Beszámoló
a B.B.-A.A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
2014
2014. I. negyedévi működéséről, programjairól
programjairól
A Szövetség 2014. I. negyedévi működése során is az Alapszabály pontjait betartva látta el
mindazon tevékenységeket, melyeket a szervezet céljával összhangban az megfogalmaz.
A működő szakbizottságok (technikai, oktatási, minősítési, gazdasági, kulcsosház) teljes
körűen látták el tevékenységeiket, melyekről a beszámolókat külön napirendi pont tárgyalja.
A kiemelt esemény naptárban szereplő I. negyedévi szövetségi
szövetségi rendezésű programok,
programok,
események,
események, valamint amellett szervezett rendezvények időrendben az alábbiak voltak:
 2014. január 05. - Évnyitó túra,
túra, melyen a Szövetség több tagegyesülete és szakosztálya
csillagtúra során közelítette meg a program központi helyszínét, a Miskolci Helyiipari
Természetbarát Egyesület által karbantartott Turista Emlékparkot. A túrán résztvevők
vendéglátásában az MHTE tagjai voltak segítségünkre. Az Évnyitó túráról Garadnay
Sándor által készült beszámoló a megyei honlapunkon, valamint a Magyar
Természetjáró Szövetség honlapján közzétételre került.
 2014
2014. január 18.- Miskolci Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése
általános és középiskolás diákok részére az Ómassa - Száraz-völgy - Bánkút –
Csipkéskút - Vadász-völgy - Ómassa, valamint Ómassa – Vadász-völgy – Csipkéskút –
Jávorkút - Kühne Andor út – Savós-völgy- Lillafüred útvonalon.
Túravezetők: Bánrévi Tamás (TSC), Bernáth Marietta (VTBE), Farkas János (TSC),
Fekete Tibor (VTBE), Krajecz Enikő (BFTE), Sum Anna (MHTE), Szalai Zita (TSC), Váradi
Zsófia (MHTE), Vincze István (TSC), Zattler Szabolcs (MVSC) és a túravezetők munkáját
segítők: Dr. Horváth Gyula és Szőke Éva (Bernáth Bt. Természetjáró Köre).
Részt
Résztvevők száma: 174
174 fő.
 2014
2014. február 08.
08.-Miskolci Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése
általános és középiskolás diákok részére Lillafüred - Fehérkő-lápa - Ágnes-rét Lillafüred útvonalakon. Az esős időjárás miatt a túra kis résztvevői létszám mellett, de
megrendezésre került.
Túravezetők: Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Ruszkai Gáborné, Solczi Ágnes, Sum Anna,
az MVSC tagjai.
Résztvevők száma: 32 fő.
 2014
2014. március 15.
15.- XVII. Népek Tavasza Teljesítménytúra
A rendezvény iránti utóbbi években megnövekedett érdeklődésre tekintettel idén
januárban létrehoztuk a www.nepektavasza.hu honlapot, melyen az előnevezést
bonyolítottuk, illetve a legfontosabb információkat tettük közzé (teljesítménytúra
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kiírása, útvonalak térképei, mapsource útvonalai, gps-trackek, megközelítési
információk, együttműködő partnereink). Rendezvényt követően pedig eredmények,
fotók, köszönet a közreműködőknek, kérdőív. A későbbiekben ezen honlap további
fejlesztését tervezzük.
Létrejött az új honlappal egyidejűleg Szövetségünk Facebook oldala, melyen szintén
hirdettük rendezvényünket. Ezen kívül pedig megjelent a Teljesítménytúrázók
Társasága, a Magyar Természetjáró Szövetség, a B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek
Képviseletének, valamint a Miskolc Városi Diáksport Szövetség honlapján is.
Programunk 2010. után ismét a Cartographia Kupa része volt, így ennek honlapján is
hirdetésre került rendezvényünk.
Az NT35, NT25, NT15, NT10 távokon az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélye alapján távonként 300 fő
részételét engedélyezték, így a nagyarányú érdeklődés miatt a Nemzeti Park, valamint
Natura 2000 határán kívül vezető MI13 és MI10 távokon fogadtuk a diákok és további
résztvevők jelentkezését.
A teljesítménytúra történetének második legnagyobb rendezvénye volt az idei
összesen 2146 fő létszámmal.
Sikeres programunkról számos média tudósított, beszámolt:
http://www.hirado.hu/2014/03/15/marcius-15-szamos-programmal-vartak-acsaladokat-orszagszerte/ 3:45 perctől
http://www.eszakhirnok.com/miskolc/37294-napfeny-kellemes-tavaszi-id-fogadtaszombat-reggel-azt-a-ketezer-turazot-akik-a-nepek-tavasza-teljesitmenyturaraerkeztek-a-csanyikba.html#axzz2wFO9rw9W
http://www.boon.hu/a-varosban-nincs-erdo/2504819
http://www.minap.hu/mivid.php?ext.a42541
http://www.miskolc.hu/esemeny/nepek-tavasza-teljesitmenytura

 2014
2014. március 29.
29.- Miskolci Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram
túraprogram szervezése
általános és középiskolás diákok részére a Lillafüred- Savós-völgy – Borókás-teberVesszős-völgy - Lillafüred, valamint Lillafüred – Savós-völgy – Szepesi-rét - Vesszősvölgy – Lillafüred – Fehérkő-lápa – Gulicska – Majálispark útvonalon.
Túravezetők: Apró Gergely (BFTE), Bartók Julianna (MVSC), Bernáth Marietta (VTBE),
Fejér Ildikó (MVSC), Fekete Tibor (VTBE), Sum Anna (MHTE), Takács Gabriella (MVSC),
Vajóczki Zsolt (BFTE), Zattler Szabolcs (MVSC) és a túravezetők munkáját segítő: Szőke
Éva (Bernáth Bt. Természetjáró Köre).
Résztvevők száma: 139
139 fő.
Szervezetünk működésével, tevékenységével kapcsolatban történt egyéb történések:
 Együttműködési megállapodást
megállapodás kötöttünk iskolai közösségi szolgálat közös
lebonyolításáról a Földes Ferenc Gimnáziummal.
Gimnáziummal 18 diákkal heti rendszerességgel,
változó résztvevői létszámban és összesen 211 munkaóra számban foglalkoztunk

2

2014. január 14.- 2014.március 18 között. Feladatuk elsősorban a XVII. Népek Tavasza
Teljesítménytúra előkészítésében, rendezésében való közreműködés, emellett
alkalmanként kisebb ügyviteli feladatokat is elvégeztek a diákok.
 A Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Kft.Kft.-vel (MIDMAR) való együttműködés
kialakítása érdekében tárgyalásokat kezdtünk, melynek eredményképpen elkészítettük
a Miskolcra és környékére érkező vendégek számára túravezetővel biztosított
túraútvonal kínálatunkat és szolgáltatásnyújtásunkra vonatkozó árajánlatunkat.
Szolgáltatásunkat magyar és idegen nyelveken (angol, német, orosz) is biztosítjuk.
 Szintén a MIDMAR felkérésére előkészítettük a 2014.07.15.-07.20. között
megrendezésre kerülő Egyetemisták Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójának
megyei Szövetségünk túravezetőivel biztosított gyalogos túrá
túrái kínálatát.
kínálatát
Programajánlatunk jelenleg egyeztetés alatt az EFOTT főrendezőivel.
 Miskolc Mjv. Önkormányzata által életre hívott Herman Ottó Emlékév – Miskolc, 2014
programsorozathoz csatlakozott Szövetségünk 2014. szeptember-december között
havonként megrendezésre kerülő túrák szervezésével, vezetésével. A program
megvalósításhoz pályázatot nyújtunk be.

Miskolc, 2014. március 31.

Összeállította: Bernáth Marietta
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