Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület
3533 Miskolc, Árvíz u. 2/A
3.számú melléklet
Tisztelt Közgyűlés!

Először is mindenkinek jó egészséget kívánok, és örülők annak, hogy mindenkit, aki
itt van ép és egészséges. A 2021. évben eltávozott (elhunyt) 3 túratársunk; dr. Soltész
Erzsébet, Pálcáné Soltész Mária, Radnai János (1 perces néma felállás). A 2021. évi
munkát elnökségünk az alapszabályban megfogalmazott célok és irányelvek szerint
végezte. Az elmúlt évben munkánkat nagyban nehezítette a Pandémia. A
feladatellátás egyes időszakokban a kormányzati intézkedések következtében
szünetelt. Az elnökségünk Miskolc Papszer u. 2. szám alatt tartotta a beütemezett
üléseit, de előfordult a Pandémia miatt, hogy online módon tartottuk üléseinket.
Üveges László az elnökségünk új tagja a Turista Emlékparkot nagyon szépen
gondozta, szervezte a munkatúrákat.
Taglétszámunk 2021. december 31-én, 249 fő volt, mely 2020. évben 242 fő volt, mely
az előző évhez képest 7 fő növekedést mutat. A szavazó képes tagjaink száma 236fő.
Egyesületünk 2021-ban is a nehézségek ellenére részben sikeresen megvalósította
az éves túratervben rögzített programjait. A túráink a szigorú intézkedések ellenére
családias, baráti környezetben valósultak meg. A Pandémia szüneteltetésének
időpontjában autóbuszos utakat megvalósítottuk, melynek nagy sikere volt Több
utunkra túljelentkezés volt.
A kiemelt túrák közül a Pandémia miatt nem tudtuk megvalósítani a 2021.04.10. „Fel
Gömörbe - az érchegység egyik legszebb körkilátást kínáló csúcsára az Ökör-hegyre
tervezett túránkat, a MAGAS TÁTRÁBA a Zöld tavi menedékházhoz 2021.06.12-re
tervezett túrát, illetőleg a 2121.04.24. XV. Nagy - Milic Szlovák- Magyar Természetjáró
találkozó is elmaradt.
A kiemelt túráink, kirándulásaink többségében megvalósultak. Így a 2021.09.05-09.12
közötti időpontban a Szent Márton zarándokút II Harsányi József vezetésével. A
Pandémia miatt a zarándok utat május hóról szeptember hóra kellett halasztanunk. Az
általunk megtett útvonal; Szombathely-Gencsapáti-Gyöngyösfalu-KőszegdoroszlóKőszeg-Ólmod-Horvátszidán-Kiszsidány-Peresznye-Répcevis-Zsira-UndSopronhorpács- Egyházasfalu- Nemeskér – Pusztacsalád – Csapod – Himod - Mihályi.
A zarándokút zárásaként minden résztvevő emlékplakettben és kitűzőben részesült.
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Sopron és környéke kirándulás a tervezett időben 2021.06.23-06.26 között
megvalósult Fejér Ildikó vezetésével. A résztvevők szép emlékeket őriztek meg a 4
napos kirándulásról, melyet a levelező listán közétett képek bizonyítanak.
A poroszlói ÖKO Centrum és környéke kirándulásunk is nagy siker volt, melyet
2021.07.15-én tartottuk meg a Sasvári házaspár vezetésével. Ahol nemcsak a nagyik,
nagyapák, de a velük lévő unokák is jól érezték magukat. Az ÖKO centrumban 3d
filmvetítésben, állatsimogatásban, hajókázás illetőleg szabad programban volt
részünk.
2021.07.23-07.29 között valósítottuk meg kalandozás a Keleti-Bakony szurdokaiban,
sziklás szorosaiban, árkaiban és horgaiban túránkat. Túrázva a bakonyi betyárok
földjén geológiai csemegéket, kis zúgókat, remek kilátópontokat jelentett a résztvevők
számára. A túravezető Palotai Attila részletes és nagyon jó minőségben készített képei
a levelező listán megjelenítette, melyből egyértelműen látszik a résztvevők megélt
csodálatos élményei.
2021. 08.11-08.15 között tartottuk meg a 2020. évről a Pandémia miatt elhalasztott
Barangolás az Őrségben és Göcsejben kirándulásunkat. A program eltért a vírus
helyzet miatt a 2020. évben kiírtaktól, a kirándulást Szabó Etelka vezette. Az Őrségben
zömében Nyugat-Magyarországon, kisebb részben szlovéniai Mura vidéken húzódó
történeti és néprajzi tájegységet néztünk meg.
A Göcsejben Dél-Zala a lágyan hullámzó dombjait, a termálfürdőit és a kiterjedt,
érintetlen erdőségeit néztük meg. A határ menti, aprófalvas vidékén mintha megállt
volna az idő, mindent átjárt a nyugalom és a meghittség varázsa. Többek között
meglátogattuk Velemér, Kőszeg, Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Lendva
nevezetességeit.
2021. 08.28-án kirándulást szerveztünk Borsiba Szabó Ferencné vezetésével. Ez a
kirándulás több éve esedékes volt, de mivel a Rákóczi várkastély rekonstrukció miatt
nem volt látogatható, mindig elhalasztódott. 2021. évben a rekonstrukció befejeződött,
a kastély látogatható vált. A várkastély mellett meglátogattuk Karosban Honfoglalás
kori régészeti parkot és látogató központot, Pácinban a Magócsy kastélyt, Cigándon a
falumúzeumot.
2021.10.16-án Bazalt vulkánok hátán „Észak-Nógrádban” túráztunk, a túravezető
Palotai Attila. A túra előtt meglátogattuk az Árpád-korban, román stílusban épült, Szent
Abdon és Szenna ókeresztény vértanúknak szentelt templomot Almágy községben.
2020. évben az egyesületünk Elnöksége úgy döntött, hogy az önzetlenül, mindenféle
díjazás nélkül az Egyesületben munkát végző tagokat megjutalmazza. Jutalom utat
2021. évben is megszerveztük e tagjaink számára.
A kiemelt túráinkon és a jutalom túrákon túl az MHTE 2021. évi túrafüzetben közétett
túrák a vírus helyzet nehezített körülményei miatt 90 %-ban megvalósultak. Január
hónapban 4, február hónapban 2, március hónapban 8, április hónapban 8, május
hónapban 13, június hónapban 8, július hónapban 3, augusztus hónapban 4,
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szeptember hónapban 7, valamint 27.-én részt vett 11 fő túratársunk a Szendrő körül
gyalogszerrel teljesítmény túrán, október hónapban 7, november hónapban 3,
december hónapban 4 túránk megvalósult. 2021. december 31-én túrával egybekötött
vidám Ó-év búcsúztatót tartottunk. Ezen a túrán 33 fő túratársunk vett részt, az ó- évet
déli 12 órakor Turista Emlékparkban pezsgős koccintással és szalonnasütéssel zártuk.
A Pandémia miatt a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület 60 éves megalakulását nem
tudta megünnepelni. Ennek ellenére elnökségünk úgy döntött, hogy a 60 év egy mérföldkő az
egyesület számára. Ezért a tagok közötti felmérés alapján készítettünk a címerünkkel ellátva
egy pólót, melyet 76 túratársunk igényelt és 2021. évben részükre kiadásra is került.

Az ünnepi sorozatot ezzel nem szeretné az Elnökségünk lezárni, 2022. évben 6
esetben szervez kulturális programot. A legalább 5 kulturális programon résztvevő
tagjaink számára elismerő oklevelet és kitűzőt fogunk adni. (kulturális program
időpontja a 2022. évi programfüzetben megtalálható)
2021-ben is pályáztunk a Miskolc Megyei jogú Város által meghirdetett Kulturális
Mecénás Pályázati Alapra, és 50.000 Ft-ot nyertünk, mely Keleti-Bakony
szurdokaiban autóbuszos utunk támogatásához használtuk fel.
A működési kiadások fedezésére az Országos Természetjáró szövetség pályázatot írt
ki, melyre egyesületünk pályázott. A gazdaságvezető, az informatikus elnökségi
tagunk és az elnök közreműködésével a pályázat elkészült, a pályázaton 53.561 Ftot nyerünk, melyet a gazdasági beszámolónk tartalmaz.
Most tekintsük át a 2021. évi eredményeinket a számadatok tükrében: mely, mint
említettem családias környezetben, betartva a szigorú előírásokat tartottunk meg.
A gyalogtúrák eredményei a következők:
-

2020
év

-

207 nap

2021.év
172 nap

-
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-

2020
év
2020
év
2020
év
2020
év
2020
év

-

93 fő

-

-

1223

-

-

2603,9

-

-

65.905

-

-

24.990,5

-

2021 év
115 fő
2021. év
1367
2021. év
1966
2021 év
46.360
2021.év
39043,6

tag résztvevők
száma fő
összesen
túráinkon
résztvevők száma fő
km táv
MHTE

m szint
pont

Munkatúrák:
5 nap
239 óra
44 fő
A munkatúrákat a túrafüzetünkben ütemeztük illetőleg Üveges László a
levelező listán is felhívta tagjainkat. A résztvevők száma jelentős, a Turista
Emlékpark rendbetételét így biztosítani tudtuk.
Önálló munka túra keretében Üveges László és Üveges Lászlóné Tura
társunk, a turista emlékparkba vezető túra útvonalat kitisztította, a fákat az
útról elhordta, így a tanösvényt a látogatók számára szabaddá tette és
biztosította, hogy akadálymentesen megközelíthető legyen az emlékpark.
Egyesületen belül elért egyéni eredmények a pontok alapján
Akik 1000 pont felett teljesítettek:
sorszám
1
2
3
4

Név
Palotai Attila
Harsányi József
Harsányi Józsefné
Agárdi László

pontok száma
1860,7
1850,6
1584,1
1455,1

5

Sajbán Józsefné

1180,9

6

Varmuzsa Rezsőné

1157,8

7

Tarczali Magdolna

1152,9

8

Varmuzsa Rezső

1130,9

9

Fejér Ildikó

1110,8

10

Pokó József

1068,3

11

Mózsikné
Nagyezsda

Bednarszkaja

1065,2
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12

Gombár Lászlóné

1021

13

Török István

986,2

Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület túramozgalmak
10 éves törzsgárda tagok: 9 fő
Hagyományainkat követve, ebben az évben is köszöntjük a 2021. december 31-ig tíz
éve velünk túrázó és kiránduló társainkat:
sorszám Név
1.

Borbély Mária

2.

Demény Istvánné

3.

Horváth Péterné

4.

Ivancsó Eleonóra

5.

Kiss Györgyné

6.

Schmitkó Györgyné

7.

Szász Elekné

8.

Szentgyörgyi Ildikó

9.

Karnuts Márta

betöltötte a 10 éves tagságot

2011.07.05
2021.07.05
2011.04.30
2021.04.30
2011.11.29
2021.11.29
2011.03.31
2021.03.31
2011.03.05
2021.03.05
2011.01.06
2021.01.06
2011.11.29
2021.11.29
2011.09.30
2021.09.30
2011.01.01
2021.01.01

20 éves törzsgárda tag: 1 fő
2021. december 31-ig 20 éve velünk túrázók
sorszám
1.

Név
Sütő Menyhért

betöltötte a 20 éves tagságot

2001.01.01
2021.01.01

2020.december 31-én 30. éve tagunk
sorszám
1.
2.

Név
Lengyel Bertalanné
tiszteletbeli tag
Zsigmond Dánielné

betöltötte a
tagságot
1991.01.01
2021.01.01
1990.01.01
2020.01.01.
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30

éves
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2021. évben az MHTE- be társadalmi munkát végzők részére 2021. szeptember
25-én jutalom túrát szerveztünk. A túrán 30 fő vett részt, többi munkát végző
túratársunk elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni.
A jutalom túrára külön busszal mentünk. A hosszú túrán Palotai Attila vezetésével
vettünk részt. A túra útvonala; Acsaújlak, Patay kastély, innen indult a túránk
Nógrádsáp- Mária forrás- Nézsa – Vashegy – Csővár romja – Sinkár patak völgyeCsővár.
A rövid túrán Harsányi József vezetésével; az útvonal Alsópetény – Nézsa – Mária
forrás – Csővár település – Acsa. A jutalom túrát szeretnénk a továbbiakban is
megtartani.
Említést kell még tennem a munkatúrákról is, amely esetében főleg a Turista
Emlékpark rendbetételében fejtettek ki munkát tagtársaink Üveges László
elnökségi tagunk vezetésével.
A sikerek és nehézségeink ellenére meg kellett állapítani, hogy 2021. évben egy
nehéz évet zártunk A vírusra a gyógymódot megtalálták, remélhetőleg a vírus elleni
oltással jobb év elé nézünk. Addig is kívánom, hogy vigyázzatok magatokra és
vigyázzunk egymásra is.
November hó.

Túravezetői értekezlet

Az év vége felé közeledve Miskolc, Papszer u. 2. szám alatt tartottuk meg, a
túravezetői értekezletet. A túravezetők ajánlatai alapján összeállítottuk a 2022. évi
programot, mely remélhetőleg továbbra is felkelti a természet és a túrát kedvelők
figyelmét. A túravezetők ajánlatai alapján Harsányi József készítette a 2022. évi
túratervet. Az MHTE 2022. évre tervezett túrái a kiadott túrafüzetben megjelent
illetőleg a honlapunkon is szerepeltetjük.
Végezetül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni az egyesület
tisztségviselőinek, túravezetőinek és aktíváinak 2021. évi lelkiismeretes munkáját, az
egyesület tagjainak a munkatúrákon és egyéb társadalmi munkákon való aktív
részvételét, mellyel segítenek abban, hogy céljainkat megvalósítsuk. Köszönjük
azoknak, akik adóik 1 %-át támogatásunkra felajánlották. Kérem, hogy a jövőben is
tegyék meg ugyanezt.
Köszönöm megtisztelő figyelmeteket.
Miskolc, 2022. január 20.

Török István
MHTE elnök
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