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Alföld Turista Egyesület Mezőberény 
Közhasznúsági jelentése – 2009. évről

Alapítva: 2002

Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u. 22.

Közhasznúsági bírósági végzés: Pk. 60.025/2002

Adószáma: 18386114-1-04 

Statisztikai azonosító: 18386114 9499 529 04

Képviselő: Földes Péter, egyesületi elnök.

I. Közhasznú beszámoló:

A mérleg és közhasznú eredménykimutatás 2009. évről a számviteli szabályoknak 

megfelelően  elkészült.  A  beszámoló  értékadatait  forintban  kell  érteni.  Ezen 

jelentésnek a 2009. 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  –  589.  000  Ft 

sporttámogatásban részesültünk.
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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: 320.492.-Ft
   helyi Önkormányzattól: 589.000.-Ft
   egyéb: 4.508.-Ft

Nevezési díjak, utiköltségek:
1.066.900.-Ft

Pályázati úton elnyert támogatás:
 NCA: 200.000.-Ft; Wesselényi:100.000 Ft

Rendezvények kiadásai,rendezői ktg térítések:
522.378 Ft

Tagdíj bevétel: 224.00.-Ft Tárgyi eszköz beszerzés:200. 000 Ft

Reklám, nevezési díjak, egyéb (pl:tombola): 
393.000.-Ft

Egyéb (működési) kiadások:
205.622.- Ft

Összesen: 1.831.000.-Ft Összesen: 1.994.000.-Ft

Közhasznú eredmény: -164.000.-Ft

Az egyesület közgyűlése által elfogadott költségvetés 2009 évre 0 Ft 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 2009. évben:

Egyesületünk a felhalmozott és a tevékenységünkhöz nem szükséges pénzeszközeit 

folyamatosan  leköti.  Még  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,  2009  év  végén  is  a 

tulajdonunkban volt.

A fentiek alapján befektetéseink 2009. december 31-én:

A befektetés típusa 2009 aránya
GARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP 1.000.000 56,00%
FORRÁS TAKARÉKBETÉT 637.540 35%
ALAPOK ALAPJA KONVERGENCIA 170.000 9,00%

ÖSSZESEN: 1.807.540  100%
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IV.Az egyesületünk vagyonából 2009. évben a következő cél szerinti 
támogatásokat fizette ki:

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

405.622 

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

522.378 

(Mások által szerv. versenyek) 
NEVEZÉSI DÍJAK, UTIKÖLTSÉGEK

1.066.900 

ÖSSZESEN: 1.994.000

V. Egyesületünk 2009. évben a következő működési támogatásban 
részesült:

NCA pályázat 200.000
Helyi Önkormányzat 589.000

SZJA 1% 320.492
Egyéb támogatás 393.000

ÖSSZESEN: 1.502.492 

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 2009-ban 117 fő.
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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.

2009 évi tevékenység:

Fennállásunk  huszonhatodik 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. 
2009-ban is megrendeztük az Évnyitó Téli-Körös teljesítménytúránkat, ez évben már hivatalosan 
20 km-s távval bővítve kínálatunkat. A résztvevők nagy örömére, a már megszokott kétféle „forralt 
italt” kínáltunk az átfázott túrázóknak.
Februárban Téli túrát az Alföldi Kék útvonalán Halászlaktól Mezőtúrig bonyolítottuk le, mely a 20 
centis hóban igazi hótaposó túra volt. Településünk határába szerveztük a Húsvéti és a Szent Iván 
éji sétatúrákat. Az Őszi túránkat Szarvas környékén rendeztük meg.
Városnézés  keretében  Visegrádon  ismerkedtünk  a  reneszánsz  királyi  palotával  és  a  Fellegvár 
történelmi  kincseivel.  A  Kulturális  Örökség  Napján  budapesti  múzeumokat  kerestek  fel 
túratársaink.
Az országos Kéktúra hegyvidéki szakasza Putnoknál véget ért,  így ismét van olyan tagunk, aki 
teljesítette az Országos Kéktúra 1105,9 km–ét.
A nyári táborban a Velencei - tó és környékének teljes „feltérképezésére” került sor: Gyalogosan, 
hajóval és autóbusszal.
A VTSZ Fövenyesen és Szombathelyen megrendezett csillagtúráin is képviseltük egyesületünket.
A társszervezetek túrái közül a KVTE „Jégtörő”, és Luca napi Túráin vettünk részt.
Decemberben, most is szép számmal tisztelegtünk a róla elnevezett emléktúrán Szucharda Gyula 
emléke előtt, a Békéscsaba –Bandika-fa - Békés - Mezőberény útvonalon.
Évzáró  téli  túránk  Biharfüreden,  a  Jád  völgyében  szép  befejezést  adott  az  évnek:  Végig  hóesésben 
csodálhattuk meg a Bihar-hegységet, a havas fenyveseket és szebbnél, szebb vízeséseket.

2. Sportturisztika

2009-ben összesen 126 különböző távú teljesítménytúrát jártak végig egyesületünk tagjai. 
Eközben 5016 km-t és 131.064m szintemelkedést küzdöttek le! Sportolóink közül 32-en minősített 
sportolói címet szereztek, ezen belül négyen arany minősítést - Dr. Bacsúr Péter, Benedek Gábor, 
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Viczián Zoltán és Véha Béla - értek el.
Az idén is volt vállalkozó 100km-es vagy annál hosszabb túrákra: Új Lemaradás 100, a Mátra 115, 
Rákóczi 110, és a Kazinczy 200 (!) túrákat 6 fő teljesítette. 40 és 100 km közötti távú túra 41 volt, 
míg a 40 km alattiak közül 90-et teljesítettünk!

2009-ben is sikeresen képviseltettük magunkat a Teljesítménytúra Nemzeti Bajnokságban, 3 
csapat és 14 fő egyéni versenyző részvételével. Gyermek kategóriában a fiúk között Csicsely Alex, 
lányok között Bencsik Márta és Véha Dóra holtversenyben első helyezett lett, míg Erdei László a 
negyedik helyen végzett. Az Alföld TE gyermek csapata, vitatott körülmények között a második 
helyre szorult.
Klasszikus  teljesítménytúrázó  kategóriában  a  felnőtt  férfiak  között  Véha  Béla  a  harmadik,  női 
felnőtt kategóriában Lestyán Jánosné a negyedik helyen végzett.
Turista kategóriában a női senior versenyzők között első helyezett lett Dávidné Carutasu Gabriella.
Az ifjusági versenyzők között Bacsúr Viktória az első helyen végzett. A férfi felnőttek között Boros 
László a harmadik, Machata Béla a negyedik lett. Csapatban itt is „csak” a dobogó második fokára 
állhattunk az eredményhirdetéskor!
A bajnokságban indult résztvevők nevében külön köszönetet illeti Viczián Zoltán sporttársunkat a 
támogatásért!

3. Túlélőtúra-versenyek
Az MSTSZ Nemzeti Bajnokságban tavaly elért eredmények után a „Végsőkig” csapat azon 

törte a fejét, hogy mi legyen a következő kihívás, amin kipróbálhatjuk magunkat. Így született meg 
a  döntés,  hogy  2008  őszén  benevezzünk  a  „Hamahama”  egyesület  által  szervezett  Bükk 
túlélőtúrára. A túra lényege, hogy 20 órán keresztül kell a terepen tartózkodni, a térkép és a tájoló 
ismerete  elengedhetetlen.  Az  elméleti  és  ügyességi  feladatok  megoldásával  szerezhető  plusz 
pontok  adják  a  túlélés  összességét.  Nos,  ezek  tudatával  illetve  a  menetközbeni  tapasztalatok 
birtokában indultunk  neki  a  Bükknek,  ahol  végül  is  teljesen  ismeretlenül  a  dobogós harmadik 
helyezést sikerült megszerezni.

Ez elég ösztönzően hatott a csapatunkra, hogy az idén már teljes erőbedobással készüljünk a 
tavasszal  megrendezett  Börzsöny  MATT-ra  –  amely  a  Hamahamához  hasonló  túlélő  túrákat 
szervez-,  ahol  sikerült  kiharcolnunk  az  első helyezést.  Ekkor  már  eldőlt,  hogy  az  ősszel 
megrendezésre  kerülő  Bükk  MATT-ra  vissza  kell  vinnünk  a  vándorkupát,  sőt  meg  is  kellene 
védenünk  az  elsőbbséget.  Sokat  készültünk  erre  a  megmérettetésre  így  szoros  csatában,  de 
sikerült  a  kezünkben  tartani  a  vándorkupát.  Közben  meghívást  kaptunk  a  Hamahama  által 
rendezett  túlélőtúrára,  ami  az  Aggteleki  karszton  került  megrendezésre.  No,  ez  volt  az  igazi 
kihívás, hiszen ezen a területen senki se túrázott még közülünk. Igazán fehér folt volt a terepen, itt 
csak a térképre tudtunk hagyatkozni, valamint a jó stratégia megválasztására. Ezért is oly értékes 
az itt megszerzett első hely a csapatunknak, valamint annak a tudata, hogy olyan csapatot sikerült 
a hátunk mögé utasítani, akik az eddig megrendezett öt Hamahama túlélőtúrát zsinórban nyerték. 

Így az éves mérlegünk három túlélőtúrán való indulás, három első helyezés. A csapat tagjai: 
Dr. Bacsur Péter, Viczián Zoltán, Véha Béla az Alföld TE tagjai és két idegen légiós Lippai Beáta és 
Kulcsár József.

Jövőre a feladat adott. A Hamahama és a MATT egyesületek által rendezett két-két túlélő 
túrán való indulás és a lehető legjobb helyezések elérése, a vándorkupa megtartása. 

4. Kerékpározás
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Egyesületünk tagsága 2009-ben a kerékpáros szakágban is igen eredményes volt.
Tagjaink egyesületi  illetve saját szervezésben 43, különböző távolságú túrán vettek részt, ezek 
össztávolsága 5870 km, ami 24 kerékpáros társunk érdeme.

Az egyesület 2009-re tervezett programjából sikerült megvalósítani a romániai nagy
túrát 12 nap alatt, a szalontai és a túrkevei 1 napos kerékpározásokat , valamint a „Két keréken 
Békés megyében” túramozgalom tervezett útjait is. Jól sikerültek és sok egyesületi
tagot mozgattak meg a Körös 70 és 100 teljesítménytúrák. A programfüzetben szereplők mellett 
tagjaink még közel 40(!), saját szervezésű kerékpáros úton vettek részt.

A Transzfogarasi, 1300 km-es útnak 10 tagunk vágott neki júliusban. A gyönyörű Erdélyi
tájakon át 12 nap alatt a Déli-kárpátok vonulatait kétszer is megmásztuk kerékpárral,
összességében több, mint 14500 m szintemelkedést legyőzve. Utunk során érintettük az
Erdélyi-érchegység vidékét, jártunk az Európai-kultúra fővárosa cím birtokosaként 
ragyogóan felújított Nagyszebenben, áttekertünk a Fogarasi és Szebeni-havasokon
valamint az Olt folyó völgyén is. Megnéztük Vajdahunyad várát, a resicai mozdonymúzeumot
kerékpároztunk  Karánsebesen  és  Temesváron  .  A  sokszor  rendkívül  nehéz  szerpentineken  az 
átlagos napi 120 km legyűrése nem mindennapi erőkifejtést igényelt, a túra utolsó napján pedig 
Temesvárról hazáig 160 km-t teljesítettünk. Utunk egyetlen pihenőnapját gyalogtúrázással és még 
egy  kis  plusz  kerékpározással  töltöttük.  Mind  a  10  résztvevőnek  ezúton  is  elismerés  jár  a 
teljesítményért és a mindvégig rendkívül fegyelmezett magatartásért. 

Kerékpároztunk a Békéscsaba – Arad futóversenyen a futók kisérőjeként és résztvevőként, 
valamint  a  Ultra-Balaton  futóversenyen  kisérőként  .  A  romániai  útra  való  felkészülésképpen 
eltekertünk a Bükkbe és vissza. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy 2009-ben a kerékpáros túrázás terén is sikeres évet zártunk!

5. Futás

Egyesületünk  két  ultramaratonista  futója  már  március  28-án  jelezte,  idén  sem  kívánnak 
tétlenkedni: Zahorán Ádám a 6 órás futás Országos Bajnoki futamán, új pályacsúccsal lett első! 
Április 04-én, Kisbéren zajlott a 100 km-es Országos Bajnokság, ahol Ádám a tavalyi második hely 
után idén végre első lett, ráadásul itt is pályacsúccsal! Édesapja, Zahorán János 5., korosztályában 
a második helyezést érte el. Ezután következett a sárvári 24órás verseny, melyen János 227,1 km-
el  második,  korosztályában  első  lett!  A  következő  nagy  megmérettetést  sajnos  csak  Jani 
teljesíthette,  a  Békéscsaba  –  Arad  szupermaratonon,  az  első  nap  végén,  Ádám  fáradásos 
combnyaktörést szenvedett.

Így az Ő versenye erre az évre véget ért. De sportemeberi tevékenysége nem, Békéscsaba 
megyei jogú város decemberben Fair Play díjjal ismerte el…… Édesapja természetesen folytatta a 
versenyzést és többek között megnyerte a Körös 50 – Polárnet kupát, a 12órás futás OB fordulóján 
122, 7 km-el kategóriájában első lett. 

„Rövidebb” távokon, mint a Spar Bp. maraton, Nike félmaraton, Balaton Maraton, Coca-cola 
futógála, Normafa hegyi félmaratonon is megmérették magukat versenyzőink, ki-ki más-más célt 
tűzve maga elé, hiszen idén is voltak akik első félmaratoni versenyükkel debütáltak.

A szilveszteri futógála, mondhatni hagyományosan jól sikerült: 121 nevező vágott neki a 2,5 
illetve 3,7 km-es távoknak ajó hangulatú bemelegítés után. A célban befutócsomag és forró tea 
várta a célba érkezőket.

6. Országos rendezvények

Huszonhatodik alkalommal indult március 15-én gyalogos emléktúra a városból a Körös-parti 
Petőfi  emlékműhöz..  A  BEM-mel  közös  rendezvényünkön,  a  helybelieken  kívül  résztvettek  és 
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koszorúztak a gyulai, békési, békéscsabai, gyalogos és kerékpáros turisták, vendégek is. Több mint 
másfélszázan rótták le Petőfi és a szabadságharc iránti tiszteletüket 17 km-es emléktúránkon. .

A  huszonnegyedik  rendezéshez  érkezett  Körös  Teljesítménytúránkon  az  50,  30,  20  km-es 
gyalogos,  valamint  100  és  70  km-es  kerékpáros  távokon  146  induló  mérte  össze  erejét, 
felkészültségét.  A  30  km-en  indulók  az  OMV-kupáért  szállhattak  harcba,  illetve  már  második 
alkalommal a „Polarnet” terepfutó vándorserlegért is versenyezhettek az edzettebbek.

Szintén második alkalommal rendeztünk a Mátrában, Gyöngyöspata központtal,  Patai  Mátra 
néven,  3,  6,  16  és  30  km –  s  távokon  teljesítménytúrát.  A  tavaly  megkezdett  munka  idén 
meghozta  a gyümölcsét:  226 fő  vett  részt  valamelyik  távon,  ez több,  mit  a  duplája a tavalyi 
résztvevői létszámnak.

Évi szokásos munkatúráink során 84 km jelzett út karbantartását végeztük el  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.

Az év végén,  karácsony közeledtével  ismét  egy személyautót  megtöltő ajándékkal,  ruhával 
kedveskedtünk patronáltjainknak.

Tervezett programjaink 2009-ben megvalósultak, de ebben az évben is szükség volt arra, hogy 
tagjaink  jelentős  önrészt  vállalva  hozzájáruljanak  a  különféle  rendezvények  létrejöttéhez, 
színvonalának  megtartásához.  A  programok  finanszírozására  fordított  összeg  11,05%-ban 
tagdíjból,  29,2%-ban,  önkormányzati támogatásból és 59,75%-ban pályázatokból, szponzoroktól 
és egyéb támogatásokból, adódott össze.

Köszönettel tartozunk:

Mezőberényi Önkormányzat, Békéscsaba Megyei Jogú város, Nemzeti Civil Alapprogram, 
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Bp, Békés Megyei Sportszövetségek 
Érdekszövetségi Egyesülete, OMV, Hegyi Márton, Lipták fivérek Békéscsaba, Nandi Panzió 
Gyöngyöspata.

Pályázati tevékenység: 

2009-ben 4 db pályázatot nyújtottunk be (NCA, Wesselényi M. SKA, Békés Megyei Önkormányzat, 
Mezőberényi  Önkormányzat),   működési,  illetve  rendezvény támogatás  kategóriákba.  Örömmel 
mondhatjuk  el,  mind  a  négy  pályázatunk  támogatásban  részesült!  Természetesen,  csak  az  a 
pályázati  összeg  lett  ebben  a  beszámolóban  feltüntetve,  mely  összeghez  a  tárgyévben 
hozzájutottunk. 
A  pályázatokon  elnyert  támogatásokat  –  a  pályázatokban  megjelölt  céloknak  megfelelően  – 
sportolóink  versenyeztetésére  (nevezési  díjak  és  utiköltségek),  működésre  és 
rendezvényszervezésre (Petőfi, Körös, Patai Mátra) fordítottuk.

Mezőberény, 2010. 05.24

Földes Péter
Egyesületi elnök
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