A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

07 Székesfehérvári Törvényszék

2019.12.18 10:14:24

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 8
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 8

2 0 1 8
1 2
időszak vége

3 1
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2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

07 Székesfehérvári Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
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 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
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

108

58

108

58

649

424

9

4

640

420

757

482

613

330

773

614

-160

-284

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

0

144

152

144

152

757

482

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

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 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

1 442

2 571

1 442

2 571

1 232

771

1 232

771

42

48

42

48

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

2 674

3 342

2 674

3 342

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

2 672

3 342

2 672

3 342

5. Anyagjellegű ráfordítások

1 730

1 711

1 730

1 711

6. Személyi jellegű ráfordítások

1 079

1 854

1 079

1 854

0

0

0

0

24

50

24

50

1

11

1

11

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

2 834

3 626

2 834

3 626

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

2 833

3 616

2 833

3 616

-160

-284

-160

-284

-160

-284

-160

-284

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

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.:1.3 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

402

1 138

402

50

20

50

20

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
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

300

300

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 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.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.12.18 10.27.52

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

PK-442

2018. év
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)

2 674

3 342

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

2 674

3 342

H. Összes ráfordítás (kiadás)

2 834

3 626

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

1 079

1 854

2 833

3 616

-160

-284

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

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.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
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:

2018

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.:1.3 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:

1 190 320

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

402 575

- tárgyévben felhasznált összeg: 402 575
- tárgyévben folyósított összeg:

402 575

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

402 575

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

402 575
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működési támogatás
Támogató megnevezése:

Letsch Szerszám Kft
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018

Támogatási összeg:

300 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

300 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 300 000
- tárgyévben folyósított összeg:

300 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

200 000

Dologi

100 000

Felhalmozási

0

Összesen:

300 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-442-02 Szöveges beszámoló
beszamolo-gve-szoveges-2018-munka.docx.pdf

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

2018 évi
ÉVES BESZÁMOLÓ

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

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
Egyesületünk taglétszáma jelenleg 20 fő.
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 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 belül minősítésekre.
Jelenleg 4 fő egyesületi tagunk vesz részt a kéktúra 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.
Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
Alapítva: 2013

Oldal: 2

A Egyesületünk a Bakonyalja térség desztinációfejlesztésében, és hosszú távú turisztikai
menedzselésében is részt vesz.
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.
2018-ban elkezdtük kidolgozni a chipes időméréses futóversenyünket, és a szintén cshipes
időméréses kerékpárversenyünket.

Szervezett teljesítménytúrák
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.

2018-ban szervezett gyalogos teljesítménytúráink
−

Jásdi Nyuszitúra 35/25/15/8

−

IV. Bodajk és a Gaja-völgy - Városnapi Túrák 25/15/10

−

Gaja Tour 170/100/70/30

−

Tés-Római fürdő 50/35/15

−

Bodajk - Gaja-völgyi Mikulás 25/10

Ezeken a túrákon évről évre egyre többen vesznek részt, és távoznak jó szájízzel. A környék
természeti adottságain kívül igyekszünk kedvezni a településeknek, a településeken lévő
helyi termelőknek, akik a rendezvényeinken megjelenhetnek, kiállíthatnak.
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Vezetett túráink és egyéb kiemelt programjaink
Egyesületünk tagjainak és szervezett keretek között a nagyközönségnek is szervez vezetett
túrákat. 2018-ban vezetett túrát szerveztünk a Rám szakadékhoz, ahol a Hubertusz Kunyhót
is meglátogattuk.
Több, iskolásoknak és óvodásoknak szervezett programunk is volt, ebben az évben. Ezeken
a vezetett túrákon a gyerekek a természetben ismerhették meg az erdő lakóit, a növény- és
állatvilágot.
Kisbéren immár hagyománnyá vált a Zsivótzky Gyula emléktúra szervezése és levezetése,
melyet az idei évben “AZ ÁLMOK NEM HAZUDNAK mottóval” III. alkalommal szerveztük
meg, nagy sikerrel.
A

vezetett

túrán

velünk tartott az élsportoló felesége, Zsivótzky Magdolna, aki

élménybeszámolóval tette színessé a programot a Nagybéri erdő közepén található Saliház
pihenőnél, itt egy kis beszélgetéssel egybekötött pikniket tartottunk.
Csapatépítő jellegű vezetett túra volt, a Kastélyok útján, ahol a tagokon kívül több külső
érdeklődő is velünk tartott. A Bodajkról induló túra a Fehérvárcsurgón található, szépen
felújított Károlyi kastélyt, és annak parkját látogattuk meg, majd Iszkaszentgyörgy
következett.
Itt szintén szépen karbantartott Amadé-Bajzáth-Pappenheim-kastélyt tekinthettük meg, és
időztünk el a parkjában.
Az idei évben hagyományteremtő módon szerveztünk egy medvehagyma túrát, ahol
elsődleges szempont a kíméletes szedése volt ennek az értékes növénynek. Többen hozott
recepttel lepték meg a csapatot.
Igyekszünk nem csak gyalogos túrákat vezetni, így a bringás csapat kedvéért terveztük meg
a Bakonyaljai bringás napot ami Bodajkról indult Ászár-ig és vissza. A túra alatt több pihenőt
is tartottunk, a megállókat gazdagították a környék látnivalói. A meleg ellenére a csapat
keményen bírta a túrát.
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PR tevékenység
2018-ban 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/
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 vehetnek részt 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
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.
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https://www.facebook.com/gajavolgy.bakonyalja/

Egyéb, egyesületünk által szervezett események
A Mobilitási Hét 2018 évi programjai Bodajkon
Sikerrel lezajlott a „Mix and Move” mottóval meghirdetett, a környezettudatos közlekedés, és
a multimodalitást előtérbe helyező Mobilitási Hét és Autómentes Nap programsorozat
Bodajkon, mely a lakosság részéről érdeklődés és aktivitás tekintetében is felülmúlta az
előző évit.
Második alkalommal megrendezésre kerülő rendezvénysorozaton minden a terv szerint
zajlott, és minden napra jutott egy vagy több program.
Célunk az idei évben is az volt, hogy az autóhasználaton kívül a kerékpár és egyéb
környezetbarát közlekedési módok használatára fokuszáljunk, - melyek közlekedési és
sporteszközként is egyaránt remekül megállják a helyüket - és a környezettudatos
közlekedést népszerűsítsük városunkban.
A „Bringázz velünk A Bakonyalján!” kerékpártúra Bodajkról indult, több települést érintett.
Minden településen csatlakoztak hozzánk, ezeken a településeken látnivalók és programok
gazdagították az egyre népszerűbb kerékpártúrát, melynek a teljes távja több mint 100
kilométer volt.
A Bodajki Sportcentrumban zajló „Kerékpáros vezetéstechnikai tanácsadás és gyakorlat”
egy, az óvodásoknak és iskolásoknak tartandó nagyon népszerű gyakorlati program volt. A
Móri Rendőrkapitányság szakembereinek segítségével a gyerekek akadálypályákon haladva
ismerkedtek a kerékpározás trükkjeivel, a KRESZ szabályainak ismeretével, a biztonságos
kerékpározás rejtelmeivel. Rengeteg érdekes kérdésre kellett a kiérkező rendőröknek választ
adniuk, örömünkre szolgált, hogy ennyire érdeklődnek a gyerekek a biztonságos
kerékpározás iránt.
A kvízjátékok során sok hasznos ajándékot kaptak a helyesen válaszolók, a gyerekek
élményekkel és tudással gyarapodtak a nap folyamán.
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A „Lovas kocsival Bodajkon!” programon is többen vettek részt, mint a tavalyi évben.
valamint nagyobb érdeklődés mutatkozott az Ingyenes kerékpár állapotfelmérésre is.
A „Mini Critical Mass Bodajkon” - nyílt programon is szép számmal vettek rész a Bodajkiak.
Ennek a programnak a célja, hogy felhívja a figyelmet a kerékpárosok egyre nagyobb
táborára, és a kerékpározás, mint az egyik alternatív közlekedési mód előnyére. A kis
felvonulás látványos rendőri biztosítással, jó hangulatban zajlott.

Gyalogos és kerékpáros túrák
A gyalogos túrákat kedvelő sporttársaink megszámlálhatatlan túrát szerveztünk a térségben,
és vettek 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.
Egyesületünkből három főnek sikerült 2018-ban az ÉDK kupát megszerezni.
Bodajk: 2019. november 11.

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