TÁJÉKOZTATÓ A MUNKATÚRÁKRÓL
Mi az a munkatúra? Ahogy a nevéből is sejthető, az ilyen túrán a gyalogláson kívül valamilyen munkavégzés is zajlik.
Ez a munka lehet turistaút jelzések felfestése, turistaút jelzést tartalmazó táblák, esetenként jelzőszalagok
elhelyezése vagy eltávolítása, továbbá bozótirtás. Bozótot (belógó ágak, aljnövényzet, stb.) ott kell irtani, ahol az
úton való haladást vagy a turistajelzések láthatóságát az akadályozza. Mivel a bozót folyamatosan nő, ezért a
bozótirtást rendszeresen, 2-3 évente meg kell ismételni turistaútjaink mentén.
Az egyesületünk által meghirdetett munkatúrákon munkavégzés nélkül is részt lehet venni, ha a túravezető a
munkatúráját így hirdeti meg. A munkát nem végző résztvevők számoljanak azzal, hogy a munkavégzés miatt a
haladás a túrán rendszeres megállással jár, amit nekik türelemmel kell viselniük.
Mivel a tapasztalatok alapján a munkatúrákon 5-10 fő folyamatos munkájára van csak szükség, ezért a dolgozni
szándékozóknak a túravezetőnél előzetesen jelentkezniük kell. Ha több a jelentkező, mint amennyit a túravezető
szükségesnek lát, akkor kiválasztja közülük azokat, akiknek biztosítani tud munkát, és értesíti erről őket. Ha ez a
kiválasztás valamiért előzetesen nem lehetséges, akkor a személyeket közvetlenül a túra megkezdése előtt jelöli ki.
Mindez azért fontos, mert nekik lesz csak elszámolva a munkájuk közösségi munkaként. Annak nincs ugyanis
értelme, hogy nagyobb létszám esetén pl. negyedórákat igazoljunk egy-egy embernek, vagy hogy egymást
akadályozzák a munkavégzésben, stb.
A kiválasztás szempontjai:
Szabályzatunk szerint az lehet rendes tag az egyesületben, aki előző évben rendes vagy pártoló tag volt, és végzett
legalább 10 óra közösségi munkát az előző évben. Kivételek ez alól a 18 év alattiak és a 70 év felettiek. Ezek a
szabályok érvényesek lesznek 2019-re is. Emiatt hagyjuk tehát elsősorban azokat dolgozni a munkatúrák alatt, akik
18 év felettiek, 70 év alattiak, szándékukban áll 2019-ben rendes tagnak lenni, már végeztek közösségi munkát, de
még nincs meg a 10 órájuk, nem vagy nem biztos, hogy munkatúra végzésen kívül más módon is tudnak teljesíteni
közösségi munkát. A túravezetők elsősorban e szempontok alapján válasszák ki az 5-10 főt. Ha ilyen személyek
nincsenek a túrán, vagy nem elegen, akkor viszont bárki végezhet munkát, akiben ég a tettvágy. Tehát pl.
metszőollót bárki hozhat magával, legfeljebb nem kell elővenni a túra során.
Mivel a túravezetőknek nincs mindig módjuk arra, hogy a munkatúrának kinézett útvonalat előzőleg bejárják, ezért a
munkatúra alatt váratlan esetek is előállhatnak: lehet, hogy nagyon sok munka adódik, de olyan is, hogy szinte
semmi. Ezeket a problémákat a túravezetők a helyszínen próbálják megoldani. Előfordulhat, hogy olyannak sem
adódik feladat, akinek előzőleg a túravezető beígérte.
A 2018. évi túratervünkben meghirdetett munkatúrákon lesznek olyanok is, melyek jelzésfestéshez fognak
kapcsolódni. Később ezek is meghirdetésre kerülnek. Ezek a munkák tavasszal indulnak be, és őszig tartanak.
Jelzésfestő túrán előfordulhat, hogy a túravezető elsőként azok közül választ maga mellé segítséget, akik már
begyakorolták a jelzésfestéssel kapcsolatos munkafázisokat. A bozótirtás, szerszámok adogatása viszont egyszerű
feladat, ezekhez nem szükséges gyakorlottság. A jelzésfestésnek mindig lesz egy irányítója, aki nem biztos, hogy
azonos lesz a túravezetővel. Ahol táblák elhelyezése, pótlása a feladat, ott mindig jelen lesz egy személy, aki a táblák
elhelyezését végzi. Egyúttal ő lesz a munka irányítója is, de nem biztos, hogy ő azonos lesz a túravezetővel.
Aki dolgozni fog és van metszőollója, kisméretű ágfűrésze, ágvágó ollója, az szíveskedjen ezeket elhozni, mert
ilyen eszközökből csak korlátozottan van az egyesületnek. Ajánlott védőkesztyűt is hozni. A munka megkezdése
előtt résztvevőknek a túravezető rövid munkavédelmi tájékoztatót tart.
A munkatúrákon túl néhány lehetőség más módon történő közösségi munkavégzésre: túravezetés, segéd
túravezetés, záróemberi feladat ellátása, tolmácsolás, rendezői feladat a tavaszi vagy az őszi – mivel idén már ilyen is
lesz – teljesítménytúránkon, nagyobb mennyiségű, értékű ingyenes ellátmány vagy tombolatárgy biztosítása a
teljesítménytúráinkon, adminisztrációs munka, stb.
Kérjük a tagjainkat, hogy a munkatúrákon - azon túlmenően, amit egy szokásos túrán be kell tartani, alkalmazkodjanak az itt jelentkező speciális feladatokhoz, körülményekhez, a szervezők (túravezető, szakmai
irányító) kéréseit pedig teljesítsék.
2018.03.09.
a GVTE elnöksége

