Beszámoló
a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
2013. II. negyedévi működéséről, programjairól,
gazdálkodásáról
A Szövetség 2013. II. negyedévi működése során mind szakmai, mind gazdasági
szempontból az Alapszabály pontjait betartva folytatta működését, továbbra is ellátta
mindazon feladatokat, melyeket a szervezet céljával összhangban az Alapszabály
megfogalmaz.
A./ A kiemelt esemény naptárban szereplő II. negyedévi szövetségi rendezésű
programok, események, valamint amellett szervezett rendezvényekre az
alábbiak szerint került sor.
I./ 2013.04.07.-én került sor a XVI. Népek Tavasza teljesítménytúra póttúrájának
megrendezésére. Az eredetileg március 15-i rendezvényünk és a póttúra időpontja
közötti rövid átfutási idő miatt, a Bükki Nemzeti Parkon kívül haladó, ún. Március Ifjak
10 és 13 km-es útvonalakon tudtuk csak elindítani a résztvevőket, mivel a
hagyományos
útvonalak
újraengedélyeztetésére
az
Észak-magyarországi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 90 napos ügyintézési
határidejére tekintettel már nem lett volna elegendő idő. A korábbi években
megszokott részvételi arány jelentősen elmaradt. A B.-A.-Z. Megyei Diáksport
Tanács szervezésének köszönhetően azonban sikerült a rendezvényt jelentős
pénzügyi veszteség nélkül zárni.
II./ 2013.04.13.-án a Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére általános és
középiskolás diákok részére túravezetés biztosítása. Túravezetők: Bernáth Marietta,
Fekete Tibor, Garadnay Sándor, Kovács László, Kulcsár Sándor. Részvevők száma:
119 fő. A túrabeszámoló Szövetségünk honlapján megtekinthető, melyet a felkérő
szervezet részére is megküldtünk.
III./ 2013.04.20-án VIII. Nagy-Milic Természetjáró Baráti Találkozó. Résztvevők
száma magyar turisták részéről 89 fő, valamint szlovák turisták kb. 120 fő. A program
szervezésében (előkészítés, emléklap, kitűző készítés, túravezetés) közreműködtek:
Balkányi Ferenc, Bernáth Marietta, Garadnay Sándor, Kerekesné Szücs Katalin és
Makár Richárd.
IV./ 2013.05.11.-én a Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére általános és
középiskolás diákok részére túravezetés biztosítása. Túravezetők: Bernáth Marietta,
Fekete Tibor, Garadnay Sándor, Kemény Mihály, Kovács László, Makár Marietta,
Makár Richárd, Tóth Éva. Részvevők száma: 130 fő. Túrabeszámolónk a felkérő
szervezet részére megküldésre került.
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V./ 2013.05.11.-én került volna megrendezésre a XXXII. Encián Kupa
tájékozódási verseny. Engedély hiányában a verseny elhalasztásáról döntött az
elnökség 2013.04.16-i ülésén.
VI./ 2013.05.05., 05.18., 06.01. és 06.22. napokon túravezetés biztosítása Miskolc
Mjv. Polgármesteri Hivatalának felkérésére az Aktív idősödés éve programsorozat
keretei között, melyről az elkészült beszámolót a felkérő szervezet részére
2013.07.03-án megküldtük. A programban részt vettek száma: 29 fő. A túrák
vezetésében közreműködött Csarnai Béláné, Bernáth Marietta és Fekete Tibor.

B./ Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2013. II. negyedévben
is stabil volt.
Az éves pénzügyi tervhez képest a 2013.06.30.-ig realizált bevételek és felmerült
kiadások külön táblázatban kerülnek bemutatásra.

Miskolc, 2013. július 08.

Összeállította: Bernáth Marietta
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