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Alföld Turista Egyesület Mezőberény 
Közhasznúsági jelentése – 2010. 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 2010. évről a számviteli szabályoknak 

megfelelően  elkészült.  A  beszámoló  értékadatait  forintban  kell  érteni.  Ezen 

jelentésnek a 2010. 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  –  580.  000 Ft 

sporttámogatásban részesültünk.
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III. A vagyon felhasználása:
III/1. Az egyesület bevételei és kiadásai a 2010. évben a következőek szerint alakultak:

 
BEVÉTELEK KIADÁSOK

Közhasznú működésre kapott támogatás 
   adó 1%-a: 255.691.-Ft
   helyi Önkormányzattól: 580.000.-Ft

Nevezési díjak, utiköltségek:
899.277.-Ft

Pályázati úton elnyert támogatás:
 NCA: 200.000.-Ft; Wesselényi:65.000 Ft
Békés Megyei Önkormányzat: 200.000.-Ft
Mezöberény Önkormányzata: 45. 000.- Ft

Rendezvények kiadásai,rendezői ktg térítések:
693.065 Ft

Tagdíj bevétel: 257.100.-Ft Tárgyi eszköz beszerzés:241. 000 Ft

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

Egyéb (működési) kiadások:
384.658.- Ft

Összesen: 1.985.000.-Ft Összesen: 2.218.000.-Ft

Közhasznú eredmény: -233.000.-Ft

Közgyűlésünk által elfogadott költségvetés 2010 évre 0 Ft közhasznú eredményt tervezett.

Az egyesület gazdálkodása kiegyensúlyozott a negatív mérleg ellenére is. Az elfogadott 

költségvetést hátrányosan érintette az utazási és működési költségek további növekedése.

III/2. Az egyesület befektetései 2010. 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,  2010  év  végével  is  a 

tulajdonunkban volt.

A fentiek alapján befektetéseink 2010. december 31-én:

A befektetés típusa 2010 aránya
GARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP 1.000.000 54,80%
FORRÁS TAKARÉKBETÉT 657.633 35,9%
ALAPOK ALAPJA KONVERGENCIA 170.000 9,30%

ÖSSZESEN: 1.827.633  100%
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IV.Az egyesületünk vagyonából 2010. évben a következő, cél szerinti 
kifizetéseket teljesítette:

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

384.658 

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

693.065 

(Mások által szerv. versenyek) 
NEVEZÉSI DÍJAK, UTIKÖLTSÉGEK

899.277 

Tárgyi eszköz beszerzés: 241.000
ÖSSZESEN: 2.218.000

V. Egyesületünk 2010. évben a következő működési támogatásban 
részesült:

NCA pályázat 200.000
Wesselényi M. SKA. Pályázat 65.000

Helyi, illetve megyei Önkormányzat 825.000
SZJA 1% 255.691

Egyéb támogatás 382.209

ÖSSZESEN: 1.727.900 

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 

meghatározott feladatok figyelembe vételével végezte munkáját. 14 alkalommal hívtunk 

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

feladatokat, elfoglaltságokat beszéltük meg.  
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Egyesületünk taglétszáma 2010-ban 118 (!) 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.

2010 évi tevékenység:

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

1. Hagyományos gyalogtúrázás.

Az  elmúlt  évben  is  igyekeztünk  az  évszakok  változását  figyelemmel  kísérni  gyalogtúráinkon.  Első 
túránkon a szabadkígyósi kastély történetével ismerkedtünk, sártaposós, esős, téli-túra volt. 
Húsvétkor  a  Körös-hídhoz,  Szent  Iván  éjszakáján  a  Körös-gáton  sétáltunk  családias  hangulatú 
rendezvényeinken.
Őszi túránk Dobozról indult-a község nevezetességeinek megtekintése után vadregényes erdei utakon 
hagytuk el a települést és érkeztünk Békésre.
A  Kulturális  Örökség  napján  a  Budapesti  Iparművészeti  Múzeum  sokrétű  kínálatát  láthatták 
túratársaink.  
A  Zempléni-hegységben  Pálháza  központtal  szerveztük  a  nyári  tábort.  A  környék  nevezetességei, 
látnivalói rengeteg programot kínáltak. Felkerestük a Regőci-várat, a Boldogkői-várat, Sárospatakot, 
Telkibányát,Tokajt...  
A  VTSZ  Csillagtúrákat  szervezett  Bakonybél,  Debrecen,  Bogács  központokkal,  ahol  szép  számmal 
képviseltük a szakosztályt. 
A Bihar-hegységben a Virtop-hágón gyalogoltunk a Nagy -Bihar-csúcsra – és vissza. 
A Körös - és a Patai Mátra - túrák előkészítéseként jelzésfestő-munkatúrákat szerveztünk. 
A társszervezetek túráira is ellátogattunk Békéscsabára és Körösladányba.

2. Sportturisztika

2010-ben összesen 135 különböző távú teljesítménytúrát jártak végig egyesületünk tagjai.  Eközben 
6051  km-t  és  141.094m szintemelkedést  küzdöttek le!  Sportolóink  közül  35-en minősített  sportolói 
címet szereztek, ezen belül négyen arany minősítést - Benedek Gábor, Fejes Gábor, Viczián Zoltán és 
Véha Béla - értek el.
Idén is több 100km-es vagy annál hosszabb túrán bizonyíthatták felkészültségüket bátrabb tagjaink: 
Kohász  -  kék  130,  a  Kinizsi  100,  Rákóczi  110,  Árpád  Vezér  130  és  a  Turul  192(!)  túrákat  5  fő 
teljesítette. 40 és 100 km közötti távú túra 45 volt, míg a 40 km alattiak közül 109-et teljesítettünk!
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2010-ben is sikeresen képviseltettük magunkat a Teljesítménytúra Nemzeti Bajnokságban, 2 csapat és 
11 fő egyéni versenyző részvételével. Turista kategóriában nyomasztó fölénnyel nyertek tagjaink! Férfi 
felnőtt korosztályban az első hat hely mindegyikén Alföld TE tag végzett, de nőiben és ifjúságiban, 
illetve  senior  korosztályban  is  elhoztuk  az  első helyért  járó  érmet!  Első  helyen végeztek  az  alábbi 
versenyzőink: Bacsúr Viktória női ifjúsági; Fejes Gábor férfi,  felnőtt,  és Dávidné C. Gabi női senior, 
valamint  az  Alföld  TE  I.  számú  csapata!  Második  helyet  szerezte  meg  Erdei  László  férfi  felnőtt 
korosztályban,  harmadik  lett  ugyanebben  a  korosztályban  Márki-Zay  Dániel!  Kocsor  Szilvia  szintén 
harmadik lett a felnőtt nők között, Csicsely Alex pedig negyedik lett a férfi ifjúságiak között. Gratulálunk 
még Machata Bélának, Boros Lászlónak és Bacsúr Péternek a férfi felnőttek között elért IV-k, V-ik, és 
VI-ik helyezésekhez!
A  bajnokságban  indult  résztvevők  nevében  külön  köszönetet  illeti  Viczián  Zoltán  sporttársunkat  a 
támogatásért!
A síelés is a sportosabb ága a túrázásnak, bár a sípályák közelében csak egy tagunk lakik, Ő ezt aktívan 
ki is használta: 29 napot töltött síeléssel Kékestetőn.

3. Túlélőtúra-versenyek

Az Alföldi TE túrázói 2008.-ban alakítottak túlélőtúra versenyekre specializálódott csapatot VÉGSŐKIG 
néven. Az öt fős csapat 2010.-ben a Zalai-dombságban kezdte meg szereplését. A tét nagy volt hiszen 
címvédőként  álltak  rajthoz.  A  verseny  április  30.-án  23  óra  30  perckor  kezdődött  és  szintidőt 
kihasználva 19 óra 15 perckor ért véget 95 kilométer és 1000 méter szint megtétele után. A hatalmas 
küzdés  a  terepen,  harcolás  a  feladatokkal  meghozta  a  nagyon  remélt  eredményt.  A  vasárnapi 
eredményhirdetésen  1  helyre  rangsorolták  a  csapatot.  A  győzelem  fényét  tovább  emelte,hogy  a 
túlélőtúra verseny ennek a rendezési formájában ez volt egymás utáni harmadik első helyezés! Ez a 
teljesítmény egyesületünk hírnevét  öregbítette  és  a csapat  nevét  beírta  a  vándorkupát  véglegesen 
elnyerők táborába. 
Pihenésre kicsi esély volt hiszen a Hamahama rendezésű túlélőtúrára egy héttel később került sor a 
Mecsek hegységben. A versenyen 85km és 1800m szintemelkedés 17 óra 54 perc után nagyon fáradtan 
"ESTÜNK"  be  a  hosszúhetényi  célba.  A  küzdelem  meghozta  gyümölcsét  hiszen  a  helyi  Mecseki 
Partizánok mögött egy hajszálnyi különbséggel, 2. helyezést értünk el. Ebben a versenyben az elért 2. 
helyezés  megemésztése  volt  a  legnehezebb,mert  a  csapat  felkészülésképpen  keresztbe-kasul  járta 
egyéni és teljesítménytúrákon a hegységet, amely során 300 km és közel 10000m szint teljesítése 70 
forrás,15 kilátó, Mecsek túrázója 32 érintőpontja,19 kulcsosház és 7 várrom felkeresése biztosította a 
Mecsek tenyér szintű megismerését. 
Ősszel Szentgotthárdra az Őrségbe szólított minket a Hamahama túlélőtúra verseny. A hely távolsága 
miatt  és az ismeretlenség varázsáért úgy döntött  a csapat ismeretlen úgy nevezett  fehér területen 
vívunk  meg  a  96  induló  csapattal.  A  csapat  tagsága  érezte,hogy  a  maximumot  kihozta  a 
versenyből,hiszen  17óra  34perc  alatt  85  km.-t  tett  meg  éjszakai  fagyban,  nappali  sárban  ,vízben 
gázolva.  Az  eredményhirdetés  hihetetlen  izgalmat  hozott.  Végül  827  ponttal  sikerült  mindenki 
elismerését kivívva kiemelkedően megnyerni az őszi fordulót. 
December 28.-án Karancslapujtőre hívott minket a mínusz 20 fok és a 40 centis hó. A Téli Tüdőtisztító 
Túlélő Túrán 40 csapatból a 4. helyezést értük el. Ezzel az eredménnyel méltóan fejeztük be a 2010.-es 
évet.
Végsőkig csapat tagjai: Lippai Beáta, Dr. Bacsur Péter, Kulcsár József, Véha Béla, Viczián Zoltán

4. Kerékpározás

Az egyesület tagsága 2010-ben a kerékpáros szakágban is aktív volt.
Tagjaink egyesületi illetve saját szervezésben 26 kerékpáros túrán vettek részt, ezek összes távolsága 
5980 km, aminek a leküzdése 25 társunk érdeme.
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A tervezett programok közül jól sikerült a Körös teljesítménytúra 70 és 100 km-es távja, ami
romániai sportolók részvételével immár nemzetközivé vált. Teljesítettük a „Két keréken
Békés megyében” mozgalom teljes útvonalát, megrendeztük az őszi és tavaszi kerékpáros túrát, jártunk 
Szalontán, többször barangoltunk a megyében és a környékén.
A 2010-ben megkezdett „Kerékpárral hazánk megyéiben” sorozat keretében gyönyörű
tájakon jártunk a „Balaton-Bakony körtúra” és a „Borsod-Abaúj-Zemplén megye kerékpáros turistája” 
utak keretében.
Kerékpároztunk a Békéscsaba-Arad szupermaratoni versenyen résztvevőként és a futók
kísérőjeként is, valamint az Ultra-Balaton futóversenyen kísérőként.
Az egyéni szervezésű útjainkon megkerültük a Tisza-tavat, a Mátra keleti és Nyugati körét
is  teljesítettük  ,  jártunk  az  Őrségben  és  a  Bükkben  is,  egy  napot  a  Föld  napja  alkalmából  is 
kerékpároztunk.
Ismét túrázott néhány társunk Romániában is, a Fogarasi-havasokat és a Boga-völgyét látogatták meg.
A felsoroltakon kívül több kisebb-nagyobb távolságú túrát teljesítettek tagjaink a
megyében és azon kívül is.

5. Futás

Egyesületünk két  ultramaratonista  futója  mellett  feltűnt,  mit  feltűnt,  felragyogott  egy  harmadik  is! 
Szabó  László  nemcsak  maratonokat  fut,  és  nyer  korosztályában,  hanem  triatlon  és  Ironman 
versenyeken  indul  sikeresen!  Annyira  sikeresen,  hogy  korosztályos  válogatottként  képviselhette 
hazánkat ,és Mezőberényt, a Budapesten megrendezett triatlon világbajnokságon! 
Eredményeik részletezve: Zahorán János április 10-én 100 km-es OB-n kategória első helyezett 8ó, 
58perccel.  Májusban a  Békéscsaba –  Arad  szupermaratonon,  ismét  korosztályos  első hely!  Szintén 
májusban Franciaországban, 24  órás futás számban megrendezett  világbajnokságon,  válogatottként 
képviselt  bennünket, és második legjobb magyarként a 9. helyet érte el. Júniusban terepfutáson is 
kipróbálta  magát  és  a  Polárnet  50  kupa  lett  a  jutalma.  A  java  szeptemberben  következett: 
Görögországban immár másodszor teljesítette a Sparthatlon 245 km-s távját 33óra 43 perc alatt! Fia, 
Ádám a tavalyi súlyos sérüléséből lassan felépülve a Bcs – Arad szupermaratonon, illetve a tusnádfürdői 
félmaratoni versenyeken mérette meg magát. 
Szabó László az első alkalommal megrendezett Oxigén Nagyerdei maratonon lett korosztályában első, 
majd  triatlon  versenyeken  indult,  mintegy  felkészülésül  az  augusztusi,  nagyatádi  eXtremeMan 
versenyre,  melyen  korosztályos  második  helyet  szerezte  meg.  Szeptemberben  meghívást  kapott  a 
budapesti triatlon világbajnokságra, melyen jó eredménnyel a középmezőnyben végzett. Majd, szintén 
ősszel a Spar Maratonon korosztályában II-ik lett, 
„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, mondhatni hagyományosan jól sikerült: 144 nevező vágott neki a 2,5 illetve 3,7 
km-es távoknak a jó hangulatú bemelegítés után. A célban emléklap és forró tea várta az átfázott 
érkezőket.

6. Országos rendezvények

Huszonhetedik 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. .
Jubileumi  huszonötödik  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 
egymással  és  a természet  okozta útviszonyokkal!.  A 30 km-en indulók  az  OMV-kupáért  szállhattak 
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harcba, illetve már harmadik alkalommal a „Polarnet” terepfutó vándorserlegért is versenyezhettek az 
edzettebbek. A résztvevők számán sajnos meglátszott az országot sújtó árvíz, illetve hatalmas esőzés, 
az  ötvenes,  gyalogos távon a célban  ritkaságként,  meglepetésnek  szánt  jelvény ellenére  is  csak  a 
legelszántabbak mertek elindulni a hatalmas sárban.
Már harmadik alkalommal rendeztünk a Mátrában, Gyöngyöspata központtal, Patai Mátra néven, 3, 6, 
16  és  30  km  –  s  távokon  teljesítménytúrát.  Idén,  a  tavalyihoz  hasonlóan  sikeres  volt  ez  a 
rendezvényünk: 195 fő vett részt valamelyik távon.
Évi szokásos munkatúráink során 65 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.
Tervezett  programjaink  2010-ben  is  döntő  többséggel  megvalósultak,  az  év  végi  Szucharda  Gyula 
emléktúra  maradt  el  a  rendkívül  csapadékos  időjárás  okozta  útviszonyok  miatt.  A  programok 
finanszírozására  fordított  összeg  12,7%-ban  tagdíjból,  41,6%-ban,  önkormányzati  támogatásból  és 
13,39%-ban pályázatokból, 32,31%-ban 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: 

2010-ben 3 pályázatot nyújtottunk be (NCA, Wesselényi  M. SKA, 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.  Békés  Megyei 
Önkormányzathoz 2009-ben nyújtottunk be pályázatot, melynek támogatása 2010-re húzodott.
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, 2011. 05.24

Földes Péter
Egyesületi elnök
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