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2O2O évi beszámolő

Tiszte!t Közgyűlés!

Eg.vesületünk a 201,2. év decemberi alakuló közgyűlés óta folyamatosan feilődik és

gyarapszik. Gyarapszik létszámban, teljesítményben, í-elkészültségbén, tapasztalatokban és

nem utolsó sorban elismerésekben is! A szöveges beszámolómban mindezt részletezem.

Eg1,.esülettinlt aktír, tagja a Magy,ar Ternészetjáró Ször,etségnek, a Heves Megyei

]'ermészetbarát Szövetségnek. Az egészséges környezet és a természet sokszínűségének

megórzése érdekében eg.viittrlitiködési szerződést kototttink a Fiizesabony Város

Önltormárrl,zatával. Aktír, eg.vüttrrrűködő partnere vagyunk a Füzesabonyi Egészségügyi

Központ rÁvop-o.I.2-rlB2Ot2-0051 projektben és együttműrködési szerződésünk varr két

középiskolál,al a diákok önkéntes tevékenységének egyesiilettink keretében történő

teljesítésére. .Ió kapcsolatot ápolunk Heves megye és más terrrrészetiáró egyesületeivel is.

Az elnrúlt év alatt sajnos nrégjelenleg is túratervünket keresztbe hűzta a KOVID-19.

Egy,,esülettink tagjai a rendkír,Lili helyzetből adódó előírásokat. rendeleteket és a szükséges

egészségügyi szabályokat betartva nrindent megtettek, hogy nrérsékeljék az egészségügyi

kockázatokat. Az első és rnásoclik hullám között lehetett közösségi élet, így 80 alkalommal

szerrteztünk túrát, illetve mtrnkatúrát.Ez idő alatt az egyesület teljesített 551 km gyalogtÍrrát.

nrel,vetr összesen részt vett 313 lő. ebből 272 természetlátő tag. Az év során tagjaink által elért

pontszátl 2073 porrt.

A beszánrolási időszakban az ..Országos Kéktitra" mozgirlmat, ..Irodalmi Emlékhelyek Heves

megyében". ..Ezer ér, a Mátra és a Btikk vidékén", a ..Bükk 900-as csúcsai", a ,,Bükk szirtjei"

és a ..Karancs - Medves Csúcsai" tirramozgalmakat szerveztiik, rnelyen nem csak az

egl,estilettink tagjai r.,ettek részt. hanem csatlakoztakhozzánk mások és más egyesület tagjai

is.

Elnloncihatjuk. lrogy öt jó1 képzett tútravezetórrk és hat fő r,izsgázott Útielző vezető tagunk van"

akik aktívan kiveszik résztiket a tervezésben, a szelvezésben és a lebonyolításban is.



Egl-esl,iletLink pál_vázott és nregbizási szerződést kötött a Magyar Természetjáró Szövetséggel

79.8 1im ttiristaút félírjítására. A.ielzésfestés pályázat szerződésének megkötésekor még r-rem

tticihattulr. hogy a nemzetközi jeizésfestő tábor megrendezésére nem kerülhet sor a járván,v

hel,vzet miatt. Ennek ellerlére az egyesület az önkéntesek bevonásával igyekezett teljesíteni

vállalását. Íg." befejezésre keriilt Nagyvisnyó - Bánkút között a zőld sáv, E,ger

Egerszentmárton, Füzesabony - Pusztaszikszó és Kétútköz - Poroszló közÖtt a Dél-hevesi

piros í'elújííása26 km hosszban. Ezeket a szakaszokat, önkéntesek bevonásával végeztük. A
felírjításban Tagjaink és önkénteseink 1986 munkaórát teijesítettek és további 182 Önkéntes

órában 91 km turista útvonal tel.jes ellenőrzését végeztük el.

Két középiskolával van eg.viittmúködési szerződéstirrk a diákok örrkéntes közÖsségi

munkájának biztosítására. Az Egri Dobó lstr.,án Gimnázium és a Füzesabonyi Rerrrenyik

Zsigmond középiskola diákjai tor,ábbra is egyesületünlr kereteiben teljesíthetik az önkéntes

közösségi munkát.

Az ,"lrodalmi emléklrelyek Hel,es megyében" és az ..Ezet év a Mátra és a Rükk vidékén"

tirramozgalmak. rnelyek egészségügyi sétán kívtil még közmiivelődési célt is szoigálnak eg.vre

népszerűbbek. Egyesületünk az egészségügyi korlátozások betartása mellett vett részt a

városi renclezvények. iinnepségek és koszorúzásokon. Testvérvárosunk Pro Zabola

E g.ve sül ettel a kapc solattaft ásunk online fo lyamato s volt.

Sajnos a Covid-19 rniatt a Kárpátaljai programunkat is el kellett lralasztani!

program.iaink aktír, szerepet tölter-rek be mirrciazolt számára akik fbgékonyalt a természet

megismerésére. a természet szeretetére. Lehetőséget teremtünk mindazon társadalmi igénY

kielégítésér,e. hogy szervezett keretek között az egyének sztikségletének megfelelően a

telrnészetben mozo gi anak e gészsé giik érdekében.

Eves költségl,etésünk terviink szerint alakr"rlt. tagdíjbel,ételürrk ér,es összege 58 ezer 600 Ft.

volt. A ször.,etségek f'elé t-rzetencló tagdíjunk 14 000 Ft. A túrafLizetek értékesítését nonprofit

módon értékesítettük és szánoltr_rnk el a Heves Megyei Természetbarát Szövetség felé.

További bevételt jelentett 1210 Ft. HIPA tárnogatás, A magánszemélyek r% -os

felajánlásából 65 616 Ft. bevételünk szátmazott Egyesületünk 2020 évben sikeresen

pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő, Nenrzeti Együttműködési Alap Működési pá|yázatán.

A NEA_L_IN-20-EG-0267 ., Gyerünk Együtt 2!" pál,vázaton 200 ezer Ft. múikÖdési célÚ

tánrogatás. rrrely,, illeszlteclett a célszerinti tevékerrységülrkhöz, Az Öszeggel időben

elszánolttrnk. Magánszemél1 általi 2 800 Ft, támogatás is hozzálártí egyestiletürrk

múködtetéséhez.

Tevéken.vségiinket rrrinősíti. lrog,v közlrasznúsági jelentésünk alapján továbbra is megőrizttik

közlrasznúsági státtrszrrnkat. Biiszkék l,ag_vur'k arra" lrogy egyestiietiink a városban. Hel'es

megyében és olszágosan is ielentősen l'ozzájárult és hozzá.iárul a gyalogos turizmus, a

rekreáció és atrnak technikai nTegvalósít ásához. 'Tel,ékenységünk végzése érdekében



forrásainkat kizárólag a köz érdekében, a természetjárás és az egészséges életmód. .|avára

fordítottukl Kiemelkedő tel,ékenységtinket a Heves Megyei KözgYŰlés 2020 január 31-i

ülésén a Heves Meg) ei Klírnabarát Díjat eg,vesületünknek aclományozta.

Az elmúlt évben tevéken,vségtirrket ebben a szellemben és szabályok mellett végeztÜk.

továbbra is megszeretnénk tartani ez irárryú törekvéseinket!

A 2020. évet gazdaságilag is eredményesen zárhattuk, mérlegünk 2020. december 31- én

1 .151 1 729 Ft. pozitívumot mutat.

Tájékoztaton önöket, l,rog1, a Kolmány1O2l2O20 IV.10) korm. rendelet szerint kÖzgYiÍlés

nen tartható meg olyan móclon, hogy a tag személyes részvételét igényelje, abban az esetben

sem, ha a közgyiilés e rendelet lratálybaiépésekor már összehívásra keriilt.

A hil,atltozott lrormányrendelet3, § (1) bek, értelmében a FüzesabonYi Természetbarát

Egl,esület elnöksége úgy clöntött, hogy a közgyúlés határozathozatalára Ülés tartása nélkÜlo

írásban keriiljön sor.

Kérem a Tisztelt Tagtársat. hog1, a mellékelt szavazőIap kitoltésével és időben törtérrő

visszakülclésével voksoljorr a beszámoló elfogadásáról,

F[izesabolr1. rná.itrs l 2.

Tisztelette1:

Imre elnökSornogyi


