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Egyesületünk 20t2 decemberi alakuló közgyűlése óta töretlenül fejlődik,
Aktív tagja a Magyar Természetjáró Szövetségnek, a Heves Megyei
Természetbarát Szövetségnek. Az egészséges környezet és a természet
sokszínűsé9ének megőrzése érdekében együttműködési szerződést
kötöttünk a Füzesabony Város Önkormányzatával. Aktív együttműködő
partnere vagyunk a Füzesabonyi Egészségügyi központ tÁytOP-6.I.2-
I7/32012-0051 projektben, ugyaní9y együttműködési szerződési
szerződéssel rendelkezünk a Füzesabonyi Remenyik Zsigmond és az Egri
Dobó István Gimnáziumokkal és nem utolsó sorban, az erdélyi Pro Zabola
Egyesülettel.

Az elmúlt év alatt túratervünket betartva 82 napon szerveztünk túrát,
amelyen gyalog teljesítettünk 1078 km-t, vízen teljesítettünk 20 km-t,
kerékpárral teljesítettünk 72 km-t és magashegyi túrával teljesítettünk 4
km távolságot. Í9y tagjaink által elért pontszám 3682 pont. Túráinkon
357 személy túrázott, ebből 257 személy azMTSZ Tagja. Az egyesületből
az egyéni teljesítménye Dr. Borsiczky István sporttárs eredménye a
legkiemelkedőbb, egyénileg az évben elért pontjainak száma: 3450 pont.
Ezúton is gratulálunk a teljesítményéhez! Gratulálunk Somogyi Imrénének
aki 2019 évben teljesítette az Országos Kéktúra 1165 km-ét, továbbá
Szajlainé Szőke Éva és,Dr."Borsiczky István sporttársak akik a Dél-
dunántúli kék Túrát és Alföldi kgktúrát is végig járták. Egyesületünk
elnöke Somogyi Imre 20L9. szeptember 2l-én Dobogókőn a Magyar
Természetjáró Szövetsé g,,Czárán Gyula emlékérem" kitüntetésben
részesült

A beszámolási időszakban 2019 évben azEgri Bükk Nagyjai, azOrszágos
Kéktúra mozgalmat, Irodalmi emlékhelyek Heves megyében, Ezer év a
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Mátra és a Bükt víOeren, II Rákóczi Ferenc emléktúrát, A Bükk 900-as

csúcsai, a Bükk szirtjei és a Karancs Medves Csúcsai túramozgalmakat
szerveztük, melyen nem csak az egyesületünk tagjai vettek részt, hanem
csatlakoztakhozzánk más egyesület tagjai és nem tagok is.

Egyesületünk tagjai közül 5 fő bevállalta, hogy Erdélyben magashegyi
túrával a Bucsecs hegységben Kiráy-kő csúcsára feljut. Az Erdélyi
barátainkkal való teljesítése életre szóló élmény voltl

Elmondhatjuk, hogy jól képzett túravezetőink vannak, akik aktívan
kiveszik részüket a tervezésben, a szervezésben és a lebonyolításban is.

Az elmúlt 2019-es évben pályázatot nyertünk NEA- UN-19-EG-193
számon ,,Gyerünk Együtt" címmel. A pályázat illeszkedett a 2019 évi
programjainkra, az aktív teljesítményekre nem képes személyek részére
folyamatosan szerveztünk nyílt egészségügyi és mentális javulásokat
ered mén y ező prog ra mokat.

Egyesületünk 20L9 évben is pályázott és megbízást kapott a Magyar
Természetjáró Szövetségtől 22,7 km. turistaút felújítására. Í9y
befejezésre került Szilaspogony - Bikk-ág-bérc - Mária kegyhely,
Domaháza 2036 közút - Vaskapu, Bikk-ág-bérc - Szénásrét, Hegyes-
kukucsa - kajra völgy között az Ó-aükk Heves Megyei szakaszainak a
felújítása. Büszkék lehetünk arra, hogy az Ó-aukk teljes Heves megyei
turista utjait az egyesületünk tette újra járhatóvá! Nagyvisnyó - Irjúsági
tábor közötti sárga sávon és Bélapátfalva - Apátság között az okT
nyomvonal módosítást kellett megva lósítani, Úi nyomvonalon jelzéseket
festettünk 3 km hosszban. A felújítási munkákat önkéntesek bevonásával
végeztük. A felújításban önkénteseink BB7 munkaórát dolgoztak,
TÚraútvonal ellenőrként megbízást kaptunk az MTSZ.-től 76 km útvonal
ellenőrzésre. Ezen tevékenységet úgyszintén önkéntes munkában

' végeztük I44 Óra munkával, ennek elismerése egyesületünk számára
további támogatást jelentett. ] .

A Füzesabony Város Önt<ormányzata anyágilag is támogatta egyesületünk
által preferált Eger- Füzesabony túra útvonal fejlesztését, a támogatást a
fejlesztéshez szükséges anyagok megvásárlására és szállításához
használtuk föl, mellyel időben elszámoltunk.
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A Füzesabony Város testvér településén, Zabolán lévő Pro Zabola
Egyesülettel 2017.1anuár 28- án kötött együttműködési szerződés alapján
az aktivistáink, túravezetőink képzését közös rendezvényeken
bonyolítottuk le, mely nagyban elősegítetti a határon átívelő
tevékenységeinket. Jú ni us 2t-24-ig tartó négyna pos rendezvényü nk életre
szőló élményt nyújtott székely barátainknak és tagjainknak is.

Tevékenységünk napról-napra követhető a

www. fa cebook, com /pa g es/ Fü zesa bq nyi -Term észetba rát Egyq§ü l et
oldalán. és a www.jqtermeszetjáro.hu oldalunkon is.

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 költségvetési tervünk szerint mindössze a tagdíjbevételre
korlátozódott, melynek éves összege 49 ezer 550 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, 25 604 Ft. HIPA
támogatásban részesültünk. A magánszemélyek Lo/o -os felajánlásáből 40
546 Ft. bevételünk származott, A 2018 évben elnyert TESCO pályázat
célszerinti támogatással 2019 április 30-ig határidőben elszámoltunk.

Tevékenységünket minősíti, hogy az elmúlt év sprán benyújtott
közhasznúsági jelentésünk alapjá n továbbra is megőriztük közhasznúsá9i
státuszunkat. Büszkék vagyunk arraI 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 kizárőlag a köz
'érdekében, a természetjárás és az egészséges életmód, javára
fordítottuk! Eredményeink elismerésének jeléül, 2020. január 3l-én a
Heves Megyei Közgyűlés a. Heves Megyei Klímabarát Díjat az
egyesületünknek, a Füzesabonyi Természetbarát Egyesületnek
adományozta !
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Tevékenységünket továbbra is ebben a szellemben és szabályok mellett
végezzük, továbbra is megszeretnénk tartani ez irányú törekvéseinket!

A 2019. évet gazdaságilag is eredményesen zárhattuk, mérlegünk 2019,
december 31 én 1.005 270 Ft. pozitívumot mutat.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormánv tO2l2O20 (IV, 1O.) Korm.
rendelete szerint közgyűlés nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag
személyes részvételét igényelje, abban az esetben sem, ha a közgyűlés e
rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került.

A hivatkozott Korm. rendelet j S (1) értelmében a Füzesabonyi
Természetbarát Egyesület elnöksége ú9y döntött, hogy a közgyűlés
határozathozatalára ülés tartása nélkü!, írásban kerüljön sor.

Kérem a Tisztelt Tagtársat, hogy a mellékelt szavazőlap kitöltésével
voksoljon a beszámoló elfogadásáról!

Füzesabony, 2020,május 12.
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