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2019. évi beszámoló. 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület 2019. évi tevékenységéről az alábbiak 

szerint számolok be. 

 

2019. évi túratervezetünknek „Túrázz velünk – Magadért!” címet adtuk. Így szerettük volna 

több mozgásra bírni mindazokat, akik olvasták. Remélve, hogy több barátot szerzünk a 

természetnek, és bővül a mi kis csapatunk is. Ez részben sikerült is, átléptük a 40 fős fizetős 

tagsági létszámot. Évek óta éves terv alapján ténykedünk. Így előre lehet tervezni a túrákat, 

versenyeket, valamint a település rendezvényeihez csatlakozó egyéb programokat. 

Programjaink a ragyogó lehetőségek (a Bükk kapuja, jó minőségű turistautak), és az 

alapszabályban is célként megfogalmazott természethez kötődő mozgásra épülnek. Valószínű 

programjaink az időjárás felelősnek is tetszettek, hiszen a meghirdetettek mind megtartásra 

kerültek. Egy esetben kellett (eső miatt) a dátumot módosítani. 

 

A 2019 évi túratervünket már lecseréltük a 2020-asra, de most egy kicsit idézzük fel, 

nosztalgiázzunk, statisztikázzunk belőle. 

2019-ben 33 alkalommal hajtott végre, vagy vett részt egyesületünk programon. Ebből: 

- 21 túra. Ezek a gyalogos nappali, esti túrák. 

- 1 szafaribuszos kirándulás, túra. 

- 3 verseny, a megyei szövetség programjaihoz csatlakozva.  

- 4 program a település rendezvényein való részvétel. 

- 4 egyéb rendezvény. 

Ezek a programok 428 főnek adtak egy vidám, fáradt, játékos, vagy felfrissítő napot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Tapasztalatunk, hogy egyre többen vesznek részt a programokon, és egyre több programon. 

2019-ben az egyesületi tagokon kívül 73 fő külsős is velünk tartott.  

Túrák. Az egyesület első számú programjai a túrák. Alapcél, a szabadban végzett rendszeres 

mozgás, a fizikai aktivitás megőrzése, a regenerálódás, és mindezeknek az egyik 

legegyszerűbb módja a természetjárás. A természettel a szépre nevelés, az erdő csendjével a 

pszichikai feltöltés oldható meg. És amit e sorozat hoz magával, az egyesületben végezve, a  

közösségi életben való közös tevékenység.   

Tehát a túráink. Elsősorban ezek voltak többségben 20 alkalommal. Volt hosszabb, rövidebb, 

könnyebb, nehezebb, nappal, és este. Sőt volt, amikor esőben. Túráink többsége, itt a 

környéken zajlik, de a változatosság gyönyörködtet, a természetben ez duplázódik, így egyre  
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több túra ment a tárkány közeli helyekre. A rövidebb túrákat volt, hogy nyársalással, a 

hosszabbakat izomlázzal zártuk, de jó volt mindkettő. Több visszatérő van közötte, 

papucsnéző, csillagváró, és azt kell mondjam ide sorolható a szafari- buszos kirándulás, túra 

is. Ezeken már nem csak a más táj, de a történelem, népművészet, népszokások, a más 

település érdekességeinek megismerése is cél. Most Kisgyőr község történetével, 

nevezetességeivel ismerkedtünk, és a népi fafaragás faluszépítő hatását is megtapasztaltuk. A 

túra népszerűségét jelzi, hogy 39 fő vett rajta részt. 2018-ban a túrák népszerűsítésére 

elindítottuk a „3 túra egy kitűző” jelvényszerző mozgalmat. Sajnos nem elég jó reklámmal, 

mivel külsősök nem igazán jöttek.  

Most 2019-ben is meghagytuk ezt a programunkat, és a következő évben is, de megpróbáljuk 

jobban reklámozni. Az biztos, hogy az egyesületen belüliek, majd teljes létszámban 

kiérdemelték az egyedi kitűzőnket. Bár, mára már egyesületen belül nem hiszem, hogy nagy 

reklámot kellene csinálni a túrázásnak, hiszen több esetben volt, amikor egyéni 

kezdeményezésre is elindult a kis csapat. Így az óév búcsúztató (bejgli) túrán is, ahol 41 fő 

próbálta a karácsonyi pluszt lejárni. Egyéni kezdeményezéssel két fő (Bereczki Lászlóné és 

Melczer Lászlóné) a Háztól, házig jelvényszerző túramozgalom feltételeit teljesítette, ahol a 

Bükki kulcsos-házak, turistaházak fölkeresése volt a feladat. 

 

Versenyekről:  

A Heves Megyei Természetbarát Szövetség rendezésében, és „apáskodása” mellett több 

verseny is szerepel az éves esemény naptárában. Vannak benne, amik már hagyományos, több 

évtizede zajlanak, csak más egyesület a szervezője, végrehajtója. Ez adódik abból, hogy 

szövetség, ami azt jelenti, hogy természetes személy tagja nincs, csak egyesületek. A mi 

egyesületünk két verseny esetében érintett, hiszen mi is már évek óta szervezői, lebonyolítói 

vagyunk az Eger Városismertető versenynek, ami általában Eger Civil Ünnepén szokott lenni. 

Mivel ez Egerben rendezendő, az egri tagjaink vannak benne érintve, mint rendezők, de a 

tárkányiak, mint résztvevők, lásd az ez évi versenyünket. A másik a dr Lénárt János 

emlékverseny, mely természetjáró verseny János bácsi tiszteletére. Ez is egri volt, de ma már 

tárkányinak mondható, mivel itt sokkal jobb körülményeket találva már két éve mi, és itt 

rendezzük, a tárkányi tagsággal együtt. A versenyekkel az éves program színesedését, a 

hagyományos túrák mellé a mást, és ezzel a fiatalok megmozdulását várjuk.  

 

Éves programunkba a település több rendezvényét is beletesszük. Egyrészt színesíti, 

változatossá teszi a programunkat, másrészt így egyesületünk is be tud kapcsolódni a falu 

rendezvényeibe. Mi is játszunk, és közben játszatunk húsvétkor, a gyerekekkel. Ott voltunk 

képviselve egyesületünket, május elsején, valamint a megemlékezéseken.  

Ezeken a programokon való részvétellel a település rendezvényeinek sikeréhez szeretnénk 

hozzájárulni, hiszen a település adja meg nekünk a lehetőséget a működéshez.  

 

Az természetes, hogy a rendezvényeket hozzájárulás, segítség, támogatás nélkül nem lehet 

megoldani. Egyesületünk változatlanul arra törekszik, hogy minél színesebb, változatosabb 

programokat tudjon biztosítani, minél több embert mozgásra bírni, céljaink mellé állítani, 

működésünkkel egyre több élménnyel teli napot szerezni a velünk tartóknak, a település 

lakosainak is. 
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Mi fér bele a működési és program költségekbe felsorolni is sok lenne, de hát ezért kell külön 

elszámolást készíteni, az önkormányzattól kapott támogatás elköltéséről az előírt formában, 

ez az Elszámolás. 3. számú melléklete. Ez évben pályázatok terén a szerencse is mellénk állt, 

hiszen a NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) pályázatán is nyertünk.  

 

Nos, nézzük a kiadásainkat. 

Kiadás: 

Működési költségek: (irodaszer, nyomtatvány, posta, reklám, számlavezetés, ügyvitel, stb.) 

68.396 Ft. 

Tárgyi eszköz beszerzés: kitűző gép beszerzés, alapanyaggal. 82.768 Ft. 

Program költség: (minden ami a programokkal kapcsolatos, ide értve az útiköltséget és az 

élelmezést is.)  

Esetünkben: pohár, tálca, szalvéta, Hmi. Termb. Szöv. tagdíja, koszorúk, szalag, közjegyzői 

díj, csoki tojás, pályázati díj, élelmezés – közgyűlés vacsora, nyársalás 3 alkalommal, 

mikulás, díjazás, szafari, bejgli.  350.892 Ft. 

Kiadások összesen: 502.056 Ft. 

Ebből az Önkormányzat felé a 3. mellékleten, az igényelt támogatás szerint, elszámolunk 

180.320 forintot. 

 

A 2019. évi támogatási kérelmünkben (1. számú melléklet) 180.320 Ft-ot kértünk, és kaptunk. 

Működési költségre: 51.185 Ft. 

Tárgyi eszköz beszerzésre: 64.135 Ft. 

Program költségre: 65.000 Ft. 

Most az év végén a kapott támogatási összeggel, forint pontossággal, a megigényelt 

tartalommal és összeggel számolunk el. 

 

Az elköltött pénz hol hasznosul? Hát a részt vevőknél. Aki jön, sportosabb, aktívabb életet 

élhet meg, ez magával húzza az erőnlét megtartását, az egészségmegőrzés tényét, testi, lelki 

viszonylatban. Más tájak, más kultúra megismerését adja. Az egyesület a fenntarthatóságát 

kapja, és a színvonalasabb program lehetőségét. Mindezeket úgy, hogy közben észrevétlenül, 

közösség fejlesztést hajt végre. A tárgyi beszerzésünk a „reklám”, a díjazás, a népszerűsítés 

egyszerű eszköze lesz.  

 

Most, a beszámoló végén a nyújtott támogatást, segítséget valamennyiünk nevében 

megköszönöm a helyi önkormányzatnak, valamint a tagságnak, a 2019 évi részvételét.  

Programjainkra várunk mindenkit, tehát változatlanul nyitottan működünk, és szeretnénk, ha 

taglétszámunkat tovább tudnánk növelni. A jövőben is arra fogunk törekedni, hogy 

színvonalas, változatos lehetőséget tudjunk biztosítani, Felsőtárkány lakossága számára. 

 

 

Felsőtárkány, 2020. január 10. 

 

                                                                                            Melczer László 
                                                                                                                   elnök 


