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2017 évi beszámoló

Tisztelt Közgyűlés!

.
Egyesületünk aktív tagja a Magyar Természetjáró Szövetségnek, a Heves
Megyei Természetbarát Szövetségnek és a Füzesabonyi Kistérségi Civil
Tanácsnak. Az egészséges környezet és a természet sokszínűségének
megőrzése érdekében együttműködési szerződést kötöttünk a Füzesabony
Város Önkormányzatával. Aktív együttműködő partnere vagyunk a
Füzesabonyi
Egészségügyi
központ
TÁMOP-6.1.2-11/32012-0051
projektben.
Továbbra is az egyesületünk szervezte a TeSzedd a Kéken! projekt
keretében a szemétszedést az Országos Kéktúra Heves megyei szakaszán
Sirok és Bánkút között. Önkéntesek bevonásával 52 km hosszban
gyűjtöttük össze a szemetet. Önkénteseink ellátásában a Tesco Egri Üzlete
15 000 Ft vásárlási utalvánnyal támogatta egyesületünket.
Az elmúlt év alatt túratervünket betartva 90 napon szerveztünk túrát,
1652 km túraútvonalon. Így tagjaink által elért pontszám 3432 pont.
Túráinkon 284 személy túrázott.
A beszámolási időszakban 2017 évben az Egri Bükk Nagyjai, az Országos
Kéktúra mozgalmat, Irodalmi emlékhelyek Heves megyében, Ezer év a
Mátra és a Bükk vidékén, II Rákóczi Ferenc emléktúrát,, Jubileumi körtúra
a Bükkben, A Bükk 900-as csúcsai és a Bükk szirtjei túramozgalmakat
szerveztük, melyen nem csak az egyesületünk tagjai vettek részt, hanem

csatlakoztak hozzánk a mások is a „ Gyere velünk” Projekt eredménye
képpen.
Elmondhatjuk, hogy jól képzett túravezetőink vannak, akik aktívan
kiveszik részüket a tervezésben, a szervezésben és a lebonyolításban is.
Az elmúlt évben tevékenységünket meghatározta és kifejezetten
elősegítette, hogy a NEA- UN-17-M-0668 számú pályázaton működési célú
támogatást kaptunk a „ Gyere Velünk” című projektre.
Továbbá megpályáztuk és sikeres megbízási szerződést sikerült kötni a
Magyar Természetjáró Szövetséggel Istenmezeje –Bagolytanya- Nádastető kék négyzet, Istenmezeje-Nógrád megye határ kohász kék,
Istenmezeje-Váraszó Szalajka-ház, - Vallus-kút kohász kék, Dávid-tanya –
Fenekes, kék kereszt, Szék-fő völgy- Cinókás – partizán piros közötti piros
négyzet és Pataj-völgy - Tarnalelesz zöld sáv felújítására. Ezeket a
szakaszokat, önkéntesek bevonásával elkészítettünk. A felújításban
Önkénteseink 894 munkaórát teljesítettek. Megjegyzem, hogy ezen
felújítások utómunkáit ezen a tavasszal kell elvégeznünk. Megbízást
kaptunk az MTSZ-től az Országos Kék túra útvonalának két kilométeres
nyomvonal módosítására, Szarvaskő közelében. Novemberben bizony
nehéz körülmények között, de szépen kiviteleztük, melyről a Turista
Magazin is beszámolt. Túraútvonal ellenőrként megbízást kaptam az
MTSZ-től 208 km útvonal ellenőrzésre. Ezen tevékenység elismerése
egyesületünk számára további támogatást jelentett.
Három középiskolával kötöttünk együttműködési szerződést a diákok
önkéntes közösségi munkájának biztosítására. Sajnos a három
középiskola közül egy az Egri Ward Mária középiskola megszűnt. Az Egri
Dobó István Gimnázium és a Füzesabonyi Remenyik Zsigmond
középiskola diákjai továbbra is egyesületünk kereteiben teljesítik az
önkéntes közösségi munkát.
A „Gyere Velünk” projekt keretében Füzesabonyi és a szomszédos
települések általános iskoláiban természetfilmen és diákon mutattuk be a
természet kincseit és túráinkat.
Egerfarmos, Szihalom községben és Füzesabony városban egész napos
tájékozódási túraversenyt szerveztünk, melyen a térség általános
iskolásai, középiskolásai és családok vettek részt. Három kategóriában
díjaztuk a versenyzőket!
A projekt keretein belül szerveztük az „Irodalmi emlékhelyek Heves
megyében” és az „Ezer év a Mátra és a Bükk vidékén” túramozgalmakat,
melyek egészségügyi sétán kívül még közművelődési célt is szolgálnak.

Együttműködési szerződést kötöttünk a Füzesabony Város testvér
településén lévő Pro Zabola Egyesülettel 2017. január 28- án. Ennek a
szerződésnek az eredménye alapján az aktivistáink, túravezetőink
képzését közös rendezvényeken bonyolítottuk le, mely nagyban
elősegítette a határon átívelő tevékenységet. A Székelyföldi Jakab
havasok, a Szent Anna tó, a Mohos tó, a Baradla barlang, a Kassai és
Zempléni
felkészülések
nagyban
hozzájárultak
az
aktivistáink
tapasztalatainak bővüléséhez.
Tevékenységünk
napról-napra
követhető
www.facebook.com/pages/Füzesabonyi-Természetbarát-Egyesület
oldalán. és a www.jotermeszetjaro.hu oldalunkon is.

a

Programjaink aktív szerepet töltenek be mindazok számára akik
fogékonyak a természet megismerésére, a természet szeretetére.
Lehetőséget teremtünk mindazon társadalmi igény kielégítésére, hogy
szervezett keretek között az egyének szükségletének megfelelően a
természetben mozogjanak egészségük érdekében.
Éves költségvetésünk tervünk szerint mindössze a tagdíjbevételre
korlátozódott, melynek éves összege 45 ezer 600 Ft. volt. A szövetségek
felé fizetendő tagdíjunk 16 000 Ft. A túrafüzetek értékesítését nonprofit
módon értékesítettük és számoltunk el a Heves Megyei Természetbarát
Szövetség felé.
Költségvetésünket a nyertes pályázatok jóvoltából jelentősen túlléphettük,
természetesen a pályázatok megvalósítása érdekében!
Örömünkre, támogatási szerződés megkötésére kerülhetett sor az Emberi
Erőforrások Minisztérium Támogatáskezelő NEA-17–M-0668 számú
befogadott pályázatunk kapcsán 430 200 Ft. értékben. Ez nagy segítség
az egyesület működését illetően. Ennek az összegnek a felhasználására
március 31. kerülhet sor. Felhasználása természetesen a beadott pályázat
költségvetésétől nem térhet el, így ennek egy része eszközvásárlásra
került. Egyesületünk tevékenységének bemutatása érdekében beszerzésre
került egy hordozható vetítő vászon a célnak megfelelő projektorral.
Tevékenységünket minősíti, hogy az elmúlt év során benyújtott
közhasznúsági jelentésünk alapján továbbra is megőriztük közhasznúsági
státuszunkat. Büszkék vagyunk arra, hogy egyesületünk a városban,
Heves megyében és országosan is jelentősen hozzájárult és hozzájárul a,
a gyalogos turizmus, a rekreáció és annak technikai megvalósításához.

A 2017 évi tevékenységünket is ebben a szellemben és szabályok mellett
végeztük és továbbra is megszeretnénk tartani ezt a státuszt!
Gazdaságilag eredményesen zárhattuk a 2017. évet,
mérlegünk 1.075 329 Ft. pozitívumot mutat.
Kérem a tagtársakat, hogy a beszámolót vitassák meg és fogadják el!
Köszönöm a figyelmet!

Somogyi Imre elnök

A beszámolót a közgyűlés KH2018/1… számon elfogadta.

