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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 2007. évről a számviteli szabályoknak 
megfelelően elkészült.A beszámoló értékadatait forintban kell érteni.Ezen jelentésnek a 
2007. 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 – 459. 000 Ft sporttámogatásban 
részesültünk.

III. A vagyon felhasználása:

III/1. Az egyesület bevételei és kiadásai a 2007. évben a következőek szerint alakultak:
 

BEVÉTELEK KIADÁSOK
Közhasznú működésre kapott támogatás 
  -    adó 1%-a: 247.399.-Ft
−helyi Önkormányzattól: 459.000.-Ft
−egyéb: 30.000.-Ft

Nevezési díjak, utiköltségek:
1.093.893.-Ft

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

Rendezvények kiadásai,rendezői ktg térítések:
317.202.-

Tagdíj bevétel: 236.220.-Ft Tárgyi eszköz beszerzés:-

Reklám, nevezési díjak, egyéb (tombola, banki kamat): 
612.980.-Ft

Egyéb (működési) kiadások:
584.430.-

Összesen: 1.685.599.-Ft Összesen: 1.955.525.-Ft

Közhasznú eredmény: -309.401.-Ft
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Az egyesület közgyűlése által elfogadott költségvetés 2007 évre 0 közhasznú eredményt 
tervezett.
Az egyesület gazdálkodása kiegyensúlyozott a negatív mérleg ellenére is. Az elfogadott 
költségvetést hátrányosan érintette az utazási kedvezmény (sportutalvány) megvonása,
illetve a megnövekedett utiköltségek melletti órási túrázási kedv, valamint az elutasított 
NCA pályázat.

III/2. Az egyesület befektetései 2007. évben:
Egyesületünk a felhalmozott és a tevékenységünkhöz nem szükséges pénzeszközeit 
folyamatosan leköti. 2007-ban az előző évről áthúzódó SZUMMA Takarékbetétünket 
továbbra is három havi lekötésre, 7,75% kamatra fektettük be. A 2006 novemberében 
lekötött FORRÁS Takarékbetét, melyet 7,75% kamatra fektettük, 2007 év végén is a 
tulajdonunkban volt.
A fentiek alapján befektetéseink 2007. december 31-én:

A befektetés típusa 2007 aránya
SZUMMA TAKARÉKBETÉT 1.162.444 67%
FORRÁS TAKARÉKBETÉT 569.140 33%

ÖSSZESEN: 1.731.584  100%

IV. Az egyesületünk vagyonából 2007. évben a következő cél szerinti támogatásokat fizette 
ki:

MEGNEVEZÉS: ÖSSZEG:
MŰKÖDÉSI KTG( posta, irodaszer, 
kiadványok, stb.)

584.430 

SAJÁT RENDEZVÉNYEK(Petőfi, 
Körös, Bcs-Arad, Nyári Tábor)

317.202 

(Mások által szerv. versenyek) 
NEVEZÉSI DÍJAK, UTIKÖLTSÉGEK

1.093.893 

ÖSSZESEN: 1.995.525

V. Egyesületünk 2007. évben a következő működési támogatásban részesült:

WESSELÉNYI pályázat 100.000
Helyi Önkormányzat 459.000

SZJA 1% 247.399
Egyéb támogatás 30.000

ÖSSZESEN: 748.399 
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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. 14 alkalommal hívtunk össze vezetőségi ülést, 
kéthetente tartottunk klubnapokat, ahol a soron következő feladatokat, elfoglaltságokat beszéltük 
meg.  

Egyesületünk taglétszáma 2007-ban 105 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.

2007 évi tevékenység:

Fennállásunk  huszonnegyedik  évében  tagtársaink,  vendégeink  az  alábbi,  természetben  űzhető 
sportok közül választhattak:

1. Hagyományos gyalogtúrázás

2007-ben 12 nyílt túránk volt. A Téli Túrát az Alföldi Kék útvonalán jártuk be Körösladánytól 
Vésztőig. Településünk környékére szerveztük a Húsvéti és a Szent Iván éji túrákat. Nyári táborunk 
Nagycenken volt. A hat nap alatt a Fertő-tó környéke, várak, városok, kastélyok felkeresése volt a 
cél.  Barlangtúráink  során  a  Pálvölgyi-  és  a  Szemlőhegyi-barlang  látogatása  után  a  a  romániai 
Medve-barlang következett. A Szegyesdi- völgyben ezúttal végigjártuk az útként is szolgáló patakot 
a forrásig.

Az  Országos  Kéktúra  vándorlás  a  Budai-,  a  Visegrádi-  és  a  Börzsönyben  folytatódott.  
Városismertető  látogatás  irányult  Orosháza  és  Gyopáros  környékére.  Az  Őszi  túra  Szarvas 
körzetében még mindig tartogat felfedezni valókat. Az évet Esztergom környéki zúzmarás túrával 
zártuk.
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A társszervezetek túrái  közül a KVTE Jégtörő és Luca-napi,  ill.  a  Lencsési  KHTE Mikulás 
túráján vettünk részt. A VTSZ által szervezett Tavaszi csillagtúrán Sopronban voltak túrázóink, ahol 
egy ausztriai magashegyi túrára is sor került a Rax-Alpokban. A Nyári csillagtúra Salgótarjánban 
volt, ahol a környék nevezetességeinek megismerését tűztük ki célul.

2. Sportturisztika
Az egyesület  karakterét  évtizedek óta  formáló teljesítménytúrázás mérlege:  73 sportturistánk 

által végigjárt 108 különböző távú túra. Az így elért eredményeink, bár kis mértékben elmaradnak 
az előző évitől, elfogadhatóak. 

A résztvevők  közül  15-en  értek  el  minősített  sportolói  címet.  Hárman  közülük:  Lestyán 
Jánosné, Véha Béla, Viczián Zoltán I.o. minősítést szereztek. II. o. sportturista Viczián Gyöngyi, 
ezüstjelvényes senior Hoffmann Ádám és Váradi László, ezüstjelvényes junior Kocziha Dávid 
lett. További 8 fő III.o. sportturista minősítést érdemelt ki.

A teljesítménytúrákon összesen 4198 km-t, és 109.818 m(!) szintemelkedést küzdöttünk le. Az 
idén is részt vettünk 100 km-es, vagy ennél hosszabb túrákon: Véha Béla, Viczián Zoltán, Farkas 
János és Lestyán Jánosné révén, akik a Rockenbauer 130, a  Beac-Maxi  110, a Rákóczi 110, a 
Lemaradás 100, és a Szondi 100 túrák valamelyikét teljesítették. Közülük Véha Béla teljesítménye 
emelhető ki, hiszen az felsoroltakat, a Rákóczi kivételével végigjárta. A 100 és 55 km közötti túrák 
száma 13 volt, 50 km körüli túrának 14 alkalommal, 30 és 47 km közötti távnak 30-szor, ennél 
rövidebb túrának 46-szor vágtak neki sportolóink. 

Két csapattal és 13 egyéni versenyzővel képviseltettük magunkat a Nemzeti Bajnokságban. A 11 
forduló  végén  a  Magyar  Teljesítménytúra  NB,  első  osztálynak  megfelelő  „klasszikus” 
kategóriájában  az  OMV-Végsőkig-Alföld  TE  csapata  a  második  helyen,  a  második  vonalas 
„Turista” kategóriában az Alföld-i  RetTEnetes elnevezésű formációnk, pedig  bajnokságot nyert. 
Egyéni: „klasszikus” kategória, felnőtt női:  Lestyán Jánosné bajnok, 2. Viczián Gyöngyi. Felnőtt 
férfi:  3.  Viczián  Zoltán.  Turista  kategória  felnőtt  női:  Tóth  Magdolna  bajnok,  felnőtt  férfi:  2. 
Kocziha András Seniorok: Pusztai László bajnok, 2.Váradi László, 3. Hoffmann Ádám.

Az elért eredményekhez az első osztályban a 11 forduló során 694 km-t és 17.582 m szintet, az 
alsó osztályban pedig 450 km-t és 8.714 m szintet kellett teljesíteni!

A versenyeken való részvétel támogatásáért külön köszönet illeti Viczián Zoltán sporttársunkat, 
aki a csapat motorjaként önzetlenül segíti társait, valamint azokat, akik gépkocsijukat bocsájtották 
rendelkezésre számos esetben.

3. Kerékpározás
Kerékpárosaink  már  márciustól  teljesítménytúrák  egész  sorának  letekerésére  vállalkoztak, 

melyek között 100 km-es is akadt bőven.  Lelkes amatőrök a Két Keréken Békésben túramozgalom 
egy szakaszát teljesíthették, majd Vésztő–Mágorra tettek kirándulást. A Körös 70, 100 teljesítése 
ismét a bátrabbaknak jutott. Nagyobb, többnapos túrák között említendő a Hévíz környéki túrákon, 
a  Békéscsaba-Arad,  illetve  a  Bécs-Budapest  szupermaraton  kerékpáros  kísérői  által  letekert 
kilométerek. 
Hoffmann Ádám és Benedek Gábor közel 400 km kerekezéssel (3500 m szinttel!) befejezte a tavaly 
megkezdett, a Dunántúl jó részét felölelő „Pannónia - kör” túrát. A túra egy-egy szakaszán néhány 
klubtársa is vele tartott. 

Irodalmi késztetésből született az Erdélyi nagytúránk. Ötletgazdája fel kívánta keresni Kölcsey, 
Ady szülőföldjét, Petőfi mézesheteinek helyszínét. A sors fintora, hogy a tervek megvalósítása a 
többiekre maradt. Az említetteken túl számos élménnyel gazdagodtak a résztvevők a 648 km-es út 
(3900 m szint) során. 
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 4. Futás 
Elsőként két tagunk világversenyen elért sikereiről: Zahorán János és fia, Ádám a négytagú magyar 
ultrafutó válogatott tagjaként a hollandiai Winschotenben, 100 km-es VB-EB futamon a csapattal a 
10., ill. a 7. helyet szerezték meg! A válogatottságot OB  helyezésekkel érdemelték ki: 100 km-es 
futásban, 12 órás futásban bajnoki futamokon szerzett első, második, illetve harmadik helyekkel. 
Emellett többezres, nemzetközi mezőnyben a Plus Budapest Maraton kategória első ill., abszolút 
20. helyezéssel!  A Békéscsaba-Arad szupermaratonon Zahorán János abszolút 6-ik, kategória első, 
Ádám abszolút 5-ik. Terepfutásban a Körös 20, Körös 30, Corvin 80 teljesítménytúrákat nyerték 
meg futva, kettőn új pályacsúccsal! A Bécs-Pozsony Budapest szupermaratonon  Ádám a hatodik 
helyet szerezte meg, édesapja pedig a tizenharmadik helyen végzett a 37 fős mezőnyben. Az 50 km-
es országos bajnokságon Debrecenben Ádám a második helyen ért célba. 
Ausztriában 12 órás futáson Földi Mihály abszolút második és korosztályos első lett.
Természetesen a többi futónk sem tétlenkedett: 27 különböző versenyen szerepeltek sikerrel. 
Félmaratonon tíz, maratonon hét versenyzőnk, indult, korosztályos első és második helyeket 
szerezve! A nagyobb távokon váltóban, kevésbé rutinos futóink is rangos versenyek részesei 
lehettek. Többen vágtak neki csapatban a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba távnak is, abszolút 9-ik, 
illetve korosztályos első helyet szerezve. Idén először a Bécs-Budapest szupermaratonon is volt 
csapatunk: a 40. helyezést érték el a népes mezőnyben. 
Az évet az első mezőberényi szilveszteri futógálával zártuk.

5. Országos rendezvények, egyéb:
Huszonnegyedik alkalommal indult március 15-én gyalogtúra a Petőfi emlékműhöz. Több mint 

300-an rótták le Petőfi és a szabadságharc iránti tiszteletüket. Közülük 234-en gyalog tették meg 
velünk az utat 17 km-es emléktúránkon.

A huszonkettedszer rendezett Körös Teljesítménytúránkon az 50, 30, 20 km-es gyalogos, 
valamint 100 és 70 km-es kerékpáros távokon 213 indulót jegyezhettünk a rajtlistákba

Szervezett túráink, és az Alföldi Kéktúra útvonalán 92 km jelzett út karbantartását végeztük el. 
Februárban nyílt első, tagjaink munkáiból álló, önálló fotókiállításunk. A Berényi Napok 

keretében madármegfigyelő foglalkozásokat vezetett egyik klubtársunk. Decemberben a Városvédő 
és Városszépítő Egyesülettel közösen három, vésett felirattal ellátott padot állítottunk a 
vasútállomáson. Karácsonyra az egyik, humán területen dolgozó tagtársunk patronáltjai részére 
gyűjtést szerveztünk. Az összegyűlt – személygépkocsit megtöltő - ajándékokat a gyerekek nagy 
örömmel fogadták.
A klubszellem és a helyi civil szervezetekkel való kapcsolatok erősítésére a felsoroltakon túl 
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 rendezvényszervezésre (Petőfi, 
Körös) fordítottuk.

Mezőberény, 2008. 02.20 Földes Péter
Egyesületi elnök
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