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Alföld Turista Egyesület Mezőberény 
Közhasznúsági jelentése – 2011. évről

Alapítva: 2002

Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni Géza u. 37.

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 2011. évről a  számviteli szabályoknak 

megfelelően  elkészült. A  beszámoló  értékadatait forintban kell  érteni. Ezen 

jelentésnek a 2011.  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 “Közhasznúsági beszámolók” menü alatt teszi közzé.

II. 

Egyesületünk sem  költségvetési,  sem  elkülönített,  nevesített,  állami  pénzügyi 

támogatásban nem részesült.

Helyi  önkormányzattól  –  előző  évi  tevékenységünk  alapján  –  630.  000 Ft 

sporttámogatásban részesültünk.
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III. A vagyon felhasználása:
III/1. Az egyesület bevételei és kiadásai a 2011. évben a következőek szerint alakultak:

 
BEVÉTELEK KIADÁSOK

Közhasznú működésre kapott támogatás 
   adó 1%-a: 210.000.-Ft
   helyi Önkormányzattól: 690.000.-Ft

Személyi jellegű kifizetések (Nevezési díjak, 
utiköltségtérítések):
842.675.-Ft

Pályázati úton elnyert támogatás:
 NCA: 50.000.-Ft; 
Mozdonyvezetők a bizt. Egészséges Életmódért 
Alapítvány: 50.000.-Ft
Mezöberény Önkormányzata: 60. 000.- Ft

Közhasznú tevékenység , alaptevékenység ráfordításai 
(Rendezvények kiadásai, Petőfi, Patai, Körös, stb.):
825.810 Ft

Tagdíj bevétel: 266.000.-Ft Tárgyi eszköz beszerzés:0 Ft

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

Egyéb (működési) kiadások:
421.515.- Ft

Összesen: 2.005.000.-Ft Összesen: 2.090.000.-Ft

Közhasznú pénzügyi eredmény: -85.000.-Ft

Közgyűlésünk által elfogadott költségvetés 2011 évre 0 Ft közhasznú eredményt tervezett.

Az egyesület gazdálkodása kiegyensúlyozott, az enyhén negatív mérleg ellenére is. 

Gazdálkodásunkat hátrányosan érintette az utazási és működési költségek további 

növekedése.

III/2. Az egyesület befektetései 2011. évben:

Egyesületünk a felhalmozott és a tevékenységünkhöz nem szükséges pénzeszközeit 

folyamatosan leköti.  A Raiffeisen Banknál  kezelt,  RAGA, illetve RAAK elnevezésű 

betéteinket 2011. novemberrel megszüntettük, eladtuk. A két alap helyett egyetlen, 

biztonságos,  de  magasabb  hozamú  Raiffeisen  Pénzpiaci  Alapba  fektettük 

pénzünket. A 2006 novemberében lekötött FORRÁS Takarékbetét, melyet 7,75% 

kamatra fektettük, 2011 év végével is a tulajdonunkban volt.

A fentiek alapján befektetéseink 2011. december 31-én:

A befektetés típusa 2011 aránya
RAIFFEISEN PÉNZPIACI ALAP (RAPA) 1.449.500 66,7%
FORRÁS TAKARÉKBETÉT 722.620 33,3%

ÖSSZESEN: 2.172.120  100%
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IV.Az egyesületünk vagyonából 2011. évben a következő, cél szerinti 
kifizetéseket teljesítette:

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

421.515

SAJÁT RENDEZVÉNYEK(Petőfi, 
Körös, Patai Mátra)

825.810 

(Személyi jellegű egyéb kifizetések) 
NEVEZÉSI DÍJAK, UTIKÖLTSÉGEK

842.675 

Tárgyi eszköz beszerzés: 0
ÖSSZESEN: 2.090.000

V. Egyesületünk 2011. évben a következő működési támogatásban 
részesült:

Pályázatok 160.000
Helyi Önkormányzat 690.000

SZJA 1% 210.00
Egyéb támogatás 679.000

Tagdíj 266.000

ÖSSZESEN: 2.005.000 

VI.A vezetőségi tagok sem pénzbeni, sem természetbeni juttatásban nem 
részesültek.

VII. Közhasznú tevékenység rövid leírása:

Közösségünk 1983-ban alakult, akkor a Mezőberényi Törekvés 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 
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meghatározott feladatok figyelembe vételével végezte munkáját. 12 alkalommal hívtunk 

össze  vezetőségi  ülést, kéthetente  tartottunk  klubnapokat,  ahol  a  soron  következő 

feladatokat, elfoglaltságokat beszéltük meg.  

Egyesületünk taglétszáma 2011-ban 108 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.

2011 évi tevékenység:

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

1. Hagyományos gyalogtúrázás.

Ecsegfalva és Dévaványa között az Alföldi Kéken szerveztük első nyílt túránkat az elmúlt 

évben,  majd  egy  családias  hangulatú  séta-túra  a  Köröshöz,  Húsvéti  túra  néven,  ahol 

gyerekek, fiatalok, idősebbek egyaránt jól érezték magukat a tavaszi sétán. 

Ópusztaszer  számtalan  látványosságával  is  megismerkedhettünk:  A  Feszty  Körkép,  a 

szabadtéri Néprajzi gyűjtemény, a Jurta-házak visszavittek bennünket a régmúlt időkbe. A 

Szent  Iván  éji  éjszakai  gyaloglás  a  Múzeumok  éjszakája  rendezvénysorozat  részeként 

került megrendezésre. Nyári táborunk Torockón, az egykori bányászváros és környékének 

felfedezésére  irányult.  A  Székelykő,  a  Bedellői-  havasok  cseppkőbarlangjai,  a  Tordai 

hasadék,  a  sóbánya  és  a  környék  kínálta  hegycsúcsok  felkeresése  izgalmas  túrákat 

eredményezett. Erdélyt később is felkerestük, - szeptemberben - egynapos túrára a Virtop-

hágótól  a  Galbéna  szirtre.  A Galbéna-áttöréshez  tettünk  egy  feledhetetlen  kirándulást. 
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Szolnok kevésbé ismert hangulatos környékén tartottuk őszi-túránkat. Szucharda Gyulára 

emlékezve, decemberi túránkat Békéscsaba - Bandika-fa – Békés - Mezőberény útvonalon 

tettük meg. 

A Bükkben Bükkzsérc környékén jelzett útvonalon haladt a Téli-túra útvonala. A tél kevés 

hóval és sűrű köddel eltakarta előlünk az egyébként csodálatos Bükki csúcsokat.

A KVTE Jégtörő és Luca-napi túráin vettünk részt Doboz és Békéscsaba között a Pósteleki-

erdőben.  A  VTSZ  országos  rendezvényein,  amelyek  évszakonként  kerülnek 

megrendezésre,  képviseltettük  egyesületünket.  Ott  voltunk  Visegrádon,  Sikondán, 

Kemencén és a Tivadari csillagtúrán is. 

Jelzésfestő túráinkat a Körös-és a Patai Mátra túráink előtt bonyolítottuk le.

2. Sportturisztika

Az Alföld TE 2010 évben megszerzett NB II. csapat bajnoki aranyérmének köszönhetően 

továbbra is töretlen volt egyesületünknél a lelkesedés a versenyszerű túrázás iránt, 2011 

évben is 2 csapatot indítottunk a bajnokságban. Az eddigi összlétszám azonban nőtt! Míg 

2010  évben,  a  2  csapatban  összesen  11  fő  versenyzett,  addig  2011-ben  a  2  csapat 

összlétszáma elérte a maximális 12-t, és ezen felül örömmel adhatok hírt arról, hogy a 

Gyermek bajnokságban is tudtunk indítani 1 versenyzőt.

Az NB II. kategóriában az Alföld TE I. csapatának nem titkolt  célja volt a bajnoki cím 

megvédése. Fiatalokkal tűzdelt, ugyanakkor sokszoros rutinnal rendelkező versenyzőink jó 

eséllyel  vágtak neki  a bajnoki  évnek. A bajnoki  túrák száma sajnos csökkent ebben a 

kategóriában  a  2010  évi  12-ről  10  túrára.  A  rivális  csapatok  és  a  mi  egybehangzó 

igényinknek engedett az MSTSZ, és 2011-ben több lett a hegyvidéki 40-50 km hosszúságú 

túrák száma.

Túráink során a Budai-hegység, az Alföld, Aggtelek,  a Körösök-völgye, a Mátra, a Dél-

Balaton, a Gerecse, a Vértes, a Börzsöny, és a Balaton-felvidék szépségeivel ismerkedtünk 

meg.  Akadályok  természetesen  sokszor  adódtak,  de  a  csapatok  bő  létszámának 

köszönhetően mindig sikerült megfelelő számú versenyzőnek teljesítenie a túrákat.

Munkánkat  siker  koronázta  több  téren  is.  Az  Alföld  TE  I.  csapata  maximális 

csapatpontszámmal  nyerte  a  bajnokságot!  Az  Alföld  TE  II.  csapata  pedig  bronzérmet 
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szerzett. Ezen felül egyéniben az alábbi díjakat szereztük. Férfi egyéni arany-ezüst (Fejes 

Gábor, Márki-Zay Dániel holtversenyben, mindketten maximális pontszámmal!). Női egyéni 

arany (Bóné Alexandra). Férfi ifjúsági arany (ifj. Erdei László). Női ifjúsági arany (Bacsúr 

Viktória). Férfi senior ezüst (Erdei László), Női senior ezüst (Dávidné Carutasu Gabi).

A Gyermek bajnokságban Balázs Márton egyéniben ezüstérmet szerzett (csupán 1 ponttal 

lemaradva az első helyezettől).

2/b. Túramozgalom

2011-ben egy új túramozgalom került kiírásra, Mátra teljesítménytúrázója címen

18  túrából  lehetett  válogatni,  melyből  35km-es  volt  a  legrövidebb  és  125km  a 

leghosszabb. Bronz-ezüst - arany fokozatokat lehetett elérni,  a teljesítés arányában. Az 

egyesületből néhányan megvásárolták az igazoló füzetet, ezzel jórészt megpecsételődött a 

sorsuk. Irány a Mátra!

Annál  is  inkább,  mivel  az  egyes  fokozatokon  kívül  az  első  10  legtöbb  túrát  és  km-t 

teljesítőt külön is díjazták. A résztvevőket kicsit megnyirbálta a Mátra 115 nevű túra a 

maga  125km-ével  és  a  majd  6400m szintemelkedésével.  A  következő  rosta  a  három 

egymást követő nap megtenni 56km-t. Lehetne sorolni a nehézségeket, de inkább nézzük 

az eredményeket:

Két tagunknak sikerült  a mozgalom arany fokozatát  elérni!  A küzdelem a HEGGYEL, a 

Mátrával meghozta a megérdemelt mézédes gyümölcsét.

Viczián Zoltán a162 indulóból a 6-odik helyen végzett 920km-t megtéve, míg Véha     Béla   

100%-os     teljesítéssel     lett     a     Mátra     teljesítménytúrázója  . Rajta kívül még egy győri 

túrázónak sikerült ez a kimagasló eredmény, amihez 1005km-t kellett megtenniük

Ezekkel a teljesítményekkel ismét sikerült az Alföld Turista Egyesület hírnevét öregbíteni. 

(Kicsit zokon vették a mátrai turista egyesületek, hogy egy alföldi legény lett a cím büszke 

tulajdonosa!)

3. Túlélőtúra-versenyek

Ez  az  év  a  Végsőkig  csapatnak  kihívásnak  indult,  hiszen  tavasszal  címvédőként 

indulhattunk  volna  a  Budai  hegységben.  Sajnos  az  egyesületet  ért  tragédia  miatt 

lemondtunk  a  címvédésről.  A  részvételünket, és  részvétünket  fájdalmasan  tettük  meg 
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Váradi  László  sírjánál.  Következő  versenyünket  az  Ő  tiszteletére  ajánlottuk  fel.  Ez a 

verseny  Mátraderecskén  volt.  Kicsit  ismeretlen  részről  indulva  Galyatető  és  az 

Oroszlánváron  át  elhúzódott  a  mátrai  pálya  a  recski  emlékparkig.  Szervezők  tizedik 

jubileumi  rendezvényen  megpróbálták  egy  kicsit  felforgatni  az  eddig  megszokott  pont 

megadásokat.  Sikerült  is  úgy  megbonyolítaniuk,  hogy  menet  közben  korrekcióra  volt 

részükről  szükséges.  Szerencsére  ez  a  csapat  kedvét  nem  szegte,  ráadásul  kétszer 

érintettük  a  Szent  István  csevice  pontot  a  rendezők  legnagyobb  megdöbbenésére. 

Többször előfordult már, hogy a szervezők által úgymond előre lemodellezett útvonalat 

teljesen "átírtuk". Szerintük és a többi versenyző csapat szerint is teljesen logikátlanul. A 

pálya  előírásnak  maradéktalanul  való  betartásáért  a  LEGBECSÜLETESEBB csapat  címet 

sikerült külön díjban elnyernünk. A legnagyobb izgalom az eredményhirdetésre maradt. A 

célunk dobogós helyezés volt,  ismerve az élcsapatok erősségét.  Végül 822 ponttal,  70 

ponttal megelőzve a Kispatak nevű csapatot és 9 ponttal, azaz kilenc ponttal lemaradva az 

Előre vagy mégse csapat mögött végeztünk. Így a második helyezésnek örülhettünk végül, 

ami a célkitűzésnek megfelelt.

A  második  versenyünkre  december  28-án  került  sor.  A  téli  verseny,  számunkra  oly 

szimpatikus Nagybörzsönybe hívott minket. A hely szelleme mindenképpen erős versenyre 

sarkalt  minket.  A  pályamegadás  során  látszódott,  hogy  a  terepfutóknak  kedvező, 

tájékozódást minimálisan igénylő tereppontok kerültek megadásra. A pálya egyharmadánál 

Véha Béla  túratársunk bemutatott  egy igazi  360 fokos bukfencet  a nulla  fokos Fekete 

patak vízébe, holott finn szauna sehol sem volt a környéken. Minimális ruhacsere után már 

csak annyi esélye maradt a "túlélésre", hogy olyan tempót diktáljunk, amivel Ő meg tud 

száradni  menet  közben.  Ezt  a  csapat  egy  emberként  megtette.  Menet  közben  végig 

figyelve a pozíciónkat a legnagyobb megelégedésünkre 7ó 20p idővel a második helyezést 

sikerült megszereznünk. Az első helyezett terepfutói 4ó30p alatt rohanták végig a pályát. A 

verseny szorosságára jellemző, hogy a 48 résztvevő csapat közül a másodiktól a kilencedik 

helyezésig  1 órán belüli  eredménnyel  zárt.  Végül  is  úgy értékeltük,  hogy a  versenyen 

másodikok lettünk, de a gyalogos csapatok között elsők. Reméljük, hogy eredményeinkkel 

továbbra is méltón képviseljük az Alföld Turista Egyesületet és Mezőberényt.
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4. Kerékpározás

2011-ben a kerékpáros szakágban is az évek óta szokásos sokszínűség jellemezte 

tevékenységünket, a túrák helyszínét, távolságát,résztvevőit figyelembe véve egyaránt. 

Viszont új, első alkalommal kiírt lehetőség volt az egyesületünk által Gyöngyöspatán 

megrendezett „Patai Mátra” túrán belül teljesíthető „Patai kör” 60 km-es tekerés, ami 

azonnal népszerűvé vált, sok indulót vonzott, a Mátraalját a kerékpár nyergéből 

csodálhatták meg a résztvevők.

Az éves, tervezett programjaink közül valamennyi sikeresen megvalósult. A hagyományos 

Körös teljesítménytúrák keretén belül tartott 70 és 100 km-es távokat közel 50 sporttárs 

teljesítette, a Szalontáról érkezett kerékpárosok révén rendezvényünk ismét nemzetközivé 

vált. Az időjárás ezúttal is kegyeibe fogadta a rendezvényt, jó időben tekerhettünk a szép 

Alföldi-tájon.

A szokásos külföldi utunkon ebben az évben, Krakkóban jártunk. Hazánkon, majd 

Szlovákián keresztül mentünk a dél-lengyel városba. Közben áthajtottunk a Bükk-

hegységen, Szlovákiában megcsodálhattuk a Magas-Tátrát, Lengyelországban pedig a 

Kárpátok északi vonulatait és a Beszkideket. A felvidéken jártunk Tornaalján, Rozsnyón, 

Iglón, a Szlovák-Paradicsomban. Megismerhettük a Szepesség szép tájait és városait, és 

azt is, hogy milyenek is a kicsi, de jól működő lengyel paraszti gazdaságok. 

Megtapasztaltuk azt is, hogy nincs egy méternyi vízszintes út sem, Szlovákiában sem 

Lengyelországban. 12 napos igazán emlékezetes utunkon végül is közel 1100 km-t 

kerékpároztunk 11 nap alatt, a „pihenő” napot krakkói városnézéssel töltötte 8 fős 

csapatunk. Más külföldi útjaink során egy társunk járt Máramarosban, a Biharban pedig 

ketten kirándultak.

A „Kerékpárral hazánk megyéiben” sorozat harmadik és negyedik állomásaként 

teljesítettük a „Baranya megyei kerékpáros körtúra” és a „Csongrád megye kerékpáros 

turistája” jelvényszerző mozgalmakat. Baranyában öten, Csongrádban heten 

kerékpároztunk és ismét megállapítottuk, hogy még sok látni és felfedezni való van szép 

kis hazánkban. 

Egyesületi  szervezés keretében megkerültük a Tisza-tavat, a megyénkben pedig a „Két 

8/15

http://www.alfoldte.hu/


5650 Mezőberény, Gyóni G. u. 37                                               Tel: +3630 269-0061
Honlap: www.alfoldte.hu                                                       e-mail: alfoldte@gmail.com

keréken Békésben” útvonalának egy részét teljesítette néhány társunk. Jártunk Szalontán 

és Füzesgyarmaton és jól sikerült az őszi 120 km-es túra is.

Összegezve elmondhatjuk, hogy 2011-ben a kerékpáros terveinket sikerrel teljesítettük. 22 

társunk, 30 túrán 5200 km-t kerékpározott.

5. Futás

Egyesületünk  két  ultramaratonista  futója  ez  évben  is  öregbítette  Egyesületünk  és 

Mezőberény hírnevét:

Zahorán János februárban átvehette Békéscsaba város Önkormányzata által alapított Fair 

Play díjat a 245 km-es Spartathlon ultramaratonon nyújtott önzetlen segítőkészsége miatt! 

Nem mellesleg, másodszor teljesítette ezt az ember feletti távot!

További eredményei: Júliusban, a szerbiai Palicson megrendezett 24órás futáson Szerb 

bajnok lett  221km-el!  Magyarországon,  a  100 km-es  OB-n az abszolút  4-ik,  kategória 

második helyezésig jutott. A hazai pályának számító Körös 50 túrán a terepfutó – Polárnet  

kupát ismét elhódította. Fia, Ádám a Balaton szupermaratonon (191 km!) kezdte ezt az 

évet,  ahol  abszolút  10-ik,  kategóriája  első  helyezését  érte  el!  A  Bcs  –  Arad 

szupermaratonon,  kétfős csapatban (Gyebnár Évával)  az első helyezést szerezték meg. 

Novemberben, Németországban 48km-en a 3-ik helyen végzett.

Szervezetünk egyetlen aktív Vasembere (Szabó László) az alábbi versenyeken szerepelt 

sikeresen a 2011-es évben, időrendi sorrendben: FélBalaton, ahol a 3-ik helyezést, majd 

Debrecenben  a  Senior  Maraton  OB-n  a  korosztályos  első  helyezést  szerezte  meg. 

Májusban  a  gyulai  félmaraton-on  összesített  7.,  Bcs-Arad  futáson  korosztályos  első 

(Csapatban).  Júniusban,  az  általunk  rendezett  Körös  -túrákon  edzés  gyanánt  70  km 

kerékpározás  után  a  30  km-s  gyalogos  távot  még  lefutotta.  Júliusban,  Hatvanban 

megrendezett Triatlon versenyen korosztályos 3., a nagyatádi Ironman megmérettetésen 

a korosztályos 6-ik helyezés sikerült. Augusztusban, Jászberényben rendezett maratonon 

összesített  3.,  korosztályos  első.  A  Budapest  Maratonon  korcsoportjában  8-ik, 

bajnokságban a második helyet érte el. A felsoroltakon kívül számtalan olimpiai ötpróba 

rendezvényen vett részt futásban és triatlonban. Meg kell említeni még azt a tényt is, hogy 

főszervezője az egyre sikeresebb szilveszteri futásnak, de erről még említést teszek.
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Természetesen Egyesületünk többi tagja sem tétlenkedett:

A  FélBalaton  Szupermaratont  összetettben  a  mezőberényi  Alföld  TE  versenyzője  Földi 

Mihály nyerte 7:15,28-cas idővel, klubtársa Szabó László 7:43,19-ces idővel a harmadik 

helyen végzett.

De ne felejtkezzünk el a Félbalatonon párosban induló Schultz György -Forró Feri duóról  

sem, ők ebben a kategóriában elsők lettek! „Rövidebb távokon”, mint a Spar Bp. maraton, 

Nike  félmaraton,  Balaton  Maraton,  Coca-cola  futógála,  Normafa  hegyi  félmaratonon, 

Kékes-csúcsfutás is megmérették magukat versenyzőink, ki-ki más-más célt tűzve maga 

elé.

A szilveszteri futógála, ismét jól sikerült: 212 (!) nevező vágott neki a 2,5 illetve 3,7 km-es 

távoknak.  (Érdekességként  megemlítem:  A  megyeszékhelyen,  ugyanekkor  rendezett 

hasonló eseményen kicsivel több, mint 500 fő indult.) A célban emléklap, befutócsomag és 

forró tea várta az átfázott érkezőket.

6. Országos rendezvények

Huszonnyolcadik 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 másfélszázan rótták le Petőfi és a szabadságharc iránti 

tiszteletüket 17 km-es emléktúránkon. .

Huszonhatodik rendezéshez érkezett Körös Teljesítménytúránk szervezését erősen 

beárnyékolta, hogy a szervezőmunka közepén, tragikus hirtelenséggel elhunyt a túrát 

évtizedeken át rendező Váradi László, aki egyébként is az egyesület motorja volt! Sajnos, 

ettől az évtől már csak a túra nevében él tovább legendás rendező, barát.

Az 50, 30, 20 km-es gyalogos, valamint 100 és 70 km-es kerékpáros távokon 165 induló 

mérte össze erejét, felkészültségét egymással és a hőséggel! Idén ismét a Szakszövetség 

által kiírt Nemzeti Bajnokság futamaként rendezhettük meg az 50km-es távot. A 30 km-en 

indulók az OMV-kupáért szállhattak harcba, illetve már harmadik alkalommal a „Polarnet” 

terepfutó vándorserlegért is versenyezhettek az edzettebbek. 
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Már negyedik alkalommal rendeztünk a Mátrában, Gyöngyöspata központtal, Patai 

Mátra néven teljesítménytúrát a következő távokon: 3, 6, 16 és 30 km-es gyalogos, - ettől 

az évtől új - 60 km-es kerékpáros résztávval. Idén, a tavalyi sikereket is felülmúltuk: Az 

előző évi létszám, közel kétszerese: 314 fő vett részt rendezvényünkön.

A klubszellem további szilárdítására és a helyi civil szervezetekkel való kapcsolatok 

erősítésére az általunk rendezett farsangi bulin, szalonnasütésen, valamint az egyesületi 

vacsorán találtunk módot.

Tervezett programjaink 2011-ben is döntő többséggel megvalósultak, bár ez egyre több 

pénzébe kerül az egyénnek, közösségnek egyaránt. A programok finanszírozására fordított 

összeg 12,8%-ban tagdíjból, 32,4%-ban, önkormányzati támogatásból, 9,7%-ban 

pályázatokból, 45,1%-ban szponzoroktól és egyéb támogatásokból, adódott össze.

Köszönettel tartozunk:

Mezőberényi Önkormányzat, Nemzeti Civil Alapprogram, Wesselényi Miklós Sport 

Közalapítvány Bp, OMV, Hegyi Márton, Szikora pékség, Oroszlán gyógyszertár Mb., 

Jamina gyógyszertár Bcs., MOSZ, Nandi Panzió Gyöngyöspata és még sokan mások.

Pályázati tevékenység: 

2011-ben  3  pályázatot  nyújtottunk  be  (NCA,  MOSZ  Alapítvány,  Mezőberényi 

Önkormányzat),   működési,  illetve  rendezvény  támogatás  kategóriákba.  Örömmel 

mondhatjuk el, mindhárom 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 (Téli Körös, Petőfi, Körös, Patai Mátra) fordítottuk.

Mezőberény, 2012.02. 28.

Földes Péter
Egyesületi elnök
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1. számú melléklet: Mérleg és eredménykimutatás
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