Elnökségi beszámoló 2009-2011.
Tisztelt Közgyűlés!
Az elmúlt 3 esztendő eseményeit igyekszem röviden összetömöríteni, hiszen az éves
beszámoló közgyűléseken már bővebben is kifejtettük az egyes témákat.
A 2009. május 23-án tisztújító közgyűlés óta az elnökség összetételében a 2010. március 3-án
megtartott rendkívüli közgyűlés változtatott, új elnök lett megválasztva a megyei
szövetségnél, a főtitkár és az elnökségi tagok személye változatlan maradt, illetve kiegészült
az elnökségi tagjainak száma 1 fővel.
Kezdeném ezt a taglétszám alakulásával, ami évről évre sajnos csökkenő tendenciát mutat. Ez
a folyamat országos szinten is helytálló, hiszen minden megye elsődleges gondja ez a téma. A
szövetségünk elnöksége a 2010-ben ezért e folyamatnak a tisztábban látása érdekében új
megyei tagdíjfizetési szabályzatot dolgozott ki, amely független az MTSz tagságtól, így
tisztábban látjuk a megyei létszámot, hiszen eddig csak az MTSz tagok arányait láttuk
elsősorban minden statisztikában. Az MTSz-nél maradva, sajnos az új kártyás igazolvány
eddig még nem váltotta be teljesen a hozzá fűzött reményeket, valamint a megyénknél indított
„Borsod kártya” is megszüntetésre került.
A megyei szövetségtől 1 fővel az országos szövetség elnökségében is részt vállaltunk, valamit
az elkezdődött oktatási reform kidolgozásában is több emberrel segédkezett.
Szövetségi rendezvényeinkről:
Az elmúlt három év ismét bővelkedett eseményekben. Sok új rendezvény is indult, melyek
reméljük hagyományt teremtenek hosszú évekig. Itt elsősorban most csak a szövetségi
rendezvényekre térnénk ki.
Minden év januárjában a szokásos Újévi évnyitó túrával kezdtünk a Turista Pantheonban.
Februárban kiállítóként részt vettünk az elmúlt években a Miskolci Kocsonyafesztivál Zöld
sátrában a Zöld Kapcsolat Egyesülettel való együttműködésben.
Ezt követően minden évben március 15-én következett a Népek Tavasza teljesítménytúránk,
amelyet a Megyei Diáksport Szövetséggel közösen bonyolítunk le és ennek köszönhetően
évről-évre növekvő létszámadatokkal büszkélkedhetünk, évente új rekord részvevői
létszámadatokat érünk el. Az egyre növekvő létszám mindig próbára teszi a rendezői gárdánk
munkabírását, de évről-évre álljuk a sarat. Az elmúlt években többször is gondunk volt a rajtcél helyszínének megválasztásával, de az idei évtől ez talán megoldódni látszik. Ezúton is
szeretnénk köszönet mondani a rendezésben részvevő egyesületek tagságának az évek során
mutatott helytállásáért és az önzetlen segítségnyújtásért.
Miután a Népek Tavasza rendezvényünk még szinte el sem múlik, hozzálátunk a Nemzetközi
Nagy-Milic találkozók szervezéséhez. Szlovák barátainkkal igyekszünk már előző években
megegyezni az időpontban és a vendéglátó személyében, de ezt nem mindig sikerül előre
megtervezni, hiszen a környező települések is nehéz anyagi helyzetben vannak. Évente
átlagosan két autóbusznyi túrázóval veszünk részt megyénket képviselve, szlovák barátaink
pedig gyalogosan és kerékpárosan is képviseltetik magukat a találkozón azonos létszámmal.
A Nagy Milicen déltájban elhangzó köszöntőbeszédek után hol magyar, hol szlovák oldalra

túrázunk tovább, az utóbbi években Eszkáros, Hollóháza és Nagyszalánc voltak a vendéglátó
települések.
2011. áprilisában rendeztük meg a Megyénk tiszta erdeiért programunkat, melynek
sikeres megvalósítását a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, a Miskolci Helyiipari
Természetbarát Egyesület, az MVSC Természetjáró Szakosztálya, a Demeter Virág Baráti
Kör és Bernáth Bt. Természetjáró Körének tagjai segítették.
A Nagy-Milic találkozót az Encián Kupa követi a szövetségi rendezvények sorában. Az
Országos csapatbajnokság fordulójának a rendezője 2009-ben a megyei szövetség volt, majd
2010 és 2011-ben a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület vállalta fel a megrendezését az
Év Vidéke programsorozat keretein belül a Bernáth Bt. Természetjáró Körének és a Vasutas
Természetjárók Bükki Egyesületének támogatásával.
Május végén vagy június elején Pünkösdkor megyénk egyesületeitől egy-két csapat részt vesz
a Gyalogtúrázók Országos Találkozóján, amely 2009-ben Szolnokon, 2010-ben Aggteleken,
2011-ben Sopronban került megrendezésre. A 2010-es találkozót Aggteleken a
Kazincbarcikaiak vállalták fel megrendezni, a 2010-2011-es Év vidéke rendezvénysorozat
nyitórendezvényeként, amelyen közel 1000 fő részvevői és rendezői létszám volt a pár nap
alatt. Sajnos a megye természetjáróit ezen a rendezvényen csak pár szakosztály képviselte, de
a rendezvény előkészítésében (útjelzésfestés) több egyesület is munkát vállalt.
2009-ben jól sikerült a Tisza tavi vízi tábor is, amely június közepén került megrendezésre.
Újdonság volt a kerékpárosok mozgósítása a vizes rendezvényhez. Nekik a Tisza tavat kellett
körbe kerekezni. 2010-ben sajnos a nagy esőzések miatt elmaradt a tábor megrendezése,
2011-ben pedig több szakosztály is rendezett a Tisza-tónál nyári tábort.
2010. nyarán a miskolci német kisebbségi önkormányzat megkeresésére kétnapos túravezetés
biztosítottunk a 43. Friedenswanderung Találkozó (magyarul Békemenet) résztvevői
számára.
2011. augusztusában 2 héten keresztül a megyénken vezetett át az OKT50 Jubileumi Kéktúra
Vándorlás, amely országos szinten is napi részvevői létszámokat produkált, Hollóházán a
kulcsos házunkban pedig két éjszakán keresztül is vendégeink voltak a kéktúrázók. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani a szervezésben és a túravezetésben vállalt munkájukért
Balabás Lászlónak, Bernáth Mariettának, Fekete Tibornak, Vannay Ilonának és Zárdai
Istvánnak, akik két héten keresztül folyamatosan kísérték és szervezték a napi szakaszok
túrázóinak életét.
Szeptemberben minden évben már hagyománnyá válik a Diákturisztikai Nap, a Diáksport
Szövetség szervezésében. Itt különjáratú kisvonat viszi fel az iskolás, több, a mint 500 fős
diáksereget Garadnára. A szövetség minden évben közel 15-20 túravezetővel segíti a sikeres
rendezvényt.
Minden év őszének végén kerül sor a megyei vezetői értekezletre, ahol igyekszünk
összeállítani a jövő évi programtervezetet a beküldött javaslatok alapján. 2009-ben
Szlovákiában, 2010-ben Hollóházán, 2011-ben Bükkszentkereszten tartottuk ezeket a
kétnapos munkaértekezleteket.

Majd az évek szövetségi rendezvényeinek sora minden év decemberében a szokásos
Mikulástúrával ért véget. Ehhez 2010-ben nyertünk egy pályázatot is, így ismét a diáksporttal
közösen egy nagyon jó hangulatú, több száz fős rendezvényt bonyolítottunk le.
Szövetségünk 2009-ben bekapcsolódott az MTSZ országos programjaiba is. Két túrát indított
ebben az évben a Természet Oszlopcsarnoka program keretében. Valamint két fő képzésen
vett részt a Nordic Walking program keretében és részt vettünk a Társadalmi Megújulás
Operatív Program képzésein is.
Ezeken túlmenően pedig együttműködtünk, ill. részt veszünk szakmai partnerszervezeteink
különféle programjain, értekezletein, találkozóin. Így pl. a Magyar Természetbarát Szövetség
elnök-főtitkári értekezletein, elnökségi ülésein, közgyűlésén, a Kelet-magyar Természetbarát
Vezetők Találkozóin.
Az Északi Tájakon kiadványunk utoljára 2010. év folyamán májusig nyomtatott formában,
ezen túl már csak elektronikus formában jelent meg. Valamint pályázati támogatásnak
köszönhetően született meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megye természetjárásáért című
kiadványunk, mely 3000 példányszámban került kiadásra többek között tagegyesületeink,
szakosztályaink bemutatkozása, jelvényszerző túráik ismertetésének céljából, mintegy
hiánypótlóként és a már elavult régi füzetke méltó utódjaként.
A technikai munkák területén 2010-2011 őszén került sor a Bálványon álló Petőfi kilátó alsó
kilátószintjén két terasz és a középső feljárórész teljes padozatának cseréjére, valamint a
feljáró lépcső pótlására, mivel azok állapota életveszélyessé tette a kilátó állapotát. Ennek
cseréje nagy anyagi áldozatot követelt a szövetségtől, és ezt a munkát szakemberekkel kellett
elvégeztetnünk.
Ezen túlmenően a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete aktívan részt vett, mint
kidolgozóként és megvalósítóként a Majál-utak és a Tapolca környéki utak létrehozásában,
amely során több új turista és sétaútvonal jött létre Diósgyőr és a Majális-park, Tapolca
környékén.
Tisztelt Közgyűlés!
Igyekeztem röviden és lényegre törően ismertetni az elmúlt munkánkat, néhol kicsit bővebben
is szólva egy-két programról.
Megköszönöm a figyelmet és az elnökség nevében arra kérem a Közgyűlést, hogy az éves
beszámolót fogadja majd el.
Miskolc, 2012. május 20.
Zárdai István
elnök

