Beszámoló
a B.B.-A.A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
2014
2014. III. negyedévi működéséről, programjairól
programjairól,
ról, gazdálkodásáról

A Szövetség 2014. III. negyedévi működése során is az Alapszabály pontjait betartva látta el
működő szakbizottságai (technikai, minősítési, gazdasági, kulcsosház, oktatási) révén
mindazon tevékenységeket, melyeket a szervezet céljával összhangban az megfogalmaz.
A./ Programok, működés
Miskolc város „Herman Ottó Emlékév – Miskolc” rendezvénysorozatához kapcsolódva
megkezdtük a "Herman Ottó Bükk hegységi kötődései" című turisztikai programjaink
programjaink
előkészítését. A szeptembertől decemberig havonta megrendezésre kerülő túrákon a nagy
tudós emlékének tisztelegve, az életútjához és munkásságához kapcsolódó kelet-bükki
helyszíneket keresünk fel.
A 2014.09.30.-ig teljesített legfontosabb feladatok: túraútvonalak meghatározása,
programkiírás, túravezetők felkérése, együttműködés a Miskolc Városi Diáksport
Szövetséggel, a B.-A.-Z. Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesülettel, valamint Miskolc Város
Önkormányzatának Kulturális és Vendégforgalmi Osztályával.
A 2014.09.20.2014.09.20.-án megtartott Majálispark - Keskeny-lyuk - Lencsés-nyereg - Dolka-gerinc Szeleta-tető - Szeleta-barlang - Bedő Albert hegy - Majálispark útvonalú túránkon
Herman
túrán
Ottóra, mint régészre emlékeztünk.
A 10,6 km hosszú túrán összesen 87 fő vett részt,
részt akiket Zattler Szabolcs (MVSC), Fekete Tibor
(VTBE) és Bernáth Marietta (VTBE) túravezetők kalauzoltak.
2014.09.20.2014.09.20.-án ünnepelte a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a Helyiipari forrás
területén lévő Turista Emlékpark létesítésének 30 éves évfordulóját,
évforduló
melyen Szövetségünk
nevében Gyurák József köszöntötte a megjelenteket.
A Miskolc Városi Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjából biztosított támogatásnak
köszönhetően megkezdtük az „Erdő
Erdőkerülő
Erdőkerülő Lillafüredről Lillafüredre”
Lillafüredre” c. turisztikai kiadvány
szerkesztési munkáit (túraleírások fotódokumentáció összeállítása).
A Bükk útikalauz,
útikalauz valamint a Zemplén útikalauz és térkép kiadásához kapcsolódóan Balkányi
Ferencen keresztül lektorálási feladattal
feladattal keresték meg Szövetségünket. A feladat minél
pontosabb és szélesebb körű elvégzése érdekében honlapunkon, illetve megyei
egyesületvezetőinknek írt köre-mail-en keresztül megyénk természetjáróihoz fordultunk a
javaslatok megtétele érdekében.
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Megkezdtük a 2015. március 15-én megrendezésre kerülő XVIII. Népek Tavasza
Teljesítménytúra szervezésének előkészületeit.
Újabb táv bevezetését tervezzük, illetve a korábbi években megszokott útvonalakat újabb
turistaút szakaszok bevonásával színesítjük.
A tervezett útvonalak bejárása, útvonaltisztítása, a szükséges helyeken turistajelzések pótlása,
sűrítése feladatokat szeptemberben megkezdtük.
A munkálatokban eddig részt vettek:
 az MVSC részéről Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Jenet Barnabás, Zattler Szabolcs,
 a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületéből Szőke Éva,
 a Vasutas Természetjárók Bükki Egyesületéből Bernáth Marietta, Fekete Tibor,
 egyesületi tagságon kívüli további segítők Dr. Horváth Gyula és Bernáth Rebeka.
GaradnaGaradna-Ómassa közötti
között szakaszon az Északerdő Zrt. engedélyezését követően áthelyezésre
került a K+ turistajelzés.
turistajelzés Az ún. Kohász út jelzése korábban a Garadnát Ómassával összekötő autóbusz és gépkocsi forgalommal terhelt - közúton haladt az említett szakaszrészen, így a
balesetveszély csökkentése érdekében a vele párhuzamosan futó régi mályinkai útra
helyeztük át a turistautat.
Balkányi Ferenc koordinálása mellett a jelzésáthelyezés munkáit Boronkai Tamás vezetésével
a Hegyre Fel! Természetjáró Egyesület turistái végezték el.
Közreműködtünk tagegyesületeink teljesítménytúráinak propagálásában a honlapon való
közzététellel, a levelezőlistánkon, illetve tagegyesületeknek való kör-emailek megküldésével.
Segítettük továbbá a teljesítménytúrák (V. Tokaji Bakancsos Bortúra teljesítménytúra; IV.
Barangoló barlangoló teljesítménytúra; Tompa Mihály teljesítménytúrák) kitűzői gyártását.
A törvényi változások miatt szükségessé vált Szövetségünk Alapszabály módosítása
módosítása, ezért
2014.08.05.-én
rendkívüli közgyűlést
2014.08.05
közgyűlés tartottunk, melyet követően a szükséges változás
bejelentéseket a Miskolci Törvényszék felé megtettük. A Törvényszék hiánypótlás felhívása
miatt 2014. szeptemberben megkezdtük a 2014.10.14.-i rendkívüli közgyűlés összehívásának
előkészítését.
Az értékcikk árusításban bekövetkezett augusztusi személyi változást követően az átvevő
munkacsoport nekilátott a készleten lévő térképek, útikalauzok, túramozgalom igazoló
füzetek, jelvények, stb. tételes, több szempont szerint elvégzett ellenőrzésének,
értékelésének és jövőbeni gyorsabb értékesítési, hasznosítási lehetőségének előkészítésének.
Ennek eredményeképpen 2014.09.17.-én Turistatérképek és kalauzok kedvezményes vásárát
vásár
hirdettük meg tagszervezeteink egyesület- és szakosztályvezetőin keresztül, melynek
köszönhetően eddig készletünk több mint 43 %-át értékesítettük.
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B./ Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2014. III. negyedévben is stabil
volt.
Az éves pénzügyi tervhez képest a 2014.09.30.-ig realizált bevételek és felmerült kiadások
külön táblázatban kerülnek bemutatásra.

Miskolc, 2014. november 02.

Összeállította: Bernáth Marietta
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