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2012.évi túrák beszámoló, 2013. évi túranaptár összegzése
Izsépy Andrea: 2012.évi túrák beszámoló:
2012-ben 66 meghirdetett és 23 egyéni túránk volt. A túrákon 1139 fő vett részt, közel
kétharmaduk nem egyesületünk tagjaként. Ebből látszik, hogy túráink ismertek, közkedveltek a
régióban és sokan tartanak velünk természetkedvelők. A megtett táv 1425 km, a leküzdött
szintemelkedés 41000 méter volt. A minősítési szabályzat szerint szerzett pontok száma közel
3000 pont.
A túráink zöme a Bükk hegységben, a Szlovák Paradicsomban és a Lengyel Tátrában zajlottak.
Új régiókban is túráztunk, mint a Júlia Alpok és a Cseh Paradicsom.
Túráinkat szakképzett túravezetők vezették. Egyesületünkben jelenleg 21 fő túravezető van,
ebből egy fő ezüstjelvényes, 20 fő bronzjelvényes túravezető. 2012-ben a Megyei Természetjáró
Szövetség szervezésében 16-an vettek részt gyalogos szakágban túravezetői tanfolyamon és
tettek eredményes vizsgát. Az elmúlt évben egyesületünk tagjai közül öt fő ezüstjelvényes,
(Izsépy Andrea, Grósz Benjámin, Pál György, Pálné Soltész Veronika, Makár Richárd, Székely
Krisztina), egy fő pedig bronzjelvényes(Éles Péter) természetjáró minősítést kapott.
Boronkai József: A Bükk barlangjai túramozgalmat 12 fő teljesítette.
Izsépy Andrea: 2013. évi túranaptár összegzése:
A korábbi év gyakorlata szerint már 2012 őszén megkezdtük a tervezést az új túravezetők
bevonásával. Fontos szempont volt, hogy minden érdeklődő megtalálja programjainkban a
számára legmegfelelőbbet, így a kisebb helyi túrák mellett magashegyi, kulturális, városlátogató,
vízi túrákat terveztünk minden évszakban. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy
meghirdetett túrát ne mondjunk le. Egymásra épülő új programokat is hirdetünk, a Gömör-Tornai
karsztvidéken, a felvidéken, a Zempléni hegységben. Felfrissítjük a Bükk barlangjai
túramozgalmunkat is.
A túrák szervezésében követjük a kialakult gyakorlatot, a túra előtt a kiírást már legalább két
hónappal feltöltjük, a jelentkezéseket központi email címen fogadjuk. Az utazással kapcsolatos
szervezés, a kiemelt programok lebonyolítása a túravezetők bevonásával a vezetőség feladata.
Túranaptárunk letölthető és nyomtatható verzióban honlapunkon január közepétől elérhető.

2013. évi táborok terv
Makár Richárd: A táborok sorsáról már beszéltünk a tavalyi hollóházi megbeszélésen is. Az
sajnos látható tendencia, hogy az egyre nagyobb kínálathoz egyre kisebb a fizetőképes kereslet.
Így javaslatom, hogy az eddigi évekkel ellentétben ne bővítsük a kínálatot, hanem szűkítsük, de
úgy, hogy a megmaradó táboroknál több figyelmet fordítsunk a tervezésre, megvalósításra, így a
színvonalat tudjuk javítani.
A Zoo táborokkal kapcsolatban természetesen tárgyalásokra van szükség a Vadasparkkal,
amelyet a napokban le fogunk bonyolítani. Itt vagy 6 vagy 7 hét meghirdetése lenne ideális.
A túra tábornál max 1-2 turnus javaslok, talán lehetne egy olcsóbb tábor ami csak bükki utakat
tartalmaz, és egy amiben a szokásos távolibb út van. Átnézve az elmúlt évek jelentkezőit, nehéz
dönteni, hogy melyik időpont volt a kelendőbb.
Kerékpárosoknál is az egyszerűbb bükki utakat javaslom. Itt kérdés, hogy kezdőknek,
haladóknak legyen e külön csoport?
2013. évi egyéb tervek
Makár Richárd: -Tapolca-Majál szabadidős út karbantartás, itt a Majálra fókuszálnék ezévben,
főképp, ha nyerne a sárga bővítésére beadott pályázat. Tapolcán táblaelhelyezés és Felső-Majláth
áthelyezés.
-Barlangos jelzések karbantartása.
-Tavalyról megmaradt Bánkút-Nagyvisnyó turistaút jelzésfestése.
Elnökségi ülések ütemterve, közgyűlés időpontja
Makár Richárd: Elnökségi: április, július, október a rendes, ahogy eddig is rendszeresen tartottuk
negyedéves üléseket, az aktuális dolgainkat megtárgyalva. Természetesen fontos ügyeknél
rendkívüli elnökségit tartunk.
Közgyűlés 2013. május 10. péntek. Eddig ismerkedni kell az új formátumú beszámolókkal és az
alapszabályunk módosítását is el kell végezni.
Egyebek
Makár Richárd: Javaslatom az, hogy reklámfogásként érdemes lenne ez éven is örökbe fogadni 1
állatot. Természetesen ehhez alapfeltétel, hogy a táborainkat érdemes legyen reklámozni,
induljon megfelelő számú Zoo tábor. Ha a leendő tárgyaláson sikerül megegyezni, akkor
javaslom, hogy alapszintű támogatóként nézzünk ki egy jó helyen levő állatot.
Egyéb aktualitások:
- Lehetőség adódott kulturális közfoglalkoztatásra, tagjaink közül ha valakit érdekel beadjuk rá
igényünket. Határidő: február. 7.
-A miskolci Környezetvédelmi Alapra a Majál Utak bővítése címen készülőben van a
pályázatunk. Határidő: február. 5.
-NCSSZI pályázatra elkészítettem a tervezett módosítást, melyet a napokban be is kell adni.
Határidő: február.10.
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