A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

07 Székesfehérvári Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-09-09 16:48:03. Érkeztetési szám: EB00556680

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
Nyilvántartási szám:

0 7

Időszak terjedelme: egész év

0 2

Tárgyév:

0 0 0 2 7 8 6

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

07 Székesfehérvári Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

0

1

2 0 1 9
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

8 0 5 3

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Bodajk
Közterület jellege:

Petőfi Sándor
68

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 7

Ügyszám:

0 7 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

0 0 0 2 7 8 6

/P k.6 0 0 1 1 1 /2 0 1 3

1 84 0 94 5 9

1

0 7

Suhajda László Lajos

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Bodajk

2 0 2 0

0 5

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

9

3 1

Nyomtatva: 2021.09.09 16.50.12

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

58

22

58

22

424

102

4

0

420

102

482

124

330

-2 376

614

330

-284

-2 706

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

0

152

2 500

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

2 500
152

0

482

124

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

2 571

1 505

2 571

1 505

771

595

771

595

48

48

48

48

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

3 342

2 100

3 342

2 100

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

3 342

2 100

3 342

2 100

5. Anyagjellegű ráfordítások

1 711

2 931

1 711

2 931

6. Személyi jellegű ráfordítások

1 854

1 778

1 854

1 778

0

0

0

0

7. Értékcsökkenési leírás

50

97

50

97

8. Egyéb ráfordítások

11

0

11

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

3 626

4 806

3 626

4 806

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

3 616

4 807

3 616

4 807

-284

-2 706

-284

-2 706

-284

-2 706

-284

-2 706

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

402

0

402

0

20

232

20

232

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

200

200

D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

300

100

300

100

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

68

8 0 5 3

Település:

Bodajk
Közterület jellege:

Petőfi Sándor
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 7 0 0 / P k .6 0 0 1 1 1

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 7

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 1 3

0 0 0 2 7 8 6

1 84 0 94 5 9

1

0 7

Suhajda László Lajos

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Egészséges életmód, szabadidősport

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

egészséges életmód és szabadidősport

2004 évi I. tv 49§ c), e)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: természetjárók, kerékpárosok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

500

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.09.09 16.50.12

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

3 342

2 100

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

200

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

3 342

1 900

H. Összes ráfordítás (kiadás)

3 626

4 806

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

1 854

1 778

3 616

4 807

-284

-2 706

50

50

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
Támogatási program elnevezése: Működési támogatás
Támogató megnevezése:

Bodajk Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019

Támogatási összeg:

20 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

20 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 20 000
- tárgyévben folyósított összeg:

20 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

20 000

Felhalmozási

0

Összesen:

20 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
Támogatási program elnevezése: Futóverseny lebonyolítása
Támogató megnevezése:

Bodajk Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019

Támogatási összeg:

212 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

212 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 212 000
- tárgyévben folyósított összeg:

212 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

212 000

Felhalmozási

0

Összesen:

212 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
Támogatási program elnevezése: Kerékpárral 7 határon át
Támogató megnevezése:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019

Támogatási összeg:

200 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

200 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 200 000
- tárgyévben folyósított összeg:

200 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

200 000

Felhalmozási

0

Összesen:

200 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
Támogatási program elnevezése: Működési támogatás
Támogató megnevezése:

Letsch Szerszám Kft
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019

Támogatási összeg:

100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

100 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 100 000
- tárgyévben folyósított összeg:

100 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

100 000

Felhalmozási

0

Összesen:

100 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2021.09.09 16.50.12

Gaja-völgy Természet- és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
8053 Bodajk, Petőfi u. 68.

2019 évi
ÉVES BESZÁMOLÓ

Adószám: 18409459-1-07
Nyilvántartási szám: Pk.60.011/2013/4/1

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója.
Szervezet azonosító adatai:
Név: Gaja-völgy Természet- és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
Székhely: 8053 Bodajk, Petőfi u. 68.
Bejegyző határozat száma: 60011 / 2013. 4/I
Szervezet adószáma: 18409459-1-07
Képviselő neve: Suhajda László

A tárgyévben végzett
alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Alapadatok
Egyesületünk taglétszáma jelenleg 20 fő.
Az Egyesületünk alaptevékenysége szerint környezet- és természetvédelemmel foglalkozó
szervezet, amelynek további, kiemelt tevékenységei között szerepel a természetjárás és az
egészséges életmód népszerűsítése, a környezettudatosságra nevelés.
Gaja-völgy és a Bakonyalja térség turisztikai (gyalogos és kerékpáros turizmus) fejlesztése,
a turisztikai vállalkozások tevékenységeinek szervezése, a meglévő turisztikai termékek
kínálatának fejlesztése is szerepel céljaink között.
Az FMTSz-nek (Fejér Megyei Természetbarát Szövetség) valamint az MTSZ-nek (Magyar
Természetjáró Szövetség) továbbra is tagjai maradtunk. Tagjaink közül 15 fő igényelt és
kapott MTSZ tagszervezeti kártyát, és többen indultak különféle jelvényszerző túramozgalom
keretén belüli minősítésekre.
Egyesületünkből három főnek sikerült 2019-ben az ÉDK kupát megszerezni.
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Jelenleg 4 fő egyesületi tagunk vesz részt az OKT lejárásán.
Egyesületünk rendszeresen foglalkozik teljesítménytúrák szervezésével is, melyet a
településeken fellelhető turisztikai lehetőségek rászervezésével tesz vonzóvá a résztvevők
számára, egyre nagyobb sikerrel, az önkormányzatok együttműködésével.
A Szervezet tevékenységét Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom megyékben végzi az
alapszabályban rögzítettek szerint.
A 2019-es évben erősödött az igény a nyílt túrák, találkozók, versenyek, teljesítménytúrák
szervezésére, így előtérbe kerültek ezek a rendezvények. Már 2018-ban elkezdtük
kidolgozni a chipes időméréses futóversenyünket, és a szintén chipes időméréses
kerékpárversenyünket, így az idei évben sikerült első versenyünket, a Gaja Trail
futóversenyt professzionális időméréssel megrendezni.

Gyalogos és kerékpáros túrák
A gyalogos és kerékpáros mozgásformát kedvelő sporttársainkkal megszámlálhatatlan túrát
szerveztünk vagy bonyolítottunk le egyénileg vagy csoportosan a térségben, és vettünk részt
más szervezetek gyalogos és kerékpáros teljesítménytúráin, versenyein.
Saját magunk által szervezett kerékpáros edzőkörök akár heti több alkalommal is komoly
kihívás elé állítja tagjainkat, melyeken sokszor versenytempót diktálunk magunknak, ezzel is
készülve a hazai, és nemzetközi megmérettetésekre.

Rendezvényeink
A teljesítménytúrák szervezése és biztonságos lebonyolítása egyre nagyobb, és egyre szebb
feladata egyesületünknek, de egyben kihívás is. A természetjárás egészségvédő szerepe
ma már nem kérdőjelezhető meg, a teljesítménytúrák, és egyre inkább az időméréses
versenyek egyre népszerűbbek. Népszerűsége köszönhető annak, hogy a teljesítmény
mérve, és díjazva van ezeken a szervezett sportrendezvényeken.
Egyesületünk mindent megtesz annak érdekében, hogy bevezetett, immár népszerű
túráinkat megtartsuk, és minden évben megrendezzük.
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2019-ben szervezett gyalogos teljesítménytúráink
Nyuszitúra Jásd teljesítménytúra
A Gaja-völgy Egyesület negyedik alkalommal rendezte meg Húsvéti Nyuszitúráját.
A mesés környék bemutatására négy, különböző szintű látványos túrát terveztünk, melyek
érintik a Bakony gyönyörű tájait.

Városnapi túrák - Bodajk teljesítménytúra
A Bodajki Városnap alkalmával ötödszörre megrendezésre került sportesemény a nyári
melegben mutatta meg a zöldben pompázó Gaja-völgyet, mesés panorámákkal, kanyargós
erdei ösvényekkel, a Gaja-szurdokkal és a zúgó Gaja patakkal.

Tés Római fürdő teljesítménytúra
Ötödik alkalommal rendezte meg a Gaja-völgy Egyesület ezen a csodálatos környéken a tési
teljesítménytúrát, melyen két külön világot ismertetett meg a résztvevőkkel.
Az egyik a meseszép Gaja patak szurdokvölgye, ahol a túra egyik legszebb látványossága a
Római fürdő található, a másik egy meseszép Bakonyi táj, tanösvénnyel, helyenként még
érintetlen tájjal.

Vezetett túráink és egyéb kiemelt programjaink
I. Gaja Trail futóverseny
Kiemelnénk a Gaja Trail! futóversenyt, amit első alkalommal szerveztünk meg, és a sikeres
előkészületeknek köszönhetően 150 fő felett volt a résztvevők száma.
A Gaja Trail futóverseny Bodajkról indult, és a Bakony egyik leghangulatosabb patakvölgyén,
a Gaja-szurdokon haladt keresztül. Az árnyékos turistautak hangulatos helyszínt biztosítanak
a résztvevőknek.
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A 2019. évi „Kerékpárral 7 határon át” programsorozat
A Gaja-völgy Egyesület szervezésében, a „Kerékpárral 7 határon át” program keretében a
Szlovén-Magyar határ mentén fekvő településeket jártuk be, és tekintettük meg a
látnivalókat.
A kerékpáros program a sikeresen megvalósított 2017-es program folytatásaként az
egészséges életmód, a fenntartható, környezetbarát közlekedési módok (elsősorban a
kerékpározás) fontosságának hangsúlyozását helyezte a középpontba.
A 11 fős csapat három napot töltött Szlovéniában, és egy alkalommal érintettük
Horvátországot is.
Több településen megállva, megpihenve volt lehetőségünk testközelből kicsit megismerni
Szlovéniát, a valamikor csak magyarlakta területeket.
Lendva és a Muravidék az első világháború végéig Magyarország része volt, és csak a
világháború

utáni

békeszerződés

paktuma

szerint

került

a

Szerb-Horvát-Szlovén

Királysághoz, a mai Szlovéniához. Ez a történelmi esemény, mint emlék, és az itt élők
kényszerkisebbségének vendégszeretete csalt minket második alkalommal is erre a vidékre.
Ezen a túrán a kerékpárral megtett táv 150 km volt, a résztvevők száma 11 fő volt.

Környezettudatos túra
A kőzetek és hajdan volt élőlények világába kalauzolt ez a túra, ahol a talaj eróziójáról is szó
esett. Kiemelt témák a talajképződés folyamata, talajtípusok, a talaj élővilága, a talajt
károsító tényezők és a talaj pusztulása volt.
Az évente megrendezendő túra elsősorban iskolásoknak és szülőknek szólt.

Decemberi Luca napi túra
„Luca, Luca ma vagyon, / Elcsúszkátam a fagyon. / Azért jöttem nálatok, / Pár koronát
aggyatok!”
Luca-napja alkalmából arra gondoltunk, felelevenítjük emlékeinket azokról a szokásokról,
amelyeket utoljára talán gyerekként hallottunk.
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Hagyományteremtő Tor-Túra - Várpalota
A december végi nyílt beigliégető túra egy látványos útvonalon - a Palotai Bakony egyik
legszebb útján - halad egyesületünk túravezetőivel.

PR tevékenység
2019-ben is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az egyesületünk tevékenysége iránt
érdeklődőkkel hatékonyan kommunikáljunk. Weboldalaink már régóta üzemelnek, hatékony
hírlevélküldő rendszerrel ellátva. Hírlevelünkre feliratkozók száma lassan eléri a 10 ezer főt.
http://www.gajavolgy.hu/ és http://www.bakonyalja.hu/
Tevékenységünket igyekeztünk úgy kialakítani, hogy az minél szélesebb körben, és ne csak
a tagok számára legyen elérhető.
Rendszeresen tartottunk fogadóórákat, hogy túratársaink személyesen is találkozhassanak a
vezetőséggel, intézhessék egyesülettel kapcsolatos dolgaikat.

Gaja-völgyi túrák a facebookon
A marketing tevékenységünk is fejlődött az idei évben, mindkét Facebook oldalunk
jelentősen bővült.
Legerősebb, a túrázással kapcsolatos Facebook oldalunk a Gaja-völgyi túrák, ahol már több
mint 2500 fős közösség követ minket.
Az oldal „Élmények a Bakonyban!” címszóval invitálja egyesületünk által a Bakony legszebb
részein rendezett

gyalogos és kerékpáros teljesítménytúráinkra, versenyeinkre az

érdeklődőket.
Ha a fenti kihívások helyett csak szeretnék megismerni ezt a meseszép, helyenként még
érintetlen tájat, ezen a felületen is csatlakozhatnak hozzánk, és részt vehetnek egyesületünk
gyalogos és kerékpáros túravezetésein.
https://www.facebook.com/gajavolgyiturak/

Gaja-völgy és Bakonyalja a facebookon
A Gaja-völgy és a Bakonyalja, mint TURISZTIKAI CÉLPONT
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Ezen a felületen bemutatjuk a Gaja-völgy és a Bakonyalja turisztikai

látnivalóit, a táj

szépségeit. Tippeket adunk gyalogos és kerékpáros túrázáshoz, kikapcsolódáshoz, ajánlunk
szállást és javaslunk vendéglátó helyeket. Itt megtalálhatók a falvakban zajló fontosabb
programok, város és falunapok, fesztiválok és események is.
Gyalogosan vagy kerékpárral túrázók a Bakony és a Vértes kimeríthetetlen gyalogos és
kerékpáros túraútvonalait ismerhetik meg, melyek felfedezéséhez túravezetést, és komplett,
a vezetett túrákhoz kapcsolódó programokat is kínálunk ezen a felületen.
Az oldal “Élményeket gyűjts, ne tárgyakat!” gondolattal van jelen a Facebook közönségének.
https://www.facebook.com/gajavolgy.bakonyalja/

Bodajk: 2020. március 02.

.........................
Suhajda László
elnök
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