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Alföld Turista Egyesület Mezőberény
Közhasznúsági jelentése – 2008. évről
Alapítva: 2002
Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u. 22.
Közhasznúsági bírósági végzés: Pk. 60.025/2002
Adószáma: 18386114-1-04
Statisztikai azonosító: 242578 (04)
Képviselő: Földes Péter, egyesületi elnök.
I. Közhasznú beszámoló:
A mérleg és közhasznú eredménykimutatás a 2008. évről a számviteli szabályoknak
megfelelően elkészült. A beszámoló értékadatait forintban kell érteni. Ezen jelentésnek a
2008. évi mérleg és eredménykimutatás szerves részét, mellékletét képezi.
Egyesületünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Egyesületünknek munkaviszonyban, megbízásos jogviszonyban lévő alkalmazottja nincs.
Az ALFÖLD TURISTA EGYESÜLET MEZŐBERÉNY a közhasznúsági beszámolóit a
www.alfoldte.hu honlapon a Beszámolók / Közhasznúsági beszámolók menü alatt teszi
közzé.
II.
Egyesületünk sem költségvetési, sem elkülönített állami pénzügyi támogatásban nem
részesült.
Helyi önkormányzattól – előző évi tevékenységünk alapján – 485. 000 Ft sporttámogatásban
részesültünk.
III. A vagyon felhasználása:
III/1. Az egyesület bevételei és kiadásai a 2008. évben a következőek szerint alakultak:
BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Közhasznú működésre kapott támogatás
adó 1%-a: 254.629.-Ft
helyi Önkormányzattól: 521.000.-Ft
egyéb: 176.000.-Ft

Nevezési díjak, utiköltségek:
1.099.300.-Ft

Pályázati úton elnyert támogatás:
NCA: 100.000.-Ft

Rendezvények kiadásai,rendezői ktg térítések:
554.500-

Tagdíj bevétel: 230.00.-Ft

Tárgyi eszköz beszerzés:-

Reklám, nevezési díjak, egyéb (tombola, banki kamat): Egyéb (működési) kiadások:
631.371.-Ft
396.200.Összesen: 1.913.000.-Ft

Összesen: 2.050.000.-Ft
Közhasznú eredmény: -137.000.-Ft
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Az egyesület közgyűlése által elfogadott költségvetés 2008 évre 0 közhasznú eredményt
tervezett.
Az egyesület gazdálkodása kiegyensúlyozott a negatív mérleg ellenére is. Az elfogadott
költségvetést hátrányosan érintette az utazási költségek további növekedése.
III/2. Az egyesület befektetései 2008. évben:
Egyesületünk a felhalmozott és a tevékenységünkhöz nem szükséges pénzeszközeit
folyamatosan leköti. 2008-ban az előző évről áthúzódó SZUMMA Takarékbetétünket
lejáratkor, alacsony kockázatú Garantált Pénzpiaci Alapba, illetve Alapok Alapja
Konvergencia Alapba fektettük be. A 2006 novemberében lekötött FORRÁS Takarékbetét,
melyet 7,75% kamatra fektettük, 2008 év végén is a tulajdonunkban volt.
A fentiek alapján befektetéseink 2008. december 31-én:
A befektetés típusa

2008

aránya

GARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP

1.000.000

57%

FORRÁS TAKARÉKBETÉT

569.140

33%

ALAPOK ALAPJA KONVERGENCIA

170.000

10%

ÖSSZESEN: 1.739.140

100%

IV. Az egyesületünk vagyonából 2008. évben a következő cél szerinti támogatásokat fizette
ki:
MEGNEVEZÉS:

ÖSSZEG:

MŰKÖDÉSI KTG( posta, irodaszer,
kiadványok, stb.)

396.200

SAJÁT RENDEZVÉNYEK(Petőfi,
Körös, Bcs-Arad, Patai Mátra)

554.500

(Mások által szerv. versenyek)
NEVEZÉSI DÍJAK, UTIKÖLTSÉGEK

1.099.300

ÖSSZESEN:

2.050.000

V. Egyesületünk 2008. évben a következő működési támogatásban részesült:
NCA pályázat

100.000

Helyi Önkormányzat

521.000

SZJA 1%

254.629

Egyéb támogatás

176.000

ÖSSZESEN:

1.051.629
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VI. A vezetőségi tagok sem pénzbeni, sem természetbeni juttatásban nem részesültek.
VII. Közhasznú tevékenység rövid leírása:
Közösségünk 1983-ban alakult, akkor a Mezőberényi SE színeiben – elődünk nem lévén – első
ilyen jellegű szerveződésként városunkban. Ezután, 2002-ig az SDSE anyaegyesület, Vasutas
Természetjáró Szakosztályaként tevékenykedtünk. Ennek jogutódjaként, jelenleg önálló
egyesületként – ALFÖLD TURISTA EGYESÜLET MEZŐBERÉNY néven - működünk.
Egyesületünk az alapszabályzatban megfogalmazott célok és a munkatervben meghatározott
feladatok figyelembe vételével végezte munkáját. 15 alkalommal hívtunk össze vezetőségi ülést,
kéthetente tartottunk klubnapokat, ahol a soron következő feladatokat, elfoglaltságokat beszéltük
meg.
Egyesületünk taglétszáma 2008-ban 106 fő.
Az Egyesület közhasznú tevékenysége: sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében
folytatott sporttevékenység kivételével.
Célunk folyamatos sportolási lehetőséget nyújtani, az aktív korosztály mellett azok részére is, akik
még, vagy már nem sorolhatók e csoportba, alternatívát kínálni korunk sokszor káros kihívásaival
szemben. Tevékenységünk a természetjárás, a természetben önerõbõl űzhető sportok a gyalogos,
kerékpáros túrázás, sportturisztika, valamint terep és városi futás, gyakorlásából, továbbá
teljesítménytúrák, túramozgalmak és különféle szabadidős programok szervezéséből áll.
2008 évi tevékenység:
Fennállásunk huszonötödik évében tagtársaink, vendégeink az alábbi, természetben űzhető sportok
közül választhattak:
1. Hagyományos gyalogtúrázás
A tárgyévben 15 nyílt túrát rendeztünk, elsősorban megyénk és lakóhelyünk látnivalóinak megismertetésére.
2008-ban is megrendeztük az Évnyitó Téli-Körös teljesítménytúránkat, ez évben már „félig” hivatalosan 20
km-s távval bővítve kínálatunkat. A résztvevők nagy örömére, kétféle „forralt italt” kínáltunk meglepetésként,
az átfázott túrázóknak.
Februárban a Téli túrát az Alföldi Kék útvonalán Vésztőtől Körösladányig jártuk be. Településünk határában
szerveztük a Húsvéti és a Szent Iván éji sétatúrákat.
A nyári tábort a Balaton – felvidékre terveztük. A Tihanyi- félsziget, a Badacsony, a kőtengerek és egyéb
természeti csodákkal való ismerkedés volt a cél.
Az országos Kéktúra – vándorlás a Börzsönytől a Cserháton át folytatódott.
Őszi túrát igazi kiránduló időben, Szolnok környékén a Zagyva partján bonyolítottuk le, szép számú
résztvevővel.
A társszervezetek túrái közül a KVTE „Jégtörő”, és Luca napi Túráin vettünk részt.
A VTSZ Tavaszi Csillagtúráját Győr központtal szervezték. Túrázóinknak lehetősége adódott egy Szlovákiai
várlátogatásra, és a Bősi erőművet felkeresni. Az Országos találkozón Kaposváron voltak túratársaink.
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Decemberben, az alkalomhoz „méltó” szomorú időben, Szuharda Gyula emlékének tisztelegtünk Békéscsaba
–Bandika-fa - Békés közötti útvonalon.
Évzáró téli túránk a Börzsönyben volt, a népes társaság a hó hiányában nem túl szép arcát mutató táj
ellenére vidáman zárta az év utolsó túráját.

2. Sportturisztika
A 2008-as évben egyesületünk tagsága minden korábbi teljesítményt felülmúlt, minden mutató terén 2530%-al több, jobb eredményt értünk el a korábbi évekhez képest. Összesen 126 különböző távú
teljesítménytúrát járt végig egyesületünk 94 tagja. Eközben 5118 km-t és 132.550m szintemelkedést
küzdöttünk le! Ennek köszönhetően a résztvevők közül 22-en minősített sportolói címet, ezen belül négyen
arany minősítést értek el, valamint két sportoló I.osztályú minősítést szerzett. Arany minősítést Lestyán
Jánosné, Benedek Gábor, Viczián Zoltán és Véha Béla ért el, míg I.osztályú sportoló Lestyán Jánosné és Véha
Béla lett! Azt hiszem külön ki kell emelni Viczián Zoltán és Véha Béla sporttársakat, akik mind a VTSZ, mind
az MSTSZ pontszámítás alapján kiváló évet zártak és sikeresen teljesítettek különböző túramozgalmakat is, /
Gödöllői-dombság csúcsai, Bükk 900-as csúcsai, Országos Kéktúra./, valamint Lestyán Jánosnét is kiváló
teljesítménye miatt!
Az idén is volt vállalkozó 100 km-es vagy annál hosszabb túrákra: a Kinizsi 100, az Ultramonoton
Ultramaraton, a Via Dolorosa,és az Iszinik túrákat 6 fő teljesítette.
40 és 100 km közötti távú túra 37 volt, míg a 40 km alattiak közül 124-et teljesítettünk!
2008-ban is sikeresen képviseltettük magunkat a Teljesítménytúra Nemzeti Bajnokságban, 2 csapat és 11 fő
egyéni versenyző részvételével. Gyermek kategóriában a fiúk között Csicsely Alex első helyezett lett, míg
Bacsó József a második helyen végzett. A lányok között Bencsik Márta és Véha Dóra holtversenyben az első
helyet szerezték meg, Kocziha Réka pedig a negyedik helyezett. Természetesen az OMV Végsőkig nevű
gyermekcsapat bajnoki címet szerzett!
Klasszikus teljesítménytúrázó kategóriában a felnőtt férfiak között Viczián Zoltán a második
helyen végzett.
Turista kategóriában az ifjúsági versenyzők között első helyezett lett Kocziha Dávid,
a harmadik helyen Viczián Szabolcs végzett. A felnőttek között bajnoki címet szerzett Garai György, a
második helyezett Szabó László I. lett. Szenior kategóriában első lett Pusztai László. A bajnoki címet az OMV
Alföld TE-AM csapatunk szerezte meg!
A bajnokságban indult résztvevők nevében külön köszönetet illeti Viczián Zoltán sporttársunkat is a támogatásért!
Feltétlen megemlítendő, a sportturisztika általunk eddig nem nagyon űzött változatán is sikerrel szerepeltek
turistáink: Véha Béla, Viczián Zoltán, Szabó István alkotta csapatunk a „Hama-hama” túlélõtúrán, közel 80
csapat közül, az előkelő harmadik helyezést szerezte meg. Ezeken a túraversenyeken nemcsak a távval,
terepviszonyokkal kell megküzdeni, elméleti tudás is kell a pontok megszerzéséhez.

3. Kerékpározás
Kerékpárosaink szokatlanul kezdték az évet: Az általunk eleddig kevésbé látogatott kerékpáros
teljesítménytúrákon versenyeztek, majd évközben is sok ilyen túrán vettek részt.
Ez persze a mutatókon is meglátszott, hisz jelentősen nőtt a kerékpáros túrák/túranapok száma az előző
évekhez képest.
Természetesen „hagyományos” kerékpártúrák is voltak 2008-ban. A Két Keréken Békésben, Szalontai
kerékpártúra, „Tiszántúli szélmalmok” szerepeltek a kínálatban, de feltétlenül megemlítendő, hogy Lénárt
„Léna” Ferencet is megvendégelték, elkísérték egy darabon a Pekingbe vezető útján, kerékpárosaink.
Idén is kerekeztünk a Békéscsaba – Arad, Bécs – Budapest szupermaratonokon.
Ez évben hazánk területén volt hosszabb lélegzetű kerékpártúra, Körül-Belül Magyarországon elnevezéssel.
Ez a túra az ország határán vezette körbe turistáinkat, sok érdekes látnivalóval és emlékekkel gazdagítva
őket.

4. Futás
A kemény megmérettetések sorát a március végén Veszprémben megrendezett 6 órás futás vezette be,
amelyen egyesületünket Földi Mihály képviselte. A verseny ideje alatt 75,5 kilométert teljesített, ezzel a 39
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induló közül a második helyen végzett.
Április 05-én, Kisbéren zajlott a 100 km-es Országos

Bajnokság, ahol a 33 fős mezőnyben Zahorán
Ádám a második helyen zárt, míg édesapja Zahorán János 7. helyezést érte el.
Május 05-én, Sárváron került sor a 12 órás futásra, melyen Földi Mihály állt rajthoz. A 34 indulóból álló
mezőnyben 130 körrel, 134,12 km-t teljesítve az ezüstérmet jelentő helyen végzett, korosztályos
összevetésben pedig első lett.
Eredményes szereplésünk a Békéscsaba-Arad Szupermaratonon folytatódott. Az eddig tizenegyszer
megrendezett rangos futóeseményen valamennyi alkalommal jelen voltunk. Ez évben három egyéni
versenyző és egy váltócsapat képviselte színeinket. A 197 km-es egyéni versenyben, (melynek lefutására
tizenegyen vállalkoztak,) a kétnapos viadalon Zahorán Ádám 15 óra 34 perc 51 mp-es eredményével
összetettben a korábbi győztesek, Anatolij Kruglikov és Bogár János mögött a dobogó harmadik fokára
állhatott fel, Zahorán János a hetedik helyen zárt. Harmadik versenyzőnk Schultz György 104 kilométert
teljesített.
Váltóban az Alföld TE néven induló Zahorán János, Szabó László, Gellai Nándor, Földi Mihály, Farkas János
összetételű együttesünk a rajthoz álló 25 csapat között a hetedik helyet szerezte meg, korosztályukban a
másodikak lettek.
„Természetesen” rövidebb távokon, mint a városvédő futások, vagy a Nike félmaraton, illetve Plussz maraton
is indultak versenyzőink, ki-ki más-más célt tűzve maga elé.
Következő rangos esemény a Bécs-Budapest Szupermaraton volt, melyen a megyei sajtó óriási
megdöbbenésére a mi tagunk Zahorán Ádám – a neves nemzetközi futók előtt – a dobogó második fokára
állhatott! Édesapja, tetézve fia sikerét, elindult, sőt lefutotta a híres, hírhedt SPARTATLON 246 km-s távját
Görögországban. Magyarok közül a második helyen, a több száz induló között a 46. helyet szerezte meg,
ezzel Ő is Spártai hős lett!
Hosszabb távon a Balaton-Maratonnal zárták futóink a szezont. Egyesületünk kissé szerényebb távú
futóversennyel zárta az évet: A szilveszteri futógála fogadtatása és a résztvevők száma azonban korántsem
volt szerény: 120 nevező vágott neki a 2,5 illetve 3,7 km-es távoknak. A célban kínált virsli és forró tea jól
esett a fagyos decemberi időben. A sikerre jellemző, hogy 25%-al többen vettek részt az idén, mint tavaly!

5. Országos rendezvények, egyéb:
Huszonötödik alkalommal indult március 15-én gyalogos emléktúra a városból a Körös-parti Petőfi
emlékműhöz.. A BEM-mel közös rendezvényünkön, a helybelieken kívül résztvettek és koszorúztak a gyulai,
békési, békéscsabai, gyalogos és kerékpáros turisták, vendégek is. Több mint 100-an rótták le Petőfi és a
szabadságharc iránti tiszteletüket 17 km-es emléktúránkon. .
A huszonharmadik rendezéshez érkezett Körös Teljesítménytúránkon az 50, 30, 20 km-es gyalogos,
valamint 100 és 70 km-es kerékpáros távokon az utóbbi években megszokottá vált viharral és a 150
indulóval együtt. Az ország számos részéből érkeztek újarcok és nagyon sok régi ismerőst is üdvözölhettünk.
A 30 km-en indulók az OMV-kupáért szállhattak harcba. Idén először, hagyományteremtő céllal, „Polarnet”
terepfutó vándorserlegért is versenyezhettek az edzettebbek, melyet 50 km-en Zahorán Ádám vihetett haza
egy évre.
2008-ban először rendeztünk a Mátrában, szintén hagyományteremtő céllal, 16 és 30 km – s távokon
teljesítménytúrát. A túrát megelőző napokban lezúdult rengeteg eső valószínűleg „elmosta” a turisták zömét,
de egyesületünk tagjai, a rendezők és segítők azonban így is lelkesen dolgoztak, a résztvevők nagy örömére,
melyet a következőként fogalmaztak meg egy internetes honlapon: Patai Mátra, avagy a Körös Túrákról
ismert lakodalom a Mátrában…
Egyesületünk 25 éves jubileumára kiállítást rendeztünk, melynek megnyitója a Berény-napok
rendezvényeit is gazdagította. A közel egy hónapig tartó tárlatot felkereső látogatók elismeréssel szóltak a
kiállítás és a turista-élet sokszínűségéről. A turisták általános felszerelései (térképek, tájolók, bakancs, sátor,
stb.) mellett érmek, serlegek, oklevelek, rengeteg színes jelvény, kitűző és fénykép gazdagította
kiállításunkat.
Évi szokásos munkatúráink során 75 km jelzett út karbantartását végeztük el, valamint kb. 60 km új útvonal
létesítésében vettünk részt, főleg a Megyében, illetve a Mátrában.
A klubszellem további szilárdítására és a helyi civil szervezetekkel való kapcsolatok erősítésére az általunk
rendezett farsangi bulin, szalonnasütésen, valamint az egyesületi vacsorán találtunk módot.
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Az év végén, karácsony közeledtével ismét egy személyautót megtöltő ajándékkal, ruhával kedveskedtünk
patronáltjainknak.

Pályázati tevékenység:
Ebben az évben 2 db pályázatot nyújtottunk be.
A pályázatokon elnyert támogatásokat – a pályázatokban megjelölt céloknak megfelelően –
sportolóink versenyeztetésére (nevezési díjak és utiköltségek)működésre és rendezvényszervezésre
(Petőfi, Körös, Patai Mátra) fordítottuk.

Mezőberény, 2009. 03.24

Földes Péter
Egyesületi elnök
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