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Alföld Turista Egyesület Mezőberény 
Közhasznúsági jelentése – 2006. évről

Alapítva: 2002
Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u. 22.
Közhasznúsági bírósági végzés: Pk. 60.025/2002
Adószáma: 18386114-1-04 
Képviselő: Földes Péter, egyesületi elnök.

I. Közhasznú beszámoló:
A mérleg és közhasznú eredménykimutatás a 2006. évről a számviteli szabályoknak 
megfelelően elkészült.A beszámoló értékadatait forintban kell érteni.Ezen jelentésnek a 
2006. 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 – 448. 000 Ft sporttámogatásban 
részesültünk.

III. A vagyon felhasználása:

III/1. Az egyesület bevételei és kiadásai a 2006. évben a következőek szerint alakultak:
 

BEVÉTELEK KIADÁSOK

Közhasznú működésre kapott támogatás 
  -    adó 1%-a: 172.934.-Ft
−helyi Önkormányzattól: 448.000.-Ft
−egyéb: 35.000.-Ft

Nevezési díjak, utiköltségek:
851.826.-

Pályázati úton elnyert támogatás:
−NCA: 100.000.-Ft
−Wesselényi alapítvány: 100.000.-Ft

Rendezvények kiadásai,rendezői ktg térítések:
276.887.-

Tagdíj bevétel: 207.910.-Ft Tárgyi eszköz beszerzés:118.800.-

Reklám, nevezési díjak: 362.976.-Ft Egyéb kiadások:
334.501.-

Összesen: 1.426.820.-Ft Összesen: 1.582.014.-

KÖZHASZNÚ EREDMÉNY: -155.194.-Ft
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Az egyesület közgyűlése által elfogadott költségvetés 2006 évre 0 közhasznú eredményt 
tervezett.
Az egyesület gazdálkodása kiegyensúlyozott a negatív mérleg ellenére is. Az elfogadott 
költségvetést hátrányosan érintette az utazási kedvezmény (sportutalvány) csökkenése,
illetve a megnövekedett utiköltségek.

III/2. Az egyesület befektetései 2006. évben:
Egyesületünk a felhalmozott és a tevékenységünkhöz nem szükséges pénzeszközeit 
folyamatosan leköti. 2006-ban az előző évről áthúzódó SZUMMA Takarékbetétünket 
továbbra is három havi lekötésre, 5,7% kamatra fektettük be. Támogatóinktól kapott 525 e 
Ft-ot pedig FORRÁS Takarékbetétbe, 7,75% kamatra fektettük, 2006 novemberében.
A fentiek alapján befektetéseink 2006. december 31-én:

A befektetés típusa 2007 aránya
SZUMMA TAKARÉKBETÉT 1.074.000 67%
FORRÁS TAKARÉKBETÉT 525.000 33%

ÖSSZESEN: 1.599.000 100%

IV. Az egyesületünk vagyonából 2006. évben a következő cél szerinti támogatásokat fizette ki:

MEGNEVEZÉS: ÖSSZEG:
MŰKÖDÉSI KTG( posta, irodaszer, stb.) 334.501
SAJÁT RENDEZVÉNYEK(Petőfi, 
Körös, Bcs-Arad, Nyári Tábor)

276.887

(Mások által szerv. versenyek) 
NEVEZÉSI DÍJAK, UTIKÖLTSÉGEK

851.826

ESZKÖZBESZERZÉS (számítógép, 
fénymásoló)

118.800

ÖSSZESEN: 1.582.014

V. Egyesületünk 2006. évben a következő működési támogatásban részesült:

NCA működési pályázat 100.000 
WESSELÉNYI pályázat 100.000

Helyi Önkormányzat 448.000
SZJA 1% 173.934

Egyéb támogatás 35.000

2/6

http://www.alfoldte.hu/


5650 Mezőberény, Vasút u. 22                                               Tel: +3630 269-0061
Honlap: www.alfoldte.hu                                                       e-mail: alfoldte@gmail.com

ÖSSZESEN: 856.934

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 ez évi taglétszáma 98 fő. 

Egyesületünk az alapszabályzatban megfogalmazott célok és a munkatervben meghatározott 
feladatok figyelembe vételével végezte munkáját. 11 alkalommal hívtunk össze vezetőségi ülést, 
kéthetente tartottunk klubnapokat, ahol a soron következő feladatokat, elfoglaltságokat beszéltük 
meg.  

Egyesületünk taglétszáma 2006-ban 98 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.

2006 évi tevékenység:

Egyesületünk fennállásának  huszonharmadik  évében tagtársaink  és  természetesen vendégeink is,  az  alább felsorolt 
kategóriákban találhatták meg az egyéniségüknek, felkészültségüknek leginkább megfelelő programokat:

1. Hagyományos gyalogtúrázás.

A tárgyévben  10  nyílt  túrát  rendeztünk,  elsősorban  megyénk  és  lakóhelyünk  látnivalóinak 
megismertetésére.  Idén  is  a  Téli  Körös  30,  majd  februárban  a  Mezőberény  –  Békés  –  Doboz 
útvonalon haladó, hótaposó túrákkal alapoztunk.

Egyéni  szervezésben  15  túrát  indítottunk.  Ezek  célterülete  zömmel  a  Mátra  volt,  de 
megfordultunk  a  Bükkben,  a  Mecsekben  és  a  Keszthelyi-hegységben  is.  Folytattuk  tavaly 
megkezdett többnapos vándortúránkat az Országos Kéktúra útvonalán Keszthelytől Bodajkig. Nyári 
táborozásunk  a  Cserhátban  volt,  ahonnan  rövidebb-hosszabb  túrák  alkalmával  a  környék 
településeit, látnivalóit fedeztük fel. Fokozott érdeklődés kísérte a Húsvéti, Szent Iván-éji és az őszi 
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szarvas-környéki  gyalogtúráinkat  is.  Tagjaink  részt  vehettek  a  VTSZ  szervezte  országos 
természetjáró találkozón, valamint az őszi csillagtúrákon. Az előbbi Keszthely, az utóbbi Dédes 
központtal  került  megrendezésre.A  felsoroltakon  kívül  két  városnéző  túrát  indítottunk 
Hódmezővásárhely és a Budapesti-múzeumok látnivalóinak megismerésére.Az évet a Luca-napi és 
a Gödöllői-dombságban lebonyolított évzáró túrával zártuk.

2. Sportturisztika
A teljesítménytúrázás eddig is az egyesület „húzó ágazata volt, de idén mintha szárnyakat kaptak 

volna sportolóink! Ez nemcsak a 112 különböző távú túra, egyesületünk 64 tagja által, 121 túranap 
alatti végigjárásában mutatkozik meg, hanem az eredményekben is. 

Ennek  köszönhetően  a  résztvevők  közül  31-en  minősített  sportolói  címet  értek  el.  Hatan 
közülük I.o. minősítést szereztek: Bacsur Péter, Hoffmann Ádám, Lestyán Jánosné, Véha Béla,  
Viczián Gyöngyi, Viczián Zoltán.

A teljesítménytúrákon összesen 4365 km-t, és 102.360 m(!) szintemelkedést küzdöttünk le. Ez 
a tavalyi évhez képest közel 20%-os növekedést jelent!

Az idén is volt vállalkozó 100 km-es, vagy ennél hosszabb túrákra: A „Beac-Maxi 110”-et ,a 
Kinizsi 100-at, a Less Nándor 100-at és a Magyar Vándor 105-öt teljesítették tagjaink. Lestyán 
Jánosné teljesítménye  idén  is  kiemelkedő,  hiszen  a  fenti  túrákon  kívül  a  Rockenbauer  130 
teljesítménytúrát, majd’ 3000 méter szint leküzdése mellett, egyedül gyalogolta végig. A 100 és 
55 km közötti túrák száma 11 volt, 50 km körüli túrának 19 alkalommal, 45 km alatti túrának 77-
ször vágtak neki sportolóink.

Ezévben is képviseltettük magunkat a Teljesítménytúra Nemzeti Bajnokságban, 2 csapat és 12 
egyéni versenyző részvételével. A „Terepfutó” kategóriában 1 főt neveztünk. A 16 fordulóból álló 
túrasorozat végén a Magyar Teljesítménytúra Nemzeti Bajnokságban, „klasszikus” kategóriában az 
OMV-Végsőkig-Alföld TE csapata az első helyen végzett, a „Turista” kategóriában az Alföld TE - 
Trappista  elnevezésű formációnk,  pedig a  második helyet  szerezte  meg.  Egyéni  küzdelmekben: 
Bacsúr  Péter a  „klasszikus”  kategóriában,  férfi  felnőtt  bajnoki címet,  míg  Viczián  Gyöngyi 
ugyanebben  a  kategóriában,  a  női  felnőtt  bajnoki címet  szerezte  meg!  Turista  kategóriában  a 
seniorok között  Hoffmann Ádám az első, Váradi László a második helyen végzett, felnőtt férfiak 
között, pedig  Szabó László a  második lett. Az elért eredményekért külön köszönet illeti Viczián 
Zoltán sporttársunkat!

3. Kerékpározás
Kerékpárosaink idén is aktívnak bizonyultak, még ha a gyalogosok aktivitását nem is érték el: Már 
februárban nyeregben voltak. Több „kisebb” túrával kezdtek, melyek az alföldi tájakat részesítették 
előnyben.  Ezekhez  tartozik  a  Két  Keréken  Békésben  túramozgalom egy szakaszának,  illetve  a 
Körös  70,  100  teljesítménytúrák  teljesítése  is,  illetve  elkerekeztek  Vésztő  –  Mágorra  is.  Majd 
nagyobb lélegzetű, többnapos túrák következtek Hévíz körül, illetve Bükki úti céllal. Hosszabb, 197 
km-es tekerés fűződik az aradi futócsapatokat kísérő kerékpárosok nevéhez is.

Az idei  év kiemelkedő teljesítménye ismét  egy tagunk nevéhez fűződik: ugyanis  Hoffmann 
Ádám 1500 km és  9700 m szint leküzdése mellett,  két  hétig tartó kerékpározással teljesítette a 
„Pannónia - kör” túra első felét, amely felölelte a Dunántúl jó részét.

Megemlítendő még Zahoránné  Juhász  Edit  teljesítménye ,  aki  a  Bécs-Budapest  távját  futva 
teljesítő férjét és fiát (!) kísérte 320 km-en át, hozzájárulva sikerükhöz.
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A szezon végéhez közeledve újra a „szelídebb” túráké lett a főszerep: A Két Keréken Békésben 
újabb szakaszát tekerték le turistáink, több másik mellett.

4. Futás 

E sportosabb szakágban idén is sok versenyzőnk állt a rajtvonalhoz. futóink a legkülönbözőbb 
távokon a legkülönbözőbb eredményeket érték el:
Rövidebb távokon (12 km alatt) 15 alkalommal, 15 versenyzőnk indult. 12 és 21 km közötti távon 3 
esetben, 7 tagunk vett részt. Ezek közül a „Délibáb” futást – a Hortobágyon - emelném ki az extrém 
időjárási körülmények miatt. Félmaratoni versenynek hatszor vágtak neki, s teljesítették is 
versenyzőink. Ilyen távon már az idővel, önmagunkkal és másokkal is lehet versenyezni. Négy 
versenyt emelnék ki: Hoffmann Mihály a „Tessedik” félmaratonon korosztályában II. helyezést ért 
el. A „Normafa” hegyi félmaratonon és a „Kékes csúcsfutás”-on a távolságon kívül még a 
szintemelkedéssel is meg kellett küzdeni, melyet öt tagunk is sikerrel teljesített. A „Nike” 
félmaratonon 6 sportolónk indult el, közülük is kiemelkedik Zahorán Ádám teljesítménye, aki a 
közel ötezres nemzetközi mezőnyből a 62-ik helyet szerezte meg!
Maratoni távnak három alkalommal vágtak neki versenyzőink. Meg kell említenem Földi Mihály 
eredményeit, aki a Plus Budapest maratonon a 19-ik (korosztályában: 2-ik), a Balaton maratonon a 
12-ik helyet szerezte meg!
Idén is indultunk a maratoni távnál is hosszabb távú futóversenyeken is. Ezek között a terepfutástól 
a szupermaratonig sok minden szerepel. Két csapattal vettünk részt a Békéscsaba – Arad 
szupermaratonon, ahová idén merész tervekkel érkeztünk. Nemhiába: A férfi csapat a 11-ik, a női  
csapat a 3-ik helyet szerezte meg!
Végül, de nem utolsó sorban, meg kell említeni két, fantasztikus eredményeket elérő sportolónkat: 
Zahorán János 50 km-es terepfutásokon három alkalommal szerezte meg a második helyet, úgy, 
hogy a saját fia utasította maga mögé mindhárom esetben! A Bécs – Budapest szupermaratonon a 
12-ik helyezést, Sárváron, 12 órás futáson ötödik, kategóriájában első, Zalaegerszegen a 100 km-es 
OB-n első helyezést ért el! Fia, Zahorán Ádám teljesítménye sem akármi: Az említett terepfutások 
közül kettőn is új pályacsúccsal nyert, a 12 órás sárvári futáson a negyedik helyet szerezte meg! 50 
km-s OB futáson első helyezést ért el! A Bécs – Budapest szupermaraton teljesítése is nagyon 
komoly sportteljesítmény, amely feladja a leckét a legprofibb versenyzőknek is, mégis: Ádám 
nemcsak teljesítette, hanem a 10-ik helyre küzdötte fel magát!

5. Országos rendezvények, egyéb:
Huszonharmadik alkalommal indult március 15-én gyalogos emléktúra a városból a Körös-parti 

Petőfi emlékműhöz. Több mint 200-an rótták le Petőfi és a szabadságharc iránti tiszteletüket 17 km-
es emléktúránkon. Közülük 91-en gyalog tették meg velünk az utat.

A huszonegyedik rendezéshez elérkezett Körös Teljesítménytúránkon az 50, 30, 20 km-es 
gyalogos, valamint 100 és 70 km-es kerékpáros távokon 160 induló küzdött meg a folyamatos és 
hatalmas esőzés okozta borzalmas útviszonyokkal. Az ország számos részéből érkeztek résztvevők, 
akik az említett körülmények ellenére, jó hangulatban értek célba.
Ha tavaly a síelés beindulásáról tehettem említést, akkor idén már a szakág Vadon Béla 
általi„felfuttatásáról” lehet beszámolni: Kilenc alkalommal, összesen 20 túranapot töltött a havas 
lejtőkön, síeléssel. 
Évi szokásos munkatúráink során 111 km jelzett út karbantartását végeztük el, amely főként az 
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általunk szervezett túrák útvonalát fedte le. Nagy örömünkre a tagságunk jelentős erőbedobással 
vett részt az Alföldi Kéktúra útvonalának felújításában is, mellyel azon országos mozgalomhoz 
kapcsolódtunk, minek során a teljes magyarországi Kéktúra útvonal felújításra került.
Egyesületünk részt vett az újáalakuló Békés Megyei Természetbarát Szövetség munkájában. 
A klubszellem további szilárdítására és a helyi civil szervezetekkel való kapcsolatok erősítésére az 
általunk rendezett farsangi bulin, szalonnasütésen, valamint az egyesületi vacsorán találtunk módot. 

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) és eszközbeszerzésre (számítógép, 
fénymásoló) fordítottuk.

Mezőberény, 2007. 02.20 Földes Péter
Egyesületi elnök

6/6

http://www.alfoldte.hu/

