Találkozó a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség
képviselőivel
Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármester 2014. március 4-én fogadta Szabó László elnököt
és Wehner Géza alelnököt, akik a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség (MTTSz)
képviseletében mondták el véleményüket, javaslataikat a Normafa rehabilitációval
kapcsolatban.
2014. március 4.

Wehner Géza elmondta, hogy szervezetük számos természetjáró, túrázó számára
szervez rendszeresen programokat. A túrasport egyik fő ága a teljesítménytúrázás, ami
hatalmas népszerűségnek örvend Magyarországon. A 2014-es évben például körülbelül
450 teljesítménytúra lesz hazánkban.
Ezen belül a Budapest területét érintő 75 teljesítménytúrából a Normafáról indul vagy azt
érinti legalább 25 túra, további 15 pedig a János-hegyet, illetve a Szépjuhásznét, ezeken
tavaly több mint 15 000 nevező indult. Egy-egy teljesítménytúrán a Normafa körül még
rossz időben is több száz indulóra lehet számítani, jó időben pedig akár 1000-1400
résztvevő is elindul. Mindez jelzi a sportág népszerűségét, amely évről évre tovább nő.
Éppen ezért javasolja a szövetség, hogy a Normafán legyen egy ún. „szimbolikus
túraindító pont”. Ez egy találkozási hely lenne, amely lehet például egy esőbeálló, ahol
akár turista érmenyomóval vagy pecsételővel lehetne megörökíteni az arra járónak a túra,
a hely emlékét.
A polgármester a találkozón összefoglalta az eddigi civil egyeztetéseken felmerült főbb
javaslatokat, ötleteket, esetleges aggodalmakat. Az MTTSz képviselői egyetértettek
abban, hogy a Normafán jelenleg uralkodó rendezetlen állapotokat mindenképpen javítani
kell. Véleményük szerint nagy gondot okoznak az erdőben, természetvédelmi területen
parkoló autók sora, a kirándulók, az erdőt, a parkot használók nem megfelelő viselkedése
miatti környezetkárosító hatások – ilyen például a downhill kerékpárosok okozta
környezetrombolás, a szemetelés. A túrázók, gyalogosok gyakran kerülnek konfliktusba,
balesetveszélyes helyzetbe az erdőben a tiltás ellenére száguldozó kerékpárosokkal, ezt
a helyzetet is kezelni kellene. Szükséges lenne a túrajelzések felfrissítése, valamint egy
turista illemkódex összeállítása is, ezekhez a szövetség felajánlotta a segítségét. Ötletként
felmerült egy önkormányzat által meghirdetett, kifejezetten a gyermekek számára kiírt
teljesítménytúra program megvalósítása is, amelynek lebonyolítását az MTTSz vállalja.
A szövetség alelnökének családjában egyébként régi hagyomány a túrázás,
természetjárás, a Magyar Tanítók Turista Egyesületének - amelynek tiszteletbeli elnöke
Eötvös Loránd volt - Wehner Géza dédapja volt a társelnöke.

