TURISTA EGYESÜLET
H- 5 6 0 0 B é k é s c s a b a, Kazinczy utca 2/B. 10. emelet 41. ajtó
w w w . c s a b a i b i h a r g o k . h u e -ma i l : c s a b a i b i h a r g o k@f r e e m a i l . h u

A Csabai Bihargók Turista Egyesület
Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről
2009-ben is eredményesen tevékenykedett egyesületünk: a szervezett programok és túrák igen
népszerűek voltak, az egyesületi tagok létszáma is gyarapodott. Közhasznúsági
beszámolónkat a törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint részletezzük.
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Az Egyesület teljes részletességű számviteli beszámolóját a „Közhasznú egyszerűsített
beszámoló” (éves beszámoló) tartalmazza, amelyet e jelentéshez is csatoltunk.
A legfontosabb gazdálkodási adatok rövid ismertetése a következő:
Az Egyesület bevételeinek (390. 626,- Ft) négy forrása volt:
Tagdíj bevétel
(82. 000,- Ft),
NCA pályázati összeg
(100. 000,- Ft),
Személyi jövedelemadó 1% felajánlásból (206. 250,- Ft),
valamint kamatjóváírás
(2. 376,- Ft).
A kiadások összességében: 119. 606,- Ft összeget tettek ki, ebből 7. 391,- Ft banki költség,
112. 215,- Ft az Egyesület működését biztosító eszközök vásárlásra fordított összegből
tevődik össze.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Az egyesületünk pályázatot nyújtott be a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) 2009. évi
működési célú pályázatára, és ott 100. 000,- Ft összeget ítéltek meg részünkre. Főként a
túrázás során használatos biztonságtechnikai felszerelésre helyeztük a hangsúlyt, ezek
megvalósítása 2010. évre húzódik át, mivel az összeg felhasználására 2010. május végéig van
lehetőség.
2009-ben kommunikációra és postai költségekre 16. 000,- Ft-ot költöttünk, 18. 625,- Ft-ot az
egyesületi honlap működtetésére, és 10. 375,- Ft-ot pedig nyomtatóhoz festékkazetták
vásárlására fordítottunk.
Az NCA pályázatból fennmaradó 55. 000,- Ft-ot a túrázást segítő biztonságtechnikai
eszközök beszerzésére fordítjuk, ez folyamatban van, az elszámolási határidő 2010. május
vége.
A személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból az Egyesületünket megillető összeget
(206. 250,- Ft) az APEH 2009. október 5-én utalta át számunkra. Ezen összegből 2009. évben
nem történt felhasználás.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Nyitóállomány, bevételek
Nyitóvagyon 2008. december 31-én
346. 062,- Ft
Támogatás (NCA + SZJA 1 %-a)
306. 250,- Ft
Közhasznú tev. Folytatásából való bevétel
0,- Ft
Egyéb cél szerinti tev. folytatásából származó bevétel
0,- Ft
Tagdíj
82. 000,- Ft
Egyéb bevétel (kamat jóváírás)
2. 376,- Ft
Vállalkozási tev. származó bevétel
0,- Ft
Kiadások

119. 606,- Ft

2008. december 31. napján az Egyesület pénzvagyona 346. 062,- Ft
2009. december 31. napján az Egyesület pénzvagyona 617. 082,- Ft
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti juttatásokat, így e soron továbbra sem történtek
kifizetések.
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI
PÉNZALAPTÓL,
HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL,
TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
2009. évben Egyesületünk a Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA) elnyert 100. 000,- Ft
támogatásban részesült, a személyi jövedelemadó 1 %-ból 206. 250,- Ft összegben részesült.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Az Egyesület vezető tisztségviselői bér, vagy bér jellegű, vagy egyéb juttatásokban nem
részesültek.
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Az Alapszabályunkat jóváhagyó Békés Megyei Bíróság (Gyula) 2002. 11. 26-i Végzése
alapján Egyesületünk közhasznú.
Egyesületünk az egészséges életmód, túra-sport, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
környezetvédelem, természetvédelem területén vállalt fel közhasznú feladatokat.
Az Egyesület kiemelt működési céljait (a Bihar-hegység és a Kárpátok természeti értékeinek,
látványosságainak megismertetése mindenki számára) az Alapszabályban felvállalt
tevékenységeket sorra véve az alábbiak szerint teljesítettük a 2009-es évben
7.1. Nyílt túrák szervezése 2009-ben
Az év legelején hirdettük meg nyílt programsorozatunkat, amely egy turisztikai
előadásból és 8 hegyi túrából állt. Szeretnénk a jövőben is minél több élményekben,

látványosságokban gazdag nyílt és bihargós túrát szervezni, ahogyan ez megvalósult a
2009-es évben is. Négy nyílt túrát a Bihar-hegységbe: Tatár-havas, Ló-havas, Jád
völgye, Boga völgye, egyet a Királyerdő-hegységbe, egyet a Béli-hegységbe és egy
hetes túrát pedig a Magas-Tátrába szerveztünk. Ezek a programok a résztvevők
számára ingyenesek voltak, a túrázóknak csak az üzemanyag-, illetve a szállásköltség
jelentett kiadást, egyesületünk a szervezési illetve a túravezetési feladatokat végezte el
térítésmentesen.
A programok nagyközönség részére történő megismertetése a már jól bejáratódott
módon történt, azaz a saját honlapon, a KVTE által kiadott programfüzetben, a KVTE
honlapon a megyei túraprogramok között, békéscsabai Lencsési Közösségi Házban, a
Sherpa turisztikai üzletben kihelyezett programismertetők, szórólapok útján, illetve
több internetes hírlevél is tájékoztatott röviden a soron következő túráinkról.
A túráinkon sok új és még több már ismerős, lelkes túrázót üdvözölhettünk a 2009-es
évben is. Téli évnyitó túrával kezdtük az évet Biharfüredről az Ördögmalom
vízeséshez.
Január végén három napos magashegyi túrán vettünk részt a Szárkő hegységben.
Február elején rendeztük meg az év első nyílt túráját, ahol az enyhe időjárásnak
köszönhetően már az első tavaszi virágokban gyönyörködhettünk a havas hegycsúcsok
helyett.
E hónap végén már a harmadik bihargós túrán vehettünk részt. Zord téli körülmények
között másztuk meg a Bihar legmagasabb,1849 m-es csúcsát.
Márciusban az Erdélyi szigethegység várai közül a világosi és a solymosi várat
kerestük fel.
Májusban két nyílt túrát is lebonyolítottunk: a hónap elején igen nagy létszámú
érdeklődőt kalauzoltunk el Biharfüredre, a Jád völgyén át a Ló-havasra.
Május végén pedig Biharfüredről indulva a Tisza hegyen át elgyalogoltunk a
Királyerdőben található Meziádig.
Június végén és Július elején a Boga völgyében található vízeséseket és sziklabérceket
barangoltuk be.
Még ebben a hónapban rendeztük meg egy hetes nyílt túránkat a Magas-Tátrába.
Kassai városnézéssel kezdődő kirándulásunk során megnéztük a Dobsinai
jégbarlangot, jártunk Lengyelország legmagasabb csúcsán, a Rysyn. (Tengerszemcsúcs), ahol csodás panorámában gyönyörködhettünk.
A Biharban is kalandos túra várt ránk: kötélbiztosítás mellett beereszkedtünk a
vadregényes Rozsda-szakadék vízesésekkel tarkított völgyébe.
Augusztusban jártunk a Rekiceli vízesésnél és a Vigyázó csúcsán.
Ebben a hónapban rendeztük meg első családi hétvégénket Czárán Gyula születése
tiszteletére a Pádisi fennsíkon.
Szeptemberben érdekes előadáson vehettek részt az érdeklődők: Egri Ferenc, a
nagyváradi Czárán Gyula Alapítvány elnöke könyvbemutatóval egybekötött
beszámolóját hallgattuk meg.
A hónap végén a Királyerdőben barangoltak túrázóink, majd nyílt programsorozatunk
utolsó állomása Menyháza volt, ahol a Bihar feltérképezője, Czárán Gyula is szívesen
időzött.

2009-ben ismét sikeres évet zártunk, hiszen sokszor hódolhattunk szenvedélyünknek,
a Bihar bebarangolásának. Emellett sikeres nyílt túráinkon másoknak is
megmutathattuk az Erdélyi szigethegység szépségeit, ismert és vadregényes tájait. E
túrákon résztvevők közül többen csatlakoztak a Csabai Bihargókhoz, ezáltal ismét
bővítve lelkes csapatunk létszámát.
7.2. Saját internetes honlap üzemeltetése
A honlapunk folyamatosan bővülő tartalommal olvasható a www.csabaibihargok.hu
címen. Az oldalon az előző évekhez hasonlóan folytattuk a nyílt túrák programjainak
közzétételét, a megvalósult túrákról szóló beszámolók és fotók ismertetését.
A túrázások során szerzett tapasztalatainkat megosztjuk az érdeklődőkkel, a
csabaibihargok@freemail.hu címen közvetlenül elérhetők vagyunk. Rendszeresen
keresnek meg minket érdeklődők információkért és javaslatokért.
7.3. Céljaiban és tevékenységében hasonló belföldi és külföldi egyesületekkel való
kapcsolat létesítése, a meglévő kapcsolatok ápolása
Az Egyesület kapcsolatban áll a megyében működő Körösök Völgye Turista
Egyesülettel, a Bihari Természetbarát Egyesülettel és az Alföld Turista Egyesülettel.
Programjainkat kölcsönösen megküldjük egymásnak, azt kölcsönösen propagáljuk
saját információs eszközeinkkel, lehetőség szerint részt veszünk egymás programjain.
2009. évben is ápoltuk kapcsolatainkat az Erdélyi Kárpát Egyesület több alosztályával,
valamint a nagyváradi Czárán Gyula Alapítvánnyal közös előadást szerveztünk
Békéscsabán.
7.4. Az Erdélyi Szigethegység és a Kárpátok hegyvonulatába, a Kárpát-medencébe
tartozó természeti értékek megismerése és megismertetése
Egyesületünk tervei: a jövőben továbbra is a Bihar-hegység rejtett kincseinek újra
felfedezése, illetve a Kárpátok vonulatát szeretnénk hegységről-hegységre bejárni,
illetve megismertetni, ezért 2009-ben is a túrák nagy részét a Bihar-hegységbe
szerveztük.
Jelen beszámolót internetes oldalunkon tesszük közzé a Közgyűlés általi elfogadás után.
Kérem, hogy a Közgyűlés beszámolómat fogadja el, és azt a jegyzőkönyvben határozatként
rögzítse.
Békéscsaba, 2010. március 9.

…………………….
Nagy Attila elnök
Melléklet:
1. A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2. 2010. évi túrák terve

