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Kö z h a s z n ú s á g i  j e l e n t é s  
a Csabai Bihargók Közhasznú Egyesület 

2004. évi tevékenységéről 
 
 
 
   A 2004. év Egyesületünk életében fontos időszak volt, a programjainkon résztvevő 
természetjárás után érdeklődők száma örvendetesen emelkedett, taglétszámunk is 
növekedésnek indult. A szervezett programoknak, túráknak kedvező fogadtatása van. 
Közhasznú beszámolónkat a törvényi előírásoknak megfelelő tagolásban, az alábbiakban 
részletezzük: 
 
1.) Az Egyesület teljes részletességű számviteli beszámolóját a „Közhasznú 

egyszerűsített beszámoló” (éves beszámoló) tartalmazza, amelyet e jelentéshez is 
csatoltunk. A legfontosabb gazdálkodási adatok rövid ismertetése a következő: 

Az egyesület bevételeinek (45.038 Ft) 3 forrása volt: a tagdíj bevételek (15x 1000= 
15.000 Ft), egy önkormányzati képviselő 30.000 Ft. összegű támogatása illetve 38 Ft 
kamatjóváírás folyószámláról. 
A költségek összességében 48.564 Ft-ot tettek ki (47.125 Ft +1439 Ft banki költség). 
A kiadások nagy része a márciusi előadásokkal kapcsolatban merültek fel (24.173 Ft: 
gépjárműhasználat, ajándék, vendéglátás), különféle kisebb vásárlásokra 9741 Ft-ot 
költöttünk (képkidolgozás, tájoló, CD-vásárlás), a könyvelési munka elvégzésére pedig 
10.000 Ft-ot adtunk ki. Kisebb kiadások merültek fel banki- és postaköltség 
címén:1.439+3.211 Ft. 
A 2003.12.31-i záróállomány 26.545 Ft volt, így most 2004. december 31-én 
záróállományunk:26.545+45.038-48.564= 23.019 volt. Ez megegyezik az éves 
záráskor fennálló folyószámla-egyenleg 17.806 Ft-os + a pénztári egyenleg 5.213 Ft-os 
összegével (17.806+5.213=23.019 Ft). 
  

 
 
2.)  Beszámoló a Költségvetési támogatás felhasználásáról 

Az Egyesület költségvetési támogatást nem kért és abból nem is részesült. 
 
 

3.)  Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (Ft) 

 
nyitóállomány, bevételek 

nyitóvagyon 2003.december 31. 26.545 
támogatás 30.000 
közhasznú tev. folytatásából származó bevétel: 0 
Egyéb cél szerinti tev. folytatásából származó bevétel  0 
Tagdíj   15.000 
Egyéb bevétel (kamat) 38 
vállalkozási tev. bevétele 0 



 
Kiadások (költségek) 
Anyagi jellegű kiadások:  
Nem anyagi jellegű ráfordítások:  
összesen 48.564 
  
 
2003. december 31.-én összes vagyonunk 26.545 Ft volt.  
2004. december 31.-én ez 23.019 Ft volt. (folyószámla: 17.806 Ft, pénztár: 5.213 Ft.) 
 
4.)  Cél szerinti juttatások kimutatása 

 Ilyen juttatást nem kapott Egyesületünk. 
 

5.)  A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől kapott támogatások 
összege 
 
Képviselői alapjából 30.000 Ft. támogatást biztosított részünkre Galisz Géza, 
Békéscsaba, megyei jogú város önkormányzati képviselője. A támogatást a határon túli 
előadó meghívásával Békéscsabán megrendezett előadás költségeinek finanszírozására 
fordítottuk (24.173 Ft.) illetve a könyvelési díj (10.000) egy részét tudtuk belőle 
fedezni.  
 

6.)  A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
értéke, összege: 
Az Egyesület vezető tisztségviselői bér vagy bérjellegű vagy egyéb juttatásokban nem 
részesültek.  
 

7.) Beszámoló a közhasznú tevékenységről 
Az Alapszabályunkat jóváhagyó Békés Megyei Bíróság (Gyula) 2002. 11. 26.-i végzés 
alapján Egyesületünk közhasznú. A törvény által meghatározott közhasznú 
tevékenységek közül Egyesületünk a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés, természetvédelem és sport területén vállalt fel közhasznú 
feladatokat. 
Az Egyesület kiemelt működési céljait (A Bihar-hegység természeti értékeinek, 
látványosságainak bemutatása mindenki számára) az Alapszabályban felvállalt 
tevékenységeket sorra véve alábbiak szerint teljesítettük 2004. évben: 
 
- nyílt (gyalogos és kerékpáros) túrákat szervezése 
  2004.évre az év legelején hirdettük meg nyílt programsorozatunkat, amely egy 
turisztikai előadásból és 5 hegyi túrából állt a Bihar-hegységben illetve a Partiumban. 
Ezek a programok a résztvevők számára ingyenesek voltak, a túráknál csak az 
üzemanyag- és a szállásköltség jelentett kiadást, Egyesületünk a szervezési illetve 
túravezetési feladatot végezte el.  A programok nagyközönség részére történő 
megismertetése egyre hatékonyabb módon történt: a Bihar-hegységet bemutató, már 
jól bevezetett honlapunk útján; személyesen a nagysikerű márciusi turisztikai 
előadáson ismertettük részletesen a   túraprogramot a megjelent nagyszámú közönség 
előtt; a KVTE turistaegyesület honlapján, illetve kiadott programfüzetében a megyei 
túrák között szerepelnek túráink, az Alföld Turista-egyesület is programfüzetébe tett 
néhány túránkat;a békéscsabai Lencsési Közösségi Házban illetve a Serpa turisztikai 
üzletben elhelyezett fotókkal illusztrált programot helyeztünk ki, a boltban a 
túraprogramunk rövidített változatát szórólapként terjesztjük; az Erdélyben megjelenő 
Erdélyi Gyopár EKE-folyóiratban az év elején megjelentettük  túraprogramjainkat. A 
Népszabadság illetve több internetes hírlevél is tájékoztat röviden a soron következő 
túráinkról. 
 
A programok márciusban Egri Ferenc, a nagyváradi Czárán Gyula Alapítvány Elnökének 
előadásával kezdődtek. A fogadtatásról csak annyit, hogy az előadás a következő 
hónapban a közösségi Ház szervezésében ismételten megrendezésre került. Az 5 nyílt 
túra mindegyike rendkívül népszerűnek bizonyult, áprilisban két napos túrán a 



Királyerdőben jártunk több mint 25 jelentkezővel, köztük hajdú-bihari és erdélyi 
résztvevőkkel. Májusban a múlt évi előadáson már szerepelt, aradi túravezetőnk, 
Siska-Szabó Zoltán vezetésével a Nagy- Bihar környéki vízesésekkel, illetve a Béli-
hegység nevezetességeivel ismertettük meg a 25 résztvevőt a két napos túra során. 
Júliusban szintén két napos túra keretében az 1836 méteres Vigyázót másztuk meg 
illetve Kalotaszegen jártunk a szokásos szép túrázói létszámmal. Szeptember elején 
nagy csapattal indultunk a Pádis-fennsíkra többnapos túrára, a turázok között 
köszönthettük nagybányai turistatársainkat is. Októberben pedig jól sikerült, egynapos 
partiumi vártúránkat bonyolítottuk le.  
 
A 2005. évi túrák megszervezésénél a 2004. év tapasztalatait is figyelembe vettük és 
már két 3 napos túrát is beiktattunk a két és egynapos túrák mellett, a határon átnyúló 
turistakapcsolatainkat kihasználva pedig egy túránkat temesvári túratársunk fog 
vezetni az előzetes tervek szerint. Ami az egyéb egyesületi túrákat illeti, Erdély több 
tájegységét érintették túráink: túráztunk a távoli Kárpát-Kanyarban (Királykő, Nagykő-
havas), a Szászföldön, a Torockói- és Gyalui havasokban, visszatértünk 
Herkulesfürdőre és az Al-Dunához, a Retyezátba, a Páring-, a Bánsági hegyekbe. Az 
EKE révén Magas-Tátrai túrán vehettünk részt. Természetesen többször jártunk a 
Biharban is, kb. két tucatnyi egyesületi túrát tudhatunk magunk mögött ebben az 
évben. Esetenként ezeken a túrákon is részt vettek nem egyesületi tagok. A 
rendszeresen résztvevő túrázókat már egyesületünk tagjai közt köszönthetjük. 

  
- Czárán Gyula, a bihari turizmus úttörőjének illetve munkásságának 
megismertetése előadások és emléktúra formájában. 
2004.márciusában nagy sikerű előadásra került sor Békéscsabán, meghívott előadónk 
Egri Ferenc, a nagyváradi Czárán Gyula Alapítvány elnöke, Czárán-kutató volt. A 
Czárán Gyula Alapítvány célja a bihari amatőr turizmus népszerűsítése, Czárán Gyula 
munkájának megismertetése. Az előadás folytatása a 2003.márciusi, kedvező 
fogadtatású  rendezvényünknek, amikor is az Aradon élő Czárán-kutató, Stefanov 
Titusz és Siska-Szabó Zoltán mutatta be Czárán Gyulát és a Bihar-hegységet. Az ezévi 
előadásra mindegy 120 érdeklődő volt kíváncsi és a kívülrekedtek miatt a Közösségi 
Ház vezetője az előadót ismételt előadásra kérte fel, amire a következő hónapban sor 
is került. Köszönjük a Lencsési Közösségi Ház vezetőjének, hogy helyet biztosított az 
előadásnak és persze egyéb rendezvényeinknek (túramegbeszélések, gyűlések). Az 
előadásnak úgy érezzük jó hírverést tudtunk biztosítani: a Békés Megyei Hírlap, a 
városi sárga újság, a megyei programfüzet, a Csaba Rádió rövid hírben hívta fel a 
figyelmet az előadásra. Ezen kívül a város frekventáltabb pontjain (könyvtár, Ifi-ház, 
Tourinform iroda, iskolák) plakátokat helyeztünk el az előadásról. A „Heti Délkelet” Egri 
Ferenc egyik hosszabb cikkét jelentette meg az előadás alkalmából. Az első előadáson 
ismertettük túraajánlatainkat illetve a második előadáson legszebb fotóinkból 
mutattunk be   Ezzel az előadással sikerült elérnünk a túrázás után érdeklődők egy 
részét, akik utána a túrákon is resztvettek. 
 
 
- saját Internetes oldal a Bihar hegységről, Czárán Gyula életéről és 
munkásságáról 
 

Honlapunk változatlanul olvasható a www.hirek.ro/csabaibihargok címen. 
Idén több túraleírást is elhelyeztünk a honlapon a megnövekedett számú fotók mellett. A 
saját leírások mellett az aradi Siska Szabó Zoltán is kölcsönzött túraleírásokat.  
Írásunk jelent meg az Erdélyi Gyopár 2004/2. számában a márciusi előadáshoz 
kapcsolódva. Az Erdélyi Gyopárban hosszabb rejtvénysorozatot indítottunk, ahol is az 
olvasóknak megjelent színes fotónkkal  kapcsolatos kérdéseket kell megválaszolni. A 
temesvári EKE-kiadványban jelent meg cikkünk a májusi nyílt túránkról. 
 
 
 - a túrák során keletkezett tapasztalatainkat megosztjuk az érdeklődőkkel 
Ennek legfőbb fóruma internetes oldalunk, ahol túraleírásokat illetve túrajavaslatokat 
teszünk közzé. A csabaibihargok@freemail.hu címen pedig közvetlen elérhetőek vagyunk. 
Gyakran kérnek tanácsot tőlünk túraszervezéssel kapcsolatban az ország más tájairól. A 
márciusi előadáson saját túraprogramunkat is ismertettük, a későbbi előadáson pedig 



fotókat mutattunk be. 
 
- céljaiban és tevékenységében hasonló belföldi és külföldi egyesületekkel 
kapcsolat létesítése 
 
Az Egyesület kapcsolatban áll a megyében működő nagyobb turistaegyesületekkel, a 
békéscsabai Körösök Völgye Turistaegyesülettel (KVTE) és a Mezőberényi Alföld 
Turistaegyesülettel. Programjainkat megküldjük egymásnak. A KVTE sokéves 
hagyományának megfelelően programfüzetet jelentetett meg nyílt túráiról és 2004. évi 
nyílt programjainkat is közölhettük programfüzetükben. A közös programok szervezése 
terén még nem értünk el eredményeket. 
A 2004. évben jó kapcsolatot alakítottunk ki az Erdélyi Kárpát Egyesület több osztályával. 
Közös túrákon vehettünk részt a Biharban, a Tátrában és a Csernai-havasokban. Erdélyi 
partnereinket rendszeresen meghívjuk túráinkra.  
 
 
- az Erdélyi Szigethegység és a Kárpátok hegyvonulatába, medencéjébe tartozó 
természeti értékek megismerése és megismertetése 
Egyesületünk tervei szerint az első években inkább a Bihar-hegység illetve az Erdélyi 
Szigethegység látnivalóit szeretnénk mélyrehatóan megismerni, illetve megismertetni, de 
idén is kissé távolabbi helyeken is túráztunk, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a 
következő években oda is szervezünk nyílt túrákat. Keressük a kapcsolatot a távolabbi 
EKE-osztályokkal (pl. Marosvásárhely). 
 
Úgy értékelem, hogy közhasznú céljaink teljesítéséhez hatékonyan hozzájárult a 2004.évi 
tevékenységünk. A 2005-évi túraprogramok megtervezése további fejlődést alapozhat 
meg. További célunk, az hogy még több érdeklődött tudjunk bevonni programjainkba 
illetve hogy  egyesületi létszámunkat ismét számottevően növeljük, hiszen ez az egyik 
legbiztosabb visszajelzése annak, hogy helyes úton járunk. 
 
Jelen beszámolót internetes oldalunkon tesszük közzé a Közgyűlés általi elfogadása után.  
Kérem, hogy a Közgyűlés beszámolómat fogadja el és azt a jegyzőkönyvben 
határozatként rögzítse.  
 
 
Békéscsaba, 2005. január 25. 

 
 
 
 

 Botyánszki Vince 
 elnök 
 Csabai Bihargók 

 
Melléklet: 
 
1. 2005. évi nyílt túrák terve 
2. A számviteli törvény szerinti közhasznú egyszerűsített beszámoló 
 

 


