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K ö z h a s z n ú s á g i  j e l e n t é s  
a Csabai Bihargók Turista Egyesület 

2007. évi tevékenységéről 
 
 
   2007-ben is eredményesen tevékenykedett egyesületünk: a szervezett programok, túrák 
igen népszerűek voltak, ismertségünk évről évre növekszik, tagságunk létszáma 
gyarapodott, anyagi forrásaink is bővültek. Közhasznúsági beszámolónkat a törvényi 
előírásoknak megfelelően 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 (460.217 Ft) 4 forrása volt: a tagdíj bevételek (31x1.000= 
31.000 Ft), összegű támogatása, 300.000 Ft NCA pályázati összeg, 128145 Ft az SZJA 
1%-os felajánlásból illetve 686 Ft folyószámláról történő kamatjóváírás. A kiadások 
összességében 289.650 Ft-ot tettek ki, ez 282.336 Ft vásárlásokra fordított összegből 
illetve 7.314 Ft bankköltségből tevődik össze.  

 

2.) Beszámoló a Költségvetési támogatás felhasználásáról 

 
Az Egyesület pályázatot nyújtott be az Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) 2007. évi 
működési célú pályázatán, és ott 300.000 Ft-ot ítéltek meg részünkre. Főként 
számítástechnikai eszközök: monitor, nyomtató, pendrive, valamint túravezetői képzés 
támogatását pályáztuk meg, ezeknek megvalósítása részben 2008-ra húzódott át, mivel 
az összeg felhasználására május végéig van lehetőség. A 300.000 Ft-ból eddig 58.930 
Ft-ot monitorra, 5.640 Ft-ot festékkazettára, 88.000 Ft-ot túravezetői képzés 
támogatására fordítottunk, bankköltségre 4736 Ft-ot, honlapra, hirdetésre 12.972 Ft-ot, 
postaköltségre 1092 Ft-ot, irodaszerre 620 Ft-ot. A még fennmaradó 128010 Ft 
pályázati keretből számítástechnikai felszereléseket, szakkönyveket szeretnénk 
vásárolni, az elszámolási határidő 2007. június 30. 
 
A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból minket megillető összeget (128.145) az 
APEH 2007. október 27-én illetve december 3-án utalta át számunkra, ebből 67.323 Ft-
ot túrafelszerelésre, hótalpra költöttünk, a fennmaradó 60.822 Ft felhasználása már a 
2008. évre húzódik át. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (Ft) 

 
nyitóállomány, bevételek 

nyitóvagyon 2006.december 31. 98.239 
támogatás  (NCA + képv.alap, SZJA 1 %, 428.145 
közhasznú tev. folytatásából származó bevétel: 0 
Egyéb cél szerinti tev. folytatásából származó bevétel  0 
Tagdíj   31.000 
Egyéb bevétel (kamat) 686 
vállalkozási tev. Bevétele 0 

 
      kiadások (költségek) 

Anyagi jellegű kiadások:  
Nem anyagi jellegű ráfordítások:  

Összesen 289.650 

  
 

2006. december 31.-én összes vagyonunk 98.239 Ft volt.  
2007. december 31.-én ez 267.776 Ft volt. (folyószámla: 239.020 FT, pénztár: 28.756 
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 
 
- Az Nemzeti Civil Alapprogramból (NCA) származó 300.000 Ft-os támogatás. 
- A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból 128145 Ft. 
 

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. 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 2007 évben: 
 
- nyílt (gyalogos) túrák szervezése 2007-ben 
 
Az év legelején hirdettük meg nyílt programsorozatunkat, amely egy turisztikai 
előadásból és 9 hegyi túrából állt. Hat túrát a Bihar-hegységbe: Tatár-havas, Nagy-
bihar, Vigyázó, Szamos-bazár, Harasztosi-Magura, Nagy-havasok, egyet a Királyerdő-
hegységbe, egyet Arad-Hegyaljára és egy túrát pedig Torockóra szerveztünk. Ezek a 
programok a résztvevők számára ingyenesek voltak, a túrázóknak csak az üzemanyag- 
költség, illetve a szállásköltség jelentett kiadást, egyesületünk a szervezési illetve a  
 
 
 



túravezetési feladatot végezte el. A programok nagyközönség részére történő 
megismertetése a már jól bejáratódott módon történt, azaz a saját honlapon, az év eleji 
turisztikai előadáson, a KVTE által kiadott programfüzetben, a KVTE honlapon a megyei 
túraprogramok között, békéscsabai Lencsési Közösségi Házban illetve a Sherpa 
turisztikai üzletben kihelyezett programismertetők, szórólapok útján, az Erdélyben 
megjelenő Erdélyi Gyopár EK-folyóiratban, a Népszabadság illetve több internetes 
hírlevél is tájékoztat röviden a soron következő túráinkról. 
 
 
A túráinkon sok új és még több már ismerős, lelkes túrázót üdvözölhettünk a 2007-es 
évben is. Márciusi előadásunkat Milka Zsolt határon túli magyar hegymászó (Bánsági Eke 
tag) tartotta, aki mint már sokat tapasztalt túrázó megosztotta velünk a Retyezát– és 
Fogaras-hegységbeli élményeit, fotókkal illusztrálva. Ezt követően az ő vezetésével Arad-
hegyaljára kirándultunk és felmásztunk a Világosi vár romjaihoz, így közös túrával 
kezdtük az évet a Bánsági Ekével. 
Az egyesületből 11 lelkes, aktívan túrázó Bihargó jelentkezett februártól júniusig tartó 
túravezetői képzésre, amit a szolnoki Gördögök Sportegyesület szervezett. Ennek 
eredményeképpen már bővült tudással és biztonsággal támaszkodva a már meglévő 
tapasztalatainkra, vezethetjük túráinkat a jövőben. 
Áprilisban szeretett Biharunkba vezetett túránk a Tatár-havasra, de ezúttal új útvonalon 
(csaknem 60 ember vett részt a túrán). 
Májusban Biharrózsa környékén, a Királyerdőn túráztunk, sátraztunk egy teljes hétvégét 
szalonnasütéssel és jókedvvel fűszerezve, valamint a túravezetői tanfolyam gyakorlati 
részeként a feladatokat is sikeresen teljesítettük. 
Május végén a Mátrában, Parádfürdőn mindenki sikeres vizsgát tett, immáron 
bronzjelvényes gyalogos túravezetők lettünk. 
Nyáron, négy túránkon is a Bihar-hegység legszebb helyeit jártuk be. Újdonságként igazi 
nagyhátizsákos, háromnapos havasi vándorlást szerveztünk, melyen bebarangoltuk 
Biharfüredtől a Nagy-havasokon át, Pádis Szamos-bazárját is. 
Teljes hétvégés Vigyázó túránkon kalauzunk Egri Ferenc, a nagyváradi Czárán Gyula 
Alapítvány elnöke volt. Vadregényes, Czárán Gyula által feltérképezett ösvényeken 
vezetett utunk, amit persze nem hagyunk a feledés homályába merülni, hiszen évről 
évre újra járva ezeket az ösvényeket emlékezünk a legelső Bihargóra. 
Nyárvégi újabb kétnapos túránk a Nagy-Bihar környékére kalauzolta el a túrázni 
vágyókat, nemcsak a Bihar-hegység legmagasabb csúcsát másztuk meg (Nagy-Bihar 
csúcs 1849 m), hanem a leányvásárairól híres Gajna-tetőt is. 
Szeptember végi Magas-Tátra túránkat rossz időjárási viszonyok miatt a Torockói-
hegységbe tettük át, de 2008-as nyílt túratervezetünkben újra szerepel, de nyári 
időpontban. A Torockói-hegység viszont káprázatos napsütéssel fogadott minket, 
bejártuk a Bélavárat, a Tordai-, Túri-hasadékot, valamint a Tordai sóbányát is 
megnéztük. Kellemes őszi túrával fejeztük be a nyílt túráinkat, utunk a Harasztosi-
Magurára vezetett, ahonnan is Czárán Gyula gondolatait felidézve az egyik legszebb 
kilátás nyílik a bihari Nagy-havasokra. 
Őszi közgyűlésünkön megújult az egyesület elnöksége, a feladatokat egymás között 
megosztva újdonsült erővel vetették bele magukat az egyesület további terveibe. 
 
 
A 2008. évi túrák megtervezése is a múlt évben történt meg. Tekintettel a túrák nagy 
sikerére, számos több napos túrát illesztettünk a túratervbe, így lehetőség nyílik arra, 
hogy jobban megismerjük a tájat és egymást is. A 2008-es évre 8 túrát - 2 teljes 
hétvégés: Pádis, Rozsdás-árok - Szegyesd-völgye, valamint egy 5 naposat Magas-Tátra - 
szervezünk. Mindenki kedvére válogathat a könnyebb 1 napos kikapcsolódást nyújtó 
túrák között: Biharfüredi-körtúra, Arad, Solymos-vára, Révi-szoros valamint a már 
nagyobb fizikai teljesítményt igénylő többnapos magashegyi túrákból (Magas Tátra). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2008-ban három előadást is szervezünk és egy kiállítást, tekintettel a nagy érdeklődésre. 
Két előadást a hagyományokhoz hűen Kocsis János tart: Bihargók barangolásai 
Erdélyben címmel. Áprilisi előadónk Egri Ferenc a nagyváradi Czárán Gyula Alapítvány 
elnöke lesz, filmvetítéssel és könyvbemutatóval egybekötött előadást láthat a 
nagyközönség a Bihar-hegység turisztikai feltárásáról és Czárán Gyula életművéről, 
valamint a kiállítás anyaga szintén ehhez kapcsolódóan korabeli fotókból áll, ami a 
Czárán által kiépített túraútvonalakat és a Bihar megannyi szépségét mutatja be.  
 
Ami az egyéb egyesületi túrákat illeti, Erdély több tájegységét érintették túráink 2007-
ben: túráztunk a Fogarasban, a Páring-hegységben, a Retyezátban, a Királykőn, Dél-
vidéken: Al-Duna, Kazán-szoros, Herkulesfürdő, Szárkő-, Torockói- és a Gyalui-
havasokban, a Szuhárd-hegységben, a Béli hegyekben, számos egyéb bihari túra 
mellett. Összességében kb. két tucatnyi egyesületi túrát tudhatunk magunk mögött 
ebben az évben is. Esetenként ezeken a túrákon is részt vettek nem egyesületi tagok, 
akik közül ismét többeket egyesületünk tagjai közt köszönthetünk, hiszen létszámunk 
ismét növekedett 2008 elején. 

  
 
- Czárán Gyula, a bihari turizmus úttörőjének illetve munkásságának 
megismertetése előadások és emléktúra formájában. 
 
2007. márciusában Békéscsabán, a Lencsési Közösségi Házban, Barangolásaim az Erdélyi 
Alpokban (Fogaras, Retyezát) címmel, Milka Zsolt, Aradon élő hegymászó tartott fotókkal 
illusztrált előadást. 
Ismét köszönetet mondunk a Lencsési Közösségi Ház vezetőjének, hogy helyet biztosított 
az előadásnak és persze egyéb rendezvényeinknek is. (túramegbeszélések, gyűlések). 
Ezzel az előadással sikerült elérnünk a túrázás után érdeklődők azon részét, akik utána a 
túrákon is résztvettek. Az előadáson kb. 90 érdeklődő vett részt. 
 
 
 
- saját Internetes oldal a Bihar hegységről, Czárán Gyula életéről és 
munkásságáról 
 
Honlapunk bővült tartalommal olvasható a www.csabaibihargok.hu címen. 
Folytattuk a túraleírások közlését a honlapon, az aktuális túrákról fotókat jelentettünk 
meg valamint képeslap sorozatunk is elkészült. A saját leírások mellett az aradi Siska 
Szabó Zoltán is folytatta cikksorozatának közlését. Minden túráról készítünk képes 
túrabeszámolót. Hosszabb írásaink jelentek meg az Erdélyi Gyopár több számában is. 
Már saját domain névvel rendelkezünk. A honlapunk megújult, mint külsőleg, mint 
belsőleg és folyamatosan ötletekkel frissül, bővül. 
 
 
 
- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
- céljaiban és tevékenységében hasonló belföldi és külföldi egyesületekkel 
kapcsolat létesítése 
 
Az Egyesület kapcsolatban áll a megyében működő Körösök Völgye Turistaegyesülettel 
(KVTE). Programjainkat megküldjük egymásnak, azt kölcsönönösen propagáljuk saját 
információs eszközeinkkel. 
A 2007 évben is ápoltuk kapcsolatainkat az Erdélyi Kárpát Egyesület több osztályával 
(Nagybánya, Temesvár, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad). Közös túrákon 
vehettünk részt a Szárkő-hegységben, Herkulesfürdőn, a Vigyázóra a nagyváradi Czárán 
Alapítvány elnökével közösen szervezett túrát tettünk, valamint a Bánsági Ekével, közös 
túrával kezdtük az évet Arad-hegyalján. 
  
 
 
- 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 bejárni, illetve megismertetni, ezért 2007-ben is a 
túrák nagy részét a Bihar-hegységbe szerveztük, hiszen számos varázslatos hely van 
még e vidék tarsolyában, ami további felfedezésre vár. Természetesen a Kárpátok 
vonulata számos gyöngyszemet rejt, túráztunk a Fogarasi-havasokban, a Páring-
hegységben, a Királykőn, Székelyföldön, Herkülesfürdőn, így a következő években már 
több tapasztalattal bírva, ezekre a vidékekre is szervezhetjük a nyílt túráinkat.  

 
 

Közhasznú céljaink teljesítéséhez hasznosnak értékelem 2007 évi tevékenységünk. A 
2007 évi túraprogramok megtervezésénél már érezhető volt az, hogy egyesületünk több 
aktív taggal rendelkezik. További célunk az, hogy több új érdeklődött tudjunk bevonni 
programjainkba illetve, hogy aktív egyesületi tagjaink száma is növekedjen, hiszen talán 
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, 2008. február 2. 

 
 
 

 Sólyom Mihály 
 elnök 
 Csabai Bihargók 
 

 
 
Melléklet: 
1. 2008. évi nyílt túrák terve 
2. A számviteli törvény szerinti közhasznú egyszerűsített beszámoló 

 


