A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-342
2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

07 Székesfehérvári Törvényszék

2019.03.01 07:47:24

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 7

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0

töredék év

0

0

2

7

8

6

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:2.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 7

2 0 1 7
1 2
időszak vége

3 1
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2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

07 Székesfehérvári Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
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:

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

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 7

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

0 0 0 2 7 8 6

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

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

0 2

1 8 4 0 9 4 5 9

1

0 7

Suhajda László Lajos

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Bodajk

2 0 1 8

Ny.v.:2.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

0

108

0

108

773

649

9

9

764

640

773

757

773

613

203

773

570

-160

0

0

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 erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

144

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

144

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:2.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

2 815

1 442

2 815

1 442

101

1 232

101

1 232

39

42

39

42

50

1 188

50

1 188

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

2 916

2 674

2 916

2 674

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

2 904

2 672

2 904

2 672

5. Anyagjellegű ráfordítások

2 011

1 730

2 011

1 730

85

1 079

85

1 079

0

0

0

0

169

24

169

24

81

1

81

1

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

2 346

2 834

2 346

2 834

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

2 265

2 833

2 265

2 833

570

-160

570

-160

570

-160

570

-160

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

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

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

Ny.v.:2.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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

1 138

1 138

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

50

50

50

50

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

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

68

8 0 5 3

Település:

Bodajk
Közterület jellege:

Petőfi Sándor
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 7 .P k . 6 0 0 1 1 1 / 2 0 1 3

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 7

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

0 2

/00

0 0 0 2 7 8 6

1 8 4 0 9 4 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.:2.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

2 916

2 674

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

2 916

2 674

H. Összes ráfordítás (kiadás)

2 346

2 834

85

1 079

2 265

2 833

570

-160

50

50

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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
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.:2.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működési támogatás
Támogató megnevezése:

Bodajk Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017

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.:2.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működési támogatás
Támogató megnevezése:

Kisbér Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017

Támogatási összeg:

30 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

30 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 30 000
- tárgyévben folyósított összeg:

30 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

30 000

Felhalmozási

0

Összesen:

30 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Bérköltség támogatás
Támogató megnevezése:

Fejér Megyei Kormányhivatal
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.06.22-2018.02.21

Támogatási összeg:

1 192 245

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

787 745

- tárgyévben felhasznált összeg: 787 745
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

787 745
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

787 745

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

787 745
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Szlovén-Magyar Bringás Hét
Támogató megnevezése:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017 augusztus

Támogatási összeg:

350 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

350 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 350 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

350 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

250 000

Felhalmozási

100 000

Összesen:

350 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-342-02 Szöveges beszámoló
_beszamolo-gve-szoveges-2017-vegleges.pdf

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

2017 évi
ÉVES BESZÁMOLÓ

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

Honlap: www.gajavolgy.hu
Facebook: https://www.facebook.com/gajavolgyiturak

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

A tárgyévben végzett
alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Alapadatok
Egyesületünknek jelenleg 22 tagja van, 2017-be 5 új taggal gyarapodtunk, így 27 főre
emelkedett egyesületünk taglétszáma.
Az idei évben is tagja maradtunk az FMTSz-nek (Fejér megyei természetbarát Szövetség)
valamint az MTSZ-nek (Magyar Természetjáró Szövetség) is. Tagjaink közül 15 fő
igényelt és kapott MTSZ tagszervezeti kártyát, s többen indultak különféle jelvényszerző
túramozgalom keretén belül megmérettetésre.
Jelenleg 3 fő egyesületi tagunk vesz részt a kéktúra lejárásán.
Az Egyesületünk alaptevékenysége szerint környezet és természetvédelemmel foglalkozó
egyesület, amelynek további, kiemelt tevékenységei között szerepel a Gaja-völgy és a
Bakonyalja

turisztikai

fejlesztése,

a

turisztikai

vállalkozások

tevékenységeinek

szervezése, a meglévő turisztikai termékek kínálatának fejlesztése.
Az 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 Egyesületünk a Bakonyalja térség desztinációfejlesztésében, és hosszú távú turisztikai
menedzselésében is részt vesz.
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Tevékenységünk: nyílt túrák, találkozók, versenyek, teljesítménytúrák szervezése,
környezet-és

természetvédelem,

jelzett

turistautak

bővítése,

gondozása,

aktuális

kiadványok biztosítása.
Részvétel a települések gyalogos és kerékpáros turizmusfejlesztésében, tanácsadással,
vagy egyéb, hatékony együttműködésekkel, partnerséggel.
A 2017-es évtől az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés is fontos feladatunkká,
célunkká vált, hiszen sportrendezvényeinken egyre többen vesznek részt, egyre többen
veszik észre, hogy a testmozgás mennyire fontos.

2017 évi saját rendezvényeink
Szervezett teljesítménytúrák
A teljesítménytúrák szerevezése 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 a tudatosan túrázók
körében 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.
Rendszeres gyalogos teljesítménytúráink

 Jásd nyuszi túra gyalogos teljesítménytúra
 Dudar Ördögi kör túra gyalogos teljesítménytúra
 Bodajk Városnapi túra gyalogos teljesítménytúra
 Gaja-Tour kerékpáros teljesítménytúra
 Tés Római fürdő túra gyalogos teljesítménytúra
 Bodajk Mikulás túra gyalogos teljesítménytúra
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Kerékpáros teljesítménytúra


Gaja Tour

Ezeken a túrákon évről évre egyre többen vesznek részt, és távoznak jó szájízzel. A
környék

természeti

településeken

lévő

adottságain
helyi

kívül

termelőknek,

igyekszünk
akik

a

kedvezni

a

településeknek,

rendezvényeinken

a

megjelenhetnek,

kiállíthatnak.
Ezt az árukapcsolást egyes települések felismerték, és mellénk álltak, sajnos egyes
települések még nem. A helyi termelőkkel is sajnos ugyanez a helyzet, támogatás nélkül
szeretnének megjelenni a több száz fős rendezvényeken.
Figyelembe véve azt, hogy a nekünk a rendezvények színvonalának emelése, a
biztonságos lebonyolítás és fenntarthatóság a célunk, folytatjuk az egyeztetéseket az
érintettekkel.

Egyéb, egyesületünk által szervezett események
Egyesületünk 2016 óta áll kapcsolatban a Bakonyalja településeivel, és támogatja mint
turisztikai, mint a turistákat megmozgató rendezvények tekintetében. Ezek vagy a
település által szervezett eseményekre és rendezvényekre való rászervezést, vagy
hagyományteremtő, vagy azt felélesztő programok szervezését és lebonyolítását jelenti.

Vezetett gyalogtúra Ácsteszértől a Hántai tojásgurításig!
A Hántai Tojásgurítás a Kisbér-Hánta települések hagyományos húsvéti eseménye, ahol a
két település apraja-nagyja vesz részt a különféle programokon. Egyesületünk a meg
lévő túratársakra alapozva mozgat meg az idei évtől érdeklődőket, és szervez
Ácsteszértől túrát. Reményeink szerint minden évben – ha az időjárás is engedi –
megrendezésre kerül ez, a már első alkalommal is népszerű túra.
Bodajki karika
A Bodajkról induló terepkerékpáros program a Gaja-völgyben, és a környékén lévő
túraútvonalakon, erdei utakon zajlott. A vezetett túra alatt a terepkerékpározáshoz is
adunk tippeket, és bemutatjuk Bodajkról indulva ezt a meseszép tájat.
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Zsivótzky Gyula Emléktúra – Kisbér
A túra Zsivótzky Gyulának állít emléket, aki kalapácsvetés világcsúcsát kétszer, Európacsúcsát négyszer javította meg. 1958 és 1970 között tizenhárom egymást követő évben
lett magyar bajnok. Az aktív sportolást 1973-ban fejezte be. Ő volt az első 70 méter
felett teljesítő magyar kalapácsvető.
Egyesületünk megtervezte és megszervezte az idei évtől ezt a gyalogos emléktúrát, mely
Kisbérről, a Lovarda térről indult. A túra a Nagybéri erdő közepén található Saliházáig
ment, itt egy kis pikniket tartottunk.

Részvételek
ÉDK kupamozgalom
„Gyere velünk! Túrázz az Észak-Dunántúl káprázatos tájain!” Ez a sokatmondó szlogen,
amivel jellemezni lehet ezt a 13 éve tartó kupamozgalmat.
Egyesületünkből két főnek sikerült 2017-ben az ÉDK kupát megszerezni.
Fejér Megye Teljesítménytúrázója
A jelvényszerző túramozgalom akkor tekinthető teljesítettnek, ha minden tájegységen
(Bakony, Vértes, Velencei-hegység, Mezőföld, Sárrét) kettő túra teljesítése igazolt.

Egyesületünkből egy fő teljesítette a túramozgalmat.
Háromországos Pannon Maraton 2017 - Horvátország, Muraszentmárton
A Háromországos Pannon Maraton egy nemzetközi kerékpáros rendezvény, amely célja a
kapcsolatok építése közöttünk és a szomszédjaink között. A rendezvény tizennegyedik
alkalommal került megrendezésre, melyen a Gaja Fitt Bike szakosztályból két fő indult,
és sikeresen ért célba.
11. MÓRI KARIKA
Ezen a jótékonysági kerékpáros körtúrán 4 fő vett részt és ért sikerrel célba a Gaja Fitt
Bike csapatából.
III. Brigetio Országúti Mezőnyverseny
2017 évi Magyar Kerékpáros Amatőr bajnokság 8. fordulóján 3 fővel vett részt
csapatunk, ahol két fiatalunk egy kisebb bolyt húzott be nagy tempóval, sikerrel.
Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
Alapítva: 2013

Oldal: 5

A teljesítménytúrákon, versenyeken való részvételek egyre fontosabbak, hiszen a
mérhető és elismert sportteljesítményen túl a csapat tagjainak, és a környezetünkben
élők motiválására is kiválóan alkalmasak. Elősegíti a pozitív csapatszellem kialakulását,
és sok követő szemléletében is pozitív változásokat generál.
Amióta ezeken a kihívásokon részt veszünk, az egyesület tagjai és a kívülállók is egyre
több alkalommal vesznek rólunk példát, és reméljük – még több éves kitartó munka kell
– egyre többen követik a sportos életmódunkat.

Pályázatból megvalósuló programok
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázatokon is sikerrel indultunk, és magas
szinten meg is valósítottuk ezeket a programokat.
Kerékpárral 7 határon át – Szlovénia
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017-ben is támogatási lehetőséget hirdet a
környezettudatos szemléletet erősítő, a határokon átnyúló kerékpáros programok, túrák
megvalósításához. Azonnal nekilátunk, és kidolgoztunk egy komplex tervet, ami a
pályázati célon túl kihívást is jelentett a kerékpáros tagjainknak.
A Bánffy Központ a magyar kultúra jelentős forrása, melyet szívesen látogatnak az itt
lakók és a turisták is. A Bánffy Központ munkatársa vállalta a csapat idegenvezetését,
segített helyismeretével abban, hogy az öt bringás nap zökkenőmentesen teljen, s minél
több helyi értéket, sajátosságot ismerjünk meg a kerékpározáson kívül.
Az öt napban nagy távolságokat tettünk meg, és Lendva környékén minden fontosabb
látnivalót megtekintettünk.
Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap – Bodajk
Bodajkon az önkormányzattal való sikeres együttműködés keretén belül Bodajk pályázott
és nyert a 2017 évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap megszervezésére és
lebonyolítására. A település egyesületünket bízta meg a programok megtervezésével,
szervezésével és lebonyolításával.
Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hiszen Bodajkon első alkalommal sikerült az
óvodásoktól, az iskolásokon keresztül a felnőttekig minden korosztályt megmozgatnunk.
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Képzések, konferenciák
Fontosnak tartjuk, hogy egyesületünkben egyre több képzett szakember legyen, és a
képzéseken túl részt vegyünk olyan szakmai rendezvényeken is, melyek nagyban
hozzájárulnak egyesületünk stabil működéséhez.


Az idei évben egy fő vett részt a Természetjáró útjelző vezető képzésen, ahol
sikerrel elvégezte a jelzésfestő vezető képzést



Több szakmai konferencián is részt vettünk, elsősorban a turizmus, a pénzügyek
és pályázatok témakörökben

Bodajk: 2018.február 15.

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