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NYÍREGYHÁZA
Kedves sporttársak!
Az előző közgyűlésülés 2010. szeptember 30. óta eltelt időben az elnökség tervszerűen végezte
munkáját 5 alkalommal tartott vezetőségi összejövetelt. A szakosztályvezetők időnként jelen voltak az
elnökségi üléseken.
Az egyesületünk életét meghatározó tényezők stabilizálódtak. A HM-től is kaptunk, támogatást.
A városi TS-től pályázat útján kaptunk 40ooo - Ft-t. 2012. évben.
Örvendetes az a tény, hogy az APEH-től megkaptuk a felajánlott adó 1 %-át
73.466-Ft/ 2009, és 48.679-Ft/ 2010. évit, amelyet most kaptunk meg, Köszönet érte a felajánlóknak.
Ezen összegek felhasználásáról közleményt jelentetünk meg az MTSZ híradóban. És a Civil
hírnökben, valamint a honlapunkon is. Egyébként a Zemplén csúcsain jelvényszerző túramozgalom
fenntartására, a Zemplén 50 teljesítménytúrára, valamint A Bodrog, Hernád és a Sajó vizitúrákon a
résztvevő szakosztálytagok nevezési költségére használtuk fel.
Az elnökség a megye, a város sport, a Városi Civil Szervezettel és a helyőrség katona
vezetőivel tartja a kapcsolatot A meghívott rendezvényeken ott voltunk 4 alkalommal.
Dr Egri Kiss Tibor a HOSOSZ-tól a 40 éves sportvezetői tevékenységéért 2010-ben oklevelt
kapott és a Bottyán János HSE-k is!.
Tovább nem csökkent a létszánunk, jelenleg 44 fő.
Elfogadható a sajtóval, a rádióval a kapcsolatunk, rendezvényeinkről tájékoztatnak. Még a HM
által kiadott füzetben is benne vagyunk évek óta a jelentősebb eseményekkel, így a Nyírségi Ősz
Tájfutó verseny, a ZEMPLÉN CSÚCSAIN jelvényszerző túramozgalmunk. Eddig 357-en teljesítették.
Jól sikerülnek a Régi NYAC hegymászók találkozói, már 14 éve 20-27 résztvevővel.
Köszönet illeti: Kovács András a Tájfutó Szakosztályvezetőt az elért eredményekért és a sikeres
pályázatokért. Gáva Tibort a HSE 40 éves jubileumi DVD sokszorosításáért, Márkus Tamást a honlap
működtetésért és a nevezésekkel kapcsolatos társadalmi munkájukért, valamint Hrubó Józsefet a
gazdasági vezetői tevékenységéért.
CSELGÁNCS SZAKOSZTÁLY
1984-től működik a HSE keretén belül Hegyessiné Nagy Katalin vezetésével, tömeg, azaz szabadidő
sport jelleggel. A létszámuk 11 fő, zömében felnőttek, mindössze 2 fő az ifjúsági. Edzéseiket a
Tanárképző Főiskola tornatermében kedden és pénteken 17;oo-18;30 –ig tartják, ezért a főiskolások is
látogatják.
A szőnyeg állomány 2/3 része elhasználódott, javításra szorul.
A jövőben is hasonló jelleggel kívánnak működni, a rendelkezésre álló tagdíjból, többre nem telik.
Versenyeken nem vesznek részt, mert az egészséges életmódra nevelés a cél, de a Pekingi olimpiát
nagy figyelemmel kisérték.
Hegyessiné Nagy Katalin szakosztályvezető

TÁJFUTÓ Szakosztály
Alapító szakosztály 1970-től működik Kovács András vezetésével.
A Tájfutó szakosztályban 15 fő van, versenyengedéllyel rendelkezik 12 minősített fő. II. o minősítése
van 8 főnek, III. o. 3 főnek éa Bronzjel vényes 1 fő. A szakosztályfelnőtt tagjai 35 – 65 éves korban
vannak. Sikereiket szenior kategóriában érik el. A bajnokságokon 2011-ben 34 pont volt, 2012-ben 24
pontot szereztek. Részben pénz hiánya miatt kisebb létszámmal indultak a bajnokságokon.
2011.-ben. 2012.-ben
Évi két versenyt rendeztek: Tavasz Kupán
73 fő
78 fő vett részt.
Nyírségi Őszön
71 fő
122 fő indult.
Nyírségi Őszre az Önkormányzat 39400- Ft támogatást adott. Ennek ellenére mind a 2 verseny
ráfizetéses volt!
A kupa- és emlék-versenyeken 8-10 fővel tudtunk részt venni, gazdasági okok miatt. Főleg B-A-ZHajdú-Bihar- SZ-SZ-B- megyei rendezvényeken.
Az éves kiadásaikat: a tagdíjból, 200400-Ft. a pályázatok közül a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumtól 200000-Ft nyertünk. Folyamatban van. Nemzeti Erőforrás Minisztériumnál.
Versenyek nevezésére és Szövetségi tagdíjra és működési költségre fordítottuk. A HM- től tavaly nem
nyerünk támogatást az idén 310.000-Ft jó eséllyel elbírálás alatt van. Nincs még döntés a Magyar
Szabadidősport Szövetség 350.000-Ft pályázatunk ügyében sem.
A versenyekre zömében önerőből fizetjük az utazást, szállást és az étkezést.
A 2013 évi versenyzésünkre tervezett költségek még bizonytalanok, csak nagy optimizmussal
tervezhetünk.
A szakosztály létszám növelését nem kívánják, bár jelentkező volna, de az anyagi lehetőségek
nem engedik.
Évente 8-10 rangsoroló versenyen vesznek részt, 5-6 fő a Megyei Bajnokságokon szerepel sikeresen.
Itt a nevezés 300-Ft az országos ranglista versenyeken 1000-1500 – Ft/fő.
28. éve rendezik A NYÍRSÉGI ŐSZ TÁJFUTÓ versenyt. 50-70 fő vesz részt rajta általában.
Ezen a rendezvényen emlékeznek Horváth Tibor volt szakosztályvezetőre. Tiszteletére és emlékére
serleget alapítottak F35-s kategóriában.
A szomszéd megyék rendezvényeit rendszeresen látogatják, távolabbra anyagi okok miatt nem járnak
Az évet szokás szerint az Egri Nagydíj versennyel, zárják. Saját rendezvényükön, a Tavaszi Kupa
Regionális rangadón 57 fő vett részt. Új térkép készült a másik saját rendezésű Nyírségi Ősz versenyre
Zelei Ferenc munkáját dicséri.
Az októberi egyéni OB szereplést, az egyesületi és Csapat Bajnokságon, valamint az Eger Nagydíjon,
való jó szereplést.
Edzéseinket a közeli Sóstói erdőben tartják, Kovács András vezeti..
TERMÉSZETJÁRÓ / HEGYMÁSZÓ / SZAKOSZTÁLY.
Alapító szakosztály 1970-től működik Egri Kiss Tibor vezetésével.
A Természetjáró szakosztályában 18 fő sportol, 6 túravezetővel.1 aranyjelvényes, 2
ezüstjelvényes túravezető. Kiváló természetjáró minősítése van 2 főne.
2011. évben összesen: 55 túrát rendeztünk, ebből 17 kerékpáros, 16 gyalog –2 hegymászó-9 sí-, 12
vízi-túrát. Összesen 242 fő, 129 túranapon vett részt. Ebben volt az Alacsony és a Magas-Tátrában,
valamint Ausztriában sízés, 19 napon rendszerint 3-5 fő. Említésre érdemesek: Egri Kiss Gábor
vezetésével IX 16-21 között eveztek Horvátországban az Adrián Sukosán – Sali – Sukosá térségében 5
fővel.
A NEMZETKÖZI TISZATÚRA, a Bodrog ártéri, Hernád, Sajó, vízi-túrák. A XXVIII.. Zemplén 50kerékpáros és gyalogos teljesítménytúrák a Vizügyi és Környezet- védelmi Felügyelőség 115.000-Ft
kért. Az Erdészeti Felügyelőséghez a 25.000- engedélyezési díjat be is fizettük. Ezt az összeget már
nem tudtuk vállalni, ezért elmaradt! Megkezdtük a ZEMPLÉN CSÚCSIN túramozgalmunk érintendő

pontjainak a felújítását, 20 ból 7-t. Eddig 352 fő teljesítette.
De voltunk a Vörös-tengeren búvárkodni, 2 fő. A régi NYAC-s hegymászók találkozója is jól sikerült
Újhuta környékén X. 8-9-én. 20 fővel.
2012. évben október végéig összesen: 45 túrát rendeztünk, kerékpár, vízi, valamint gyalog és1
hegymászó, 13 sítúrán 34 túranapon 44 fő vett részt. A sízések Bánkúton, az Alacson- és a MagasTátrában 2x Ausztriában voltak. Említésre érdemes: Egri Kiss Gábor vezetésével IX 14-19 között
eveztek Horvátországban az Adrián Seny – Krk – Baska Privice –szigetek –Seny térségében 7 fővel. A
NEMZETKÖZI TISZATÚRA, Rahó – Bustyaháza – Tokaj útvonalon 5 fő. a Bodrog ártéri, Hernád,
Sajó, vízi-túrák. A régi NYAC-s hegymászók találkozója is jól sikerült Újhuta környékén X. 6-7-én. 21
fővel.
Folytattuk a ZEMPLÉN CSÚCSIN túramozgalmunk érintendő pontjainak a felújítását, 20 ból 15-t.
Eddig 357 fő teljesítette. Dr Egri Kiss Tiborné, Tatay László és Dr Egri Kiss Tibor végezte. A
maradékot Egri Kiss Gábor vállalta.
Felújítottuk a Sajó és a Hernád hidakon a fkm és helyiségnév felírását. Utoljára a hernádcécei új
gyaloghídra festette fel Dr Egri Kiss Tiborné.
A fenti rendezvényekre a pénzt saját zsebből, tagdíjból, a SZ-SZ-B Megyei Természetbarát
Szövetségtől és nevezési díjakból pályázatokon és az adó 1%-ból fedeztük
A szakosztály vezetői a városi és a megyei sportvezetésben is aktívan részt vettek.
Tervünk: a fenti tevékenység folytatása, a szakosztály munkájában.
Egri Kiss Tibor szakosztályvezető.
GAZDASÁGI HELYZETÜNK:
Az elnökség munkáját Hrubó József gazdasági vezető és Hegyessyné Nagy Katalin
számvizsgáló önzetlen társadalmi munkája segítettet
Gazdasági helyzetünkre kedvezően hatott Hegyessyné Nagy Katalin számvizsgáló bizottságunk
elnökének javaslata, hogy 2001. június 15.-ével az OTP helyett a Szabolcs Takarékszövetkezethez,
helyezzük át számlánkat. Évi 24000-Ft kezelési költség helyett, évi 10.000 – 15.696- Ft kamatra
számíthatunk. Igen szerencsés döntésnek tartjuk.
Nyitó egyenlegünk :2011. 01. 1.-én 118.395- Ft volt. + lekötve 339.000-Ft.= 457.395-Ft
Bevételek: Városi Önkormányzattól támogatást nem kaptunk.
Rendezvény és tagdíj bevétel:
516.260-Ft
WESSELÉNYI pályázat adott
140.000-Ft-ot a Tájfutó Szakosztálynak.
Zemplén Csúcsain túra füzetből
6.000-Ft
Adó 1% bevétel
70.673–Ft.
Könyv eladásból
7.200-Ft
Kamat bevétel
12.867-Ft
Összes bevétel:
747.000-Ft.
KIADÁSOK 2011 évben:
Irodaszerre
28.000- Ft
Tájfutó Szakosztály
615.210-Ft
Természetjáró " :
103.789-Ft .
Összesen:
747.000-Ft.
BEVÉTELEK 2012. évben:
A Városi Önkormányzattól
39.840- Ft. Tájfutó Szo.
Nyír-Honvéd SE-től
50.000-Ft
Tagdíj
240.400-Ft
Rendezvény bevétel
43.200-Ft
NEM pályázat előleg
50.000-Ft Tájfutó Szo.
Adó 1% bevétel,
9.204-Ft. Természetjáró Szo.
Könyveladásból
10.000-Ft

Kamat
12.129-Ft
Összesen:
474.773_Ft
KIADÁSOK a 2012. évben: .
Irodaszer és jutalmakra
26.969- Ft.
HOSSz tadíj
15.000
Banköltség
6.460-Ft
Tájfutó Szakosztály
355.079- Ft
Magyar Tájfutó Szövetség éves díja
91.000-Ft
Természetjáró Szakosztály
101.914- Ft.
MTSZ érvényesítés
15.000-Ft
MKTSZ csoportos tagdíj
2.000-Ft
Összesen:
613.422- Ft.
Lekötött betétből fel kellett szabadítottunk 150.000Ft-t.
Egyenleg: 2012.10.31.-én
155.555-Ft + lekötve: 245.382-Ft
Pénztárban van
1.320-Ft = 402.257-Ft
2013 ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK:
Tájfutó Szakosztály
300.000-Ft céltámogatás.
Természetjáró Szakosztály Könyv eladás, Zemplén csúcsinból. 15.000-Ft
Tadgíjbevétel
50.000-Ft.
Rendezvény bevételek:
50.000-Ft
Összesen:
415.000-Ft.
Mint látható a működés feltételeihez a szakosztályok saját bevételeikre támaszkodnak és a pályázati
bevételekre ez a jövőben is így lesz.
Az előző közgyűlésen meghatározott minimális tagdíjat a jövedelemmel rendelkezőktől 200-Ft/ hó
a tanulóktól és a nyugdíjasoktól 100-Ft/ hó összeget legalább, rendszeresen szedjék be és számoljanak
el vele.
A szakosztályok úgy, mint eddig biztosan megkapják ezeket a tagdíjakat.
A rendelkezésünkre álló szerény összegek biztosítják a fenti tervek megvalósítását.
Vegyék tudomásul, hogy a HSE a jövőben a tevékenységét az egyesületi, és a polgári szervezetekre
vonatkozó törvények, és az alapszabályban leírtak szerint végzi.
Az elnökség nevében megköszönöm az aktívák tevékenységét, az eredményeket elért sportolóknak,
gratulálok, további jó eredményeket kívánok, a jövőben is élvezzék a választott sportjuk szépségét.
Az elnökség 2012. 10. 08. döntése alapján tárgyjutalomba részesíti:
Tájfutó Szakosztályból, Kovács Andrást,
Természetjáró Szakosztályból Tatay Lászlót a Zemplén csúcsain és a Régi NYACOS találkozók
szervezéséért.
Az elnökség tagjai 1-1 db 2013 évi naptárt kapnak
Végezetül a jutalmazottaknak, valamint mindenkinek erőt, egészséget kívánok és sok sikert a
következő időszak versenyeihez és túráihoz.
Nyíregyháza, 2012. október 30.-án.
Kérem a fenti beszámoló elfogadását, amelyet az elnökség, 2012 .október 22 én jóváhagyott.
Dr Egri Kiss Tibor elnök

Kérem a honlapunk látogatóját, hogy a beszámolót és az új alapszabály tervezetét
tanulmányozzák, kiegészítésüket küldjék be!
Mert a közgyűlésen nem tervezzük a az alapszabály felolvasását!

