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Közhasznúsági jelentés
a Csabai Bihargók Közhasznú Egyesület
2002. évi tevékenységéről

2002. augusztus 28.-án, alakuló közgyűlésünkön elhatároztuk a Csabai Bihargók
Közhasznú (Turista) Egyesület létrehozását azzal a céllal, hogy a hozzánk nem túl távoli
és az európai határok eltűnésével egyre inkább közelebb kerülő, tartalmas magyar
turistahagyományokkal rendelkező, változatos látnivalói gazdaságával lenyűgöző erdélyi
Bihar hegységet minél több érdeklődő honfitársunk számára megismertessük. Ezen
elgondolás jegyében, a természetszeretet megteremtése és ápolása, az egészséges
életmód, a szabadidő hasznos eltöltése és a természetvédelem nemes céljait is
zászlónkra tűzve oktató, ismeretterjesztő tevékenységet fejtünk ki és nyílt túráink és
programjaink keretében szabadidős sport tevékenységre kívánjuk késztetni az
érdeklődőket.
Az Egyesület tényleges működésére 2002. november 26.-ától, azaz a Bíróság általi
bejegyzéstől kerülhetett sor, ezért a 2002. év hátramaradó, kis időszaka jobbára a
működés feltételeinek megteremtése, a szervezet kialakítása illetve a 2003-as évre való
felkészülés jegyében telt el.
Közhasznú beszámolónkat a törvényi előírásoknak megfelelő tagolásban az alábbiakban
részletezzük:

1.) Az Egyesület teljes részletességű számviteli beszámolóját a „Közhasznú
egyszerűsített beszámoló” (éves beszámoló) tartalmazza, amelyet e jelentéshez is
hozzácsatoltunk. A legfontosabb gazdálkodási adatok közérthető formában történő
rövid ismertetése a következő:
Az egyesület bevételeinek (50.000 Ft) 2 forrása volt: a tagdíj bevételek (10x1000=
10.000 Ft) illetve egy vállalkozás 40.000 Ft. összegű támogatása. A kiadások
összességében 5.863 Ft-ot tettek ki (nyomtatvány, közjegyzői díj, képkidolgozás).

2.) Beszámoló a Költségvetési támogatás felhasználásáról
Az Egyesület költségvetési támogatást nem kért és abból nem is részesült.

3.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (Ft.)

induló vagyon (alapításkor)
támogatás
közhasznú tev. folytatásából származó bevétel:
egyéb cél szerinti tev. folytatásából származó bevétel
tagdíj
egyéb bevétel
vállalkozási tev. bevétele
Kiadások (költségek)
Anyagi jellegű kiadások:
Nem anyagi jellegű ráfordítások:

0
40.000
0
0
10.000
0
0

2.673
3.190

2002. december 31.-én összes vagyonunk 44.137 Ft volt. Banki folyószámlánkon így
2002. december 31.-ével 40.000 Ft volt kimutatható, a pénztárállomány pedig 4.137 Ft
volt.

4.) Cél szerinti juttatások kimutatása
Ilyen juttatásra nem került sor Egyesületünknél.

5.) A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől kapott támogatások
összege.
Az Egyesület a fent említett szervektől ilyen jellegű juttatásokat nem kapott.

6.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke,
összege:
Az Egyesület vezető tisztségviselői juttatásokban nem részesültek.

7.) Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az Alapszabályunkat jóváhagyó Békés Megyei Bíróság (Gyula) 2002. 11. 26.-i végzés
alapján Egyesületünk közhasznú. A törvény által meghatározott közhasznú
tevékenységek közül Egyesületünk a nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés, természetvédelem és sport területén vállalt fel közhasznú
feladatokat.
Az Egyesület kiemelt működési céljait (A Bihar-hegység természeti értékeinek,
látványosságainak bemutatása mindenki számára) az Alapszabályban felvállalt
tevékenységeket sorra véve alábbiak szerint teljesítettük:
- nyílt (gyalogos és kerékpáros) túrákat szervezése
Mivel az Egyesület bejegyzése késő őszi, téli időszakra esett, túrákat már nem
szerveztünk. A következő évi nyílt túrák megszervezését tartottuk legfőbb feladatnak.
Kitűztük a 2003. évi nyílt (azaz minden érdeklődő számára nyitott) túrák időpontját és
a felelős túravezetők személyét. Az egyesület létrejöttének hajnalán, az Egyesület
tagjainak toborzása időszakában sokat túráztunk a Biharban, így voltak már
ismereteink, de az egyesület tagjainak korábbi tapasztalatai is hasznosak voltak a
program kialakításában. Így egy a Bihar nagy részét magában foglaló túraprogramot
állítottunk össze, amelyben helyet kaptak könnyebb túrák (Medve-barlang, Bélavár,
Szegyesd-völgy) és nehezebb túrák is (az 1849 m magas Nagy-Bihar csúcs). A
kidolgozott túraprogramot lásd mellékelve. A túraprogramok megismertetése három
módon történik: internetes honlapunk útján, a sajtóban is meghirdetni kívánt márciusi
előadáson történő ismertetéssel ill. a KVTE turistaegyesület honlapja illetve kiadott
programfüzete által. A programegyeztetés a KVTE-vel decemberben megtörtént.
Felvettük a kapcsolatot az Alföld Turistaegyesülettel is, nekik is elküldtük
programjainkat. Az Alföld Turistaegyesületnek az év folyamán már segítettünk egy
bihari túra megszervezésében.
Ami a további túrákat illeti a 2003-as évben, azokat dátumszerűen nem határozzuk

meg, hiszen azok időjárástól, alkalomtól, szabadidőtől függnek. A tagok e-mail illetve
telefon utján értesülnek a kisebb-nagyobb szabású túrákról, csakúgy mint 2002-ben.
- Czárán Gyula (a bihari turizmus úttörője) életének és munkásságának
megismertetése előadások és emléktúra formájában
2002.évi túráink során a Bihar-hegységbeni turizmus megteremtőjének, a majd 100
évvel ezelőtt meghalt Czárán Gyula emlékét és turistahagyományait őrző erdélyi vagy
pontosabban partiumi turistaszemélyiségeket ismertünk meg Aradon és Nagyváradon,
akiket felkértünk arra, hogy Békéscsabán előadást tartsanak a czáráni életműről,
illetve a Bihar hegység látnivalóiról. Így iktattuk be a 2003. évi nyílt programok sorába
az Aradon élő Stefanov Titusz illetve Siska-Szabó Zoltán előadását.
Jó hír, hogy a Lencsési Közösségi ház vezetője, Takács Péter úr, kedvezően fogadta
megkeresésünket arra vonatkozóan, hogy a márciusi előadást ott tartsuk és a
későbbiekben egyéb rendezvényeket is tarthatunk ott előzetes egyeztetés után. Az
ottani nagyterem alkalmas előadások színvonalas megrendezésére és a technikai
feltételek is adottak.
- saját Internetes oldal a Bihar hegységről, Czárán Gyula életéről és
munkásságáról
Honlapunk első kezdetleges változata, néhány oldalas tartalommal már
2002.augusztus végén megjelent és azt fokozatosan fejlesztettük, 2002. december
végére már kisebb könyv terjedelemben volt olvasható a www.tar.hu/csabaibihargok
címen. A honlapon az alábbi témák olvashatók: Kik is azok a Bihargók?/ A Csabai
Bihargók története / Túraleírások / Csabai Bihargók 2002-es túrái / Előzetes túraterv
2003 / A Bihar-hegységről / Linkgyűjtemény / Képek a Biharból / Szállások és egyéb
hasznos tudnivalók túrázóknak. A honlapot a különböző nagy WEB-keresökhöz
bejelentettük, illetve a turistakörökben itthon és Erdélyben népszerűsítjük, így
ismertsége nő. Sajnos a www.tar.hu ingyenes webhely elérhetősége Erdélyben nem
mindenütt lehetséges, így más helyen is meg kell jelenni a közeljövőben.

- a túrák során keletkezett tapasztalatainkat megosztjuk az érdeklődőkkel
Ennek legfőbb fóruma internetes oldalunk, ahol túraleírásokat illetve túrajavaslatokat
teszünk közzé. A csabaibihargok@freemail.hu címen pedig közvetlen elérhetőek vagyunk.
- más, céljaiban és tevékenységében hasonló belföldi és külföldi egyesületekkel
kapcsolat létesítése
Az Egyesület kapcsolatban áll a megyében működő 2 nagyobb és aktív
turistaegyesülettel, a békéscsabai Körösök Völgye Turista Egyesülettel (KVTE) és a
Mezőberényi Alföld Turistaegyesülettel. Túraprogramjaikon esetenként részt is vettünk,
így személyesen is ismerjük őket. Programjainkat egyeztetjük és meghívtuk
programjainkra az említett turistaegyesületek tagjait. A KVTE sokéves hagyományának
megfelelően programfüzetet jelentett meg nyílt túráiról, éltünk a szíves felajánlásukkal és
2003. évi nyílt programjainkat közölhettük programfüzetükben, amely a mi
szempontunkból igen jelentős, hiszen a város, de talán a megye turistatársadalma is
ismeri és várja évről-évre ezt a füzetet. Mi pedig ismertségünket így célirányosan elég
hatékonyan tudjuk megteremteni.
Erdélyben jó kapcsolatokat építettünk ki az Erdélyi Kárpát Egyesület Országos Titkárával,
aki révén megismertük a nagyváradi Czárán Gyula Alapítvány Elnökét, Egri Ferencet,
illetve az aradi Stefanov Tituszt és Siska-Szabó Zoltánt. Erdélyi túráink során ők hasznos
tanáccsal, esetenként túravezetéssel vannak segítségünkre. Tagjaink meg tudják
vásárolni az EKE folyóiratát, az Erdélyi Gyopárt, amely majd teljes egészében az erdélyi
turizmussal foglalkozik, ez igazi csemege az Erdélyt szerető turisták körében.
Tervezzük a kapcsolatfelvételt az EKE önállóan működő osztályaival (Temesvár,
Nagyvárad, Marosvásárhely, Nagybánya stb).
- az Erdélyi Szigethegység és a Kárpátok hegyvonulatába, medencéjébe tartozó

természeti értékek megismerése és megismertetése
Egyesületünk tervei szerint az első években inkább a Bihar-hegység illetve az Erdélyi
Szigethegység látnivalóit szeretnénk mélyrehatóan megismerni, illetve megismertetni
Egyesületünk tagságával és az érdeklődőkkel nyílt túrák keretében. A későbbiek során
pedig lehetőség szerint távolabbi tájakra is tervezünk nyílt túrákat. Idén sikerült
eljutnunk a Páring-hegységbe illetve Hunyad megye nevezetesebb helyeire.

A fentiek alapján úgy érzem, hogy a 2002.év jó alapot biztosit arra, hogy
tevékenységünk az elkövetkező években egyre jobban kiteljesedjen. Úgy értékelem, hogy
közhasznú céljaink teljesítéséhez a fentiek alapján a kezdeti eredményeket elértük.
Szeretnénk ismertségünket fokozatosan növelni és tagjaink számát gyarapítani, hogy
egyre erősebbek legyünk és egyre több embert mozgósíthassunk, kiemelten szeretnénk,
ha az idősebbek mellett az ifjú korosztályt is meg tudnánk szólítani. Úgy érezzük
tartalmas, hasznos időtöltést tudunk biztosítani mindenkinek és az egészséges életmód
egyik alapeleme a rendszeres mozgás.
Az Egyesület vállalkozási illetve politikai tevékenységgel nem foglakozik.
Jelen beszámolót internetes oldalunkon tesszük közzé a Közgyűlés általi elfogadása után.
Kérem, hogy a Közgyűlés beszámolómat fogadja el és azt a jegyzőkönyvben
határozatként rögzítse.

Békéscsaba, 2003. január 15.

Botyánszki Vince
elnök
Csabai Bihargók

Melléklet:
1. 2003. évi nyílt túrák terve
2. A számviteli törvény szerinti közhasznú egyszerűsített beszámoló

