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2018 évi beszámoló

Tisztelt Közgyűlés!

.
Egyesületünk aktív tagja a Magyar Természetjáró Szövetségnek, a Heves
Megyei Természetbarát Szövetségnek. 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.
Az elmúlt év alatt túratervünket betartva 55 napon szerveztünk túrát, 845
km túraútvonalon. Így tagjaink által elért pontszám 2478 pont. Túráinkon
326 személy túrázott, ebből 248 személy az MTSZ Tagja.
A beszámolási időszakban 2018 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, Jubile, A Bükk
900-as csúcsai, a Bükk szirtjei és a Karancs Medves Csúcsai
túramozgalmakat szerveztük, melyen nem csak az egyesületünk tagjai
vettek részt, hanem csatlakoztak hozzánk más egyesület tagjai is.
Elmondhatjuk, hogy jól képzett túravezetőink vannak, akik aktívan
kiveszik részüket a tervezésben, a szervezésben és a lebonyolításban is.
Az elmúlt évbe pályáztunk NEA- UN-18-M és a NEA-UN-18-Sz
támogatásra, mind két pályázatunk nyertes volt, de forrás hiányában
támogatásunk elmaradt.

Egyesületünk pályázott és megbízási szerződést kötött a Magyar
Természetjáró Szövetséggel 42 km turistaút felújítására. Így befejezésre
került Istenmezeje- Bagolytanya - Kohász kék között, Ivád – Körtvélyes
déli oldal, Kajra-patak – Szép-fai határ között, Eger Cigléd dűlő és
Egerlátó között. Ezeket a szakaszokat, önkéntesek bevonásával végeztük.
A felújításban Önkénteseink 567 munkaórát teljesítettek. Túraútvonal
ellenőrként megbízást kaptam az MTSZ-től 82 km útvonal ellenőrzésre.
Ezen tevékenység elismerése egyesületünk számára további támogatást
jelentett.
Két középiskolával van együttműködési szerződésünk a diákok önkéntes
közösségi munkájának biztosítására. 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.
Szihalom községben egész napos tájékozódási túraversenyt szerveztünk,
melyen a térség általános iskolásai, középiskolásai és családok vettek
részt. Három kategóriában díjaztuk a versenyzőket!
Az „Irodalmi emlékhelyek Heves megyében” és az „Ezer év a Mátra és a
Bükk vidékén” túramozgalmak, melyek egészségügyi sétán kívül még
közművelődési célt is szolgálnak egyre népszerűbbek, melyek havonta
kerültek megtartásra. A Füzesabony Város testvér településén lévő Pro
Zabola Egyesülettel 2017. január 28- án kötött együttműködési szerződés
apján az aktivistáink, túravezetőink képzését közös rendezvényeken
bonyolítottuk le, mely nagyban elősegítette a határon átívelő
tevékenységet. A fogarasi havasok, az ezer éves határ és a 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.
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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 63 ezer 600 Ft. volt. A szövetségek
felé fizetendő tagdíjunk 14 000 Ft. A túrafüzetek értékesítését nonprofit
módon értékesítettük és számoltunk el a Heves Megyei Természetbarát
Szövetség felé. További bevételt jelentett, hogy a Füzesabonyi Civil
Kerekasztal kezdeményezésének következtében, 23228 Ft. HIPA
támogatásban részesültünk. A magánszemélyek 1% -os felajánlásából
29580 Ft.bevételünk származott. A TESCO pályázatból 200 000 Ft.
célszerinti támogatásban részesültünk, mely ez év május 31-ig az EgerTisza-tó közötti Dél-hevesi piros sáv létesítésére fordítódik. Egyesületünk
2018 évben sikeresen pályázott az Országos Informatikai Programiroda
pályázatára, mely lehetőséget teremtett saját Informatikai fejlesztés
megvalósítására. A fejlesztés megvalósítása érdekében Füzesabony Város
Önkormányzata számunkra biztosította az önrészt, 200 000 Ft összegben.
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.
Tevékenységünk végzése érdekében forrásainkat kizárólag a köz
érdekében, a természetjárás és az egészséges életmód, javára
fordítottuk!
Az elmúlt évben tevékenységünket is ebben a szellemben és szabályok
mellett végeztük, továbbra is megszeretnénk tartani ez irányú
törekvéseinket!
A 2018. évet gazdaságilag is eredményesen zárhattuk, mérlegünk 1.056
180 Ft. pozitívumot mutat.
Kérem a tagtársakat, hogy a beszámolót vitassák meg és fogadják el!
Köszönöm a figyelmet!

Somogyi Imre elnök

A beszámolót a közgyűlés KH2019/1. számon elfogadta.

