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Rendkívüli taggyűlés
Makár Marietta fizetés nélküli szabadság
III. Barangoló-Barlangoló teljesítménytúra és Majál szabadidős út átadó
értékelése
2014. évi túranaptár
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Rendkívüli taggyűlés

Boronkai József: - A bíróság alapszabály módosításunkban ismételten talált hibát, ezért
2013. november 6-ára 2. rendkívüli taggyűlést kell összehívnunk.
A napirendi pontok:
1. Alapszabály módosítása. (Felelős: Makár Richárd)
2. Egyebek.
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Makár Marietta fizetés nélküli szabadság

Boronkai József: - Makár Marietta 2013. november 1-től 2014. október 31-ig kérte fizetés
nélküli szabadságát a meglévő gyes mellett. A Gyes Makár Levente 3 éves korában,
2014. október 31-én jár le. Jelenleg nincsen nagyobb ellátandó feladat, így az egyesület
ügymenetét meg tudjuk oldani. Jövő tavasszal kell visszatérni a kérdésre, amikor a
táborokkal kezd a munka sűrűsödni.
Kérem fogadjátok el Makár Marietta kérését a fizetett szabadság életbe lépéséről.
Nyílt szavazás. 3 igen és Makár Marietta, és Makár Richárd tartózkodása mellett
elfogadva.

3 III. Barangoló-Barlangoló teljesítménytúra és Majál szabadidős út átadó
értékelése
Boronkai József: A MAJÁL szabadidős utak 2010-ben kerültek kialakításra. Az elmúlt
évek tapasztalatai és más, természetjárással foglalkozó szervezetek visszajelzései alapján
át kellett gondolnunk a koncepciót, ugyanis a legrövidebb, sárga pötty jelzésű utat
kevesen használták. Ennek egyik oka, hogy mindössze egy 1,6 km hosszú, aszfaltozott
útról van szó, amelyen nem sok látnivaló akadt. Ezek után térképen megterveztük az utat,
amely magával hozta a kék jelzésű út változtatását is. Közben elkészült Diósgyőrben egy
közösségi park, ahol a MAJÁL utakat is hirdető információs tábla került kihelyezésre. A
piros útvonalunk innen 100 méterre vezetett, ezért ezt is megváltoztattuk, hogy
keresztülvezessen ezen a parkon. Az alapkoncepcióban az információs táblát a Zöld Nyíl
projekt által kialakított új villamos végállomásra terveztük, de ez csak 2013-ban készült
el, ezért ennek a projektnek a keretében került végleges helyére az információs tábla. A
NEA szakmai pályázata segítségéve a változtatásokat meg tudtuk oldani.
Makár Richárd: Az útvonalak kialakítása után következett a III. Barangoló-Barlangoló
teljesítménytúra és családi nap. Ennek a rendezvénynek a keretében kívántuk
népszerűsíteni az újonnan kialakított útvonalat.
A rendezvényen 134 résztvevő indult el, közülük mindössze néhányan nem fejezték be a
„versenyt”. A létszám az egész napos szemerkélő eső ellenére sikeresnek mondható.
Mivel 09.14-én volt az országos Te szedd! akció, így mi is lehetőséget biztosítottunk
különdíjakért a szemétszedéshez. Többen is vállalkoztak erre a nemes feladatra,
eredményeképpen pedig 6 db 120 literes zsáknyi szeméttől szabadították meg az erdőt.
Minden célba érkező emléklapot és kitűzőt kapott, majd zsíros kenyérrel és szörppel
vendégeltük meg őket. A sárga pötty úton indulóknak nevezési díjat sem kellett fizetni,
amit szintén a pályázati forrás megléte miatt tudtunk megtenni. A versenyeket bemutatók,
sportprogramok kísérték.
A tapasztalatok alapján a Barangoló-Barlangoló a következő évben is megrendezésre
kerül, esetlegesen új távokkal. Ezúton is köszönjük önkénteseinknek a segítséget, mind a
verseny, mind pedig az út kialakítása során.
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2014. évi túranaptár

Makár Richárd: Hamarosan itt az ideje az új naptár elkészítésének, ehhez időpontként
szintén 2013. november 6-át gondolom 16.00-kor. A túravezetőinktől visszaérkeztek a
válaszok, ki az aki jövőre is részt vállal túrák, programok vezetésében. Iránytűként
viszont készítettünk egy google kérdőívet, melyet tagjaink mellett a hírleveles listáinkra
is elküldtünk. Ennek a kiértékelése alapján el lehet kezdeni a munkát, és december elejéig
véglegesíteni kell a programokat. Addigra a szövetségi eseménynaptár is kész lesz.

Miskolc, 2013. október 21.
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