
Szakmai beszámoló 2014. 
 
Egyesületünk céljának megfelelően főként szabadidős és sportjellegű tevékenységeket 
szervezett illetve ilyen jellegű országos programokon vett részt. Cél közönségünknek - a több 
generációs nagycsaládok illetve a középkorútól felfelé korosztály számára – nem a 
versenysport és teljesítmény túrák szervezése, hanem a rendszeres mozgásnak különböző 
formáiban való megélés elősegítése a fő vonalunk.  Ezért vannak állandóan visszatérő 
gyalogtúráink, kerékpáros túráink, vízitúráink. A mozgás élményén túl a magyar vidék, illetve 
közvetlen környezetünk megismerése és megismertetése is a célunk. A 300 éves védett 
tölgyfák, az „iszonyatos nagyfa”, megtalálása és történetük vagy a különböző természeti 
képződmények felfedezése, barlangok, mélyükön cseppkő kezdeményezésekkel, ingókövek 
megmászása, a szurdokokba való bemerészkedés több élményt nyújt, mint pusztán a 
gyaloglás.  
2014-ben: gyalogtúrák száma: 42; kerékpáros túranap: 8; sí: 6 nap; vízi túra: 2 nap; Nordic 
Walking: 28 nap; Az összes túránkon a résztvevők szám: 886 fő volt.  
Nordic Walking népszerűsítésére 2014-ben több meghirdetett esemény is volt. Veszprémi 
Civil Nap; Világ gyalogló nap, autómentes nap; Ezeket a rendezvényeket meghirdettük 
újságban, illetve a Lánchíd rádió régiós műsorában is beszéltünk róla.  
Két alkalommal a veszprémi Medgyasszai Szakiskolában tartottunk bemutatót, ahol nagy 
sikert arattunk a diákok körében. Jelentősége abban van, hogy a veszprémi kézilabda 
utánpótlás középiskolásai is ide járnak, akik nagy számban próbálták ki a botozást.  
Több napos rendezvényeink közé tartoznak a különböző táborok megszervezése. 2014-ben 
„Ott ahol Duna kanyarog” táborunkban több generációs családok, illetve gyermeküket 
egyedül nevelők töltöttek el, aktív 1 hetet Dunabogdányi központtal. Innét járunk 
csillagtúrákkal a Duna-Ipoly Nemzeti Park látnivalóit. Fényképes és szöveges beszámoló a 
www.egete.hu oldalon. Ezt a programunkat NEA támogatással valósítottuk meg. Erről szóló 
szakmai és pénzügyi beszámolónkat elfogadták, pályázatunkat lezárták.  Téli táborunkon -3 
nap/2 éjszaka- téli túrázást kedvelők vesznek részt. 2014-ben Fenyőfőn voltunk elszállásolva. 
Túránk első napja Csesznek-Kőárok-Csesznek körtúrán 24 fő vett részt, ebből 2 fő óvodás 
kisgyermek, akik kitartóan küzdötték le a távot. 2. napunkon az „iszonyatos nagy fát” találtuk 
meg Fenyőfő körüli túránkon, illetve a Pápalátó követ másztuk meg. A hó és a hideg (-16o C 
éjjel) kemény próbatétel elé állított bennünket, de teljesítettük 15 fő. 3. nap lovas kocsival 
tettünk kirándulást a környező erdőben.  
Vannak tagjaink, akik számára nagyobb teljesítményt igénylő túrákat, táborokat szervezünk. 
Ilyen volt 2014-ben a Balaton kerülő kerékpáros túra. Május 1-4 között, az időjárással 
dacolva, az elemeket tiszteletben tartva 6 túratársunknak sikerült körbetekerni legnagyobb 
tavunkat. Teljesítményünkkel kiérdemeltük a Balatoni Bringakör Bizonyítványt. Hangulatos 
beszámolónk szintén olvasható a honlapunkon. 4 teljesítménytúrán vettünk részt. Egyiken 
túravezetőket is biztosítottunk a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség felkérésére: a 
jubileumi Közép-dunántúli Piros Vándorlás Veszprém megyei szakaszán.  
3. év veszünk részt az Országos Coca Cola Családi Mozgásfesztiválon, (2014-ben volt a XV.) 
Itt az egyesületi résztvevők száma: 31 fő volt.  
Veszprém lakosságának – a nordic walking edzési lehetőség mellett (Veszprém, Gulya domb, 
szombatonként, térítésmentesen) immár 6. éve a Mikulás túrát rendezzük meg. Az iskolákból 
a rosszidő ellenére – esett az eső, hideg is volt – 86 fő jelent meg a startnál és tette is meg a 
távot, mintegy 6 km-nyi kijelölt útvonalat a Gulya dombon. A célban a Mikulás várta a 
résztvevőket egy kis ajándékcsomaggal, illetve forró tea és hagyományos zsíros kenyér 
lilahagymával. Ekkor már rendesen zuhogott az eső, a résztvevők mégis kitartottak és a túra 
végeztével a sátor alatt beszélgettek még az elmúlt évek Mikulás túráiról. Fényképek 



honlapunkon láthatóak az eseményről. Ezt a rendezvényünket a VMJV Önkormányzata 
támogatta, szerepelt a 2014.évi sportesemények között.  
2013-ban a NEA működési pályázaton 254 eFt-ot nyertünk, melynek egy részét 2014-ben 
költöttünk el. Az erről szóló pályázati szakmai és pénzügyi beszámolónkat elfogadták, 
pályázatunkat lezárták.  
Egyesületünk közhasznú 2013 májusától. Ennek megfelelően készítjük el pénzügyi 
beszámolóinkat, s küldjük meg az OBH-nak. Éves programtervet dolgozunk ki, melyet 
honlapunkon megjelentetünk. Évente 5-6 alkalommal programfelhívást teszünk közzé a 
honlapon és a hírleveleken kívül a helyi újságokban is. Egy túratársunk írása 2 alkalommal 
megjelent a Naplóban programunkról. „Rólunk írták” rovatunkban a honlapunkon minden 
velünk kapcsolatos média anyag megtalálható.  
Röviden összefoglalva – a résztvevők visszajelzése alapján – illetve az egyes rendezvényeken 
megjelentek száma alapján – működésünket sikeresnek gondolom, ismertek vagyunk, 
felkéréseket kapunk túravezetésre, bemutatókra, több iskolával való együttműködési 
szerződés alapján közösségi szolgálati lehetőséget biztosítunk a diákok számára, illetve a 
2005. évi LXXXVIII. Tv. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján 
regisztrált szervezet vagyunk.  
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