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2011. évi tevékenységünk

Egyesületünk, a korábbi évek tevékenysége alapján, 2011-ben érte el a közhasznúvá
minősítést. Törzsgárdánk életkori összetétele ellenére – hiszen induláskor túlnyomórészt
nyugdíjas korúakból verbuválódtunk – kiemelt figyelmet fordítottunk az ifjúság bevonására a
természetjárás különféle lehetőségeibe. Különösen székhelyünk, Dunabogdány fiataljait,
gyerekeit igyekszünk aktivizálni ebben az irányban.

A helyi iskola gyerekei számára szerveztünk egy-két sportnapot, szüleikkel, tanáraikkal együtt.
Különösen a tavaly májusi alkalom méltó említésre, amiből kiderül, milyen jellegű programokkal
próbáljuk az ifjúsággal megszerettetni a természetben való mozgást, eligazodást.

Alapvető profilunknak megfelelően, a székhelyünkül szolgáló kemping közelében lévő
Duna-parton, a nagyobbaknak alapfokú kajak-kenu oktatást tartottunk, és megismertettük velük
a vízi közlekedés legfontosabb szabályait. A vállalkozó kedvűeket el is vittük egy-egy „körre” a
környező vizeken.

A kisebbeknek különféle ügyességi játékokat, szellemi vetélkedőt állítottunk össze, és bárki
megnézhette növény- és gombaismereti bemutatónkat. A legkisebbek még bábelőadáson is
részt vehettek, egyik lelkes tagtársunk jóvoltából.

Délben pedig jó adag, ízletes bográcsgulyásról is gondoskodtunk.

A fiatalokat, persze, szokásos programjainkra, vízi- és gyalogtúráinkra is igyekeztünk
mozgósítani.
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Hosszabb vízitúrákat a Mosoni-Dunán, a Fertő- és a Tisza-tavon, a Bodrogon és a
Dunakanyarban vezettünk, többször megkerültük a Szentendrei-szigetet egy-egy hétvégén, és
a Római-partról indulva, sok egynapos túrát tettünk a Váci- és a Szentendrei-Dunaág alsóbb
szakaszain. Szerencsére, egyre többször tudunk ifjakat is magunkkal vinni.

Gyalogtúrákat a Börzsöny, Cserhát, Karancs vidékére, a Soproni és Kőszegi hg.-be, valamint a
Vértesbe vezettünk.

Természetesen nem hagytuk ki a régóta gondozott, Börzsöny hg.-béli Vasas-kút „munkatúrát”,
ahol kitisztítottuk, rendbetettük a forrást.

A környező országokban is túráztunk: az osztrák Alpokban, a Magas-Tátrában és a
Szlovák-Paradicsomban.

A 2011. évi NCA pályázat működési támogatásának felhasználása

Az egyesület működésének támogatására, NCA pályázaton igényelt összeg azt volt hivatva
biztosítani, hogy Egyesületünk működése zavartalan legyen, és így Dunabogdányban és
környékén továbbfejleszthessük a helyi lakossággal, főként a fiatalokkal való kapcsolatunkat.
Az, hogy továbbra is bérelni tudtuk székhelyünkön a klubhelyiség mellett a raktározási
lehetőséget is, fontos volt a helyi és a visegrádi iskolával közösen rendezett sportnapok
szervezése, lebonyolítása során. Természetesen, alaptevékenységünk keretében, tovább
folytattuk eddig megszokott vízi és gyalogtúráinkat is.
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Összegszerűen 200 000.- Ft támogatást kaptunk a pályázaton, ezt teljes egészében a
székhelyünkön bérelt helyiségre fordítottuk.
A pályázati önrész
20 000.- Ft volt
, ebből az egyéb működési kiadások egy részét fedeztük (nyomtatófesték, irodaszerek,
nyomtatványok, postaköltség).

2011-ben 37 000.- Ft volt a személyi jövedelemadó 1%-ából kapott összeg, ezt a
Dunabogdányi Sportnap költségeire fordítottuk.

Budapest, 2012. május 29.
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