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- T{ékczotlási íulás

lilrr,óltvszók: l l|'l'atabán1,,aiTörvényszók Tárgyév:

lr]őszalr telj eclcl mc:

ltekütdő aclatni

egósz óv X 7 ,,:

toreoeK eV L,j 2{}20-01-0l
i il rís,.r t /; !t.t,ll t, l c

PK-642

2020-12-31
'tlt".,,ul; ti,gt:

\:álassza ki, bog1 il bcszárrroló (és kiizlrasznúsági nlellóklet) az alábbiak közül nlclrilire vonatkttzikl
a. szervezet

a. Jogi személy szervezeti egysóg {származtaíott jogi személy)

§izcrvezet neye

T \ l \t tijrll,(,Sl,()l( l l s T \.ll t l(i llt)\\ lll) SP()RTl:(l\ fSt:t F]

§zervezct szókhclve

Irár:yítószánr: Település: 1 lltll

Közterület neve:

Házszám,.

N4Á.li]s 1 Kiiztcriilct jcllcge :

-- ---],, ,!l| i | 
^l^+. ;--53 ]Lépcsőház iB lEnl.,,,. -. I

Nyilvántarlási szám

Bej eg;,ző batát azat száma".

szetvezet adószáma:

I(épviseló neve:

Képviseló aláírása:

Keltezés:

TATA

MrlSZÁR()S KÁR{]LY

2 8 9 0

1 1 {) l 1 5 2 {)

P K ó CI 0 6 9 1 ü {) _t 4

1 8 6 l
I 4 íl 2 8 t 1

2 {l 2 1 0 1 J

tv

Viselt név

születósi név

Anyja neve

Előtag családi név

l,illszÁnos

},tl]SZÁi{()S

§ \l(.}

Születési ország neve

Sziiletósi települós neve

§zületési ideje

\,{AGYARO}{SlA(i

K]SKiiROS

- l) ,2 (l 7

Első utónév -fovriblli ulilncr,ck

1 9 4

tr----l
r?---l|-l
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szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mórlege
( Adaíok ezer íb ri ntb an )

E]őző
év

}jliizii ér,

1re l1,,csbitésc
Tárgyév

§§zKÖzÖK (AKTÍvÁK)
A, l]clbkletctt eszközijlt 1 384 3 482

t. lrnrnatcriálisjavak

ll" Tár,gvi eszközök 1 38,t 3 482

tll, í]elektetett pénzüg,vi cszkiizök

B, Forgóeszkii;iik ? 763 < ,<1

I. Kószletek

lL Kiivetclések 13 t3

liI" Értókpapirok

IV" Pénzeszközölr 2 750 5 2,í0

C. Aktív időbcli c]lia{árclliisok _J

l \/Kr l/l lK l |\\/F\F\ ,t 15t} § 735

§oRRÁSoK (PASsZÍvÁx)
§" Sa3át tiike 3 9a2 7 812

{. lnilulri iillrc. icgyzclt tűke

lJ. T'rikcr,áltozás ; el-ecltnétlv 4 o/3 1 on?

1tL Lekötött tartalék

lV.'rár,gyér,i elccimérry alaptevéken3,séglriil 3 ql{}

V.'f ilrg_vévi ercrlnlól-i1, vá11 alkoziis i ter,ék clryscgbti1

E, Cóltartalókolt

F. Kiitelezt:ttsógek 248

1, Hosszú lc-járatú kill.elezettségek

ll. ililvid lejáratú kiitelezettsógek 248

c, passziv ídóbeli cllratárolások 923

irüRRASOK Ö§SZESE§l 415{} í} 735

lAlAl lÖMEcSpoR-f ÉS lÁ;t lrÓ }iONvÉD SpORTrlGy§SÜLFT

.^..U } .1
{l sze n,ezet veze.tője

{képviselőie)

'1ata. ]0]1. tbbruár l3.
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szervezet neve:

TATA1 TÓMEüSPoi{:l, ES rÁ"lrurÓ HO\\, lo spotrti_.cY§§IiLET

Az egyszerű§ített óves beszámoló eretlménvlrimutatása
{.4 it.t í cl l; {!:,t,/ l, f a ) l,i ) l 1 b § ll l

Alaptevókenység Vállalkozási tevékenység összpgrx

e]óző év
helyesbí

1és
lárgyév előző év

heiyesbi
lés

tárgvév e|öző év
helyesbí

tes
tárgyév

,1 Lrtekesítés nettc árbevéteie 9 076 7 849 q n7f, 7 849

2, Aklivált saját te|jesíimények
értéke

3 [gyeb bevételek 4 121 7 053 4 121 a ACa

lagdlj 1 848 1 851 1 848 1 8§1

alap íióiól kapott beíizetés

támogatások 2273 5 202 2273 5 2ü2

ebból adományok

.i Penzügyi műveletek bevéielei

0sszes bevétel
(1+2+3+4; 13 197 14902 ,t3197 14 902

trRnnl , ]znzhec:n,l

tevékenyséq bevételei
13 197 14 g02 13 197 14 902

5 Anyaojellecű i-áfcrdítások 12 677 9 884 12677 9 8§4

6 §zemélyijeilegű ráíorditásck onq §39 905

IBBüL, vezetó tisztsegviselők

iutlatásai

7. Ertókcsökkenósi leirá,q (xx 567 388

B. Igyéb ráforditások z z

9. Pónzügyi műveieiek
ráflrrjitásai
§, §sszes ráíordítás
ll*Á+7+í*0l
l!,J,i J Jl

{1 q7n 10 992 13 970 10 992

§BBOL. kózhasznú
levékenyséq ráíord itásai

13 970 13 970

§. Adózás előtti eredmény
(A-ói

-l l5 3 910 .773 ,l 04n

1ü Adófizeiési kötelezeitség

D"Tárgyévi erednnény
"773 3 910 -773 4 qlll

L" \-

C/
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szervezet neve:

!Al-Ai TÖMEGSpoRT ÉS 
,tÁLt.t,llil HcNVÉI] SpoR-f [,,GyL,§ÜLEl,

Tájékoztató adatok

A. Közponli koltságvotesi
támogaiás

Ebbö| ncrnativ tárrogatás

B. Helyi önkormanyzat
koltségvelósi támogatása

lbból norrnatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturá|is
alapjaibol, ilietve a Kohézios
Aiapbói nyújtott támogatás

D, Az §urópai Unió
költségvetéséből, vagy más
ái lamtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás

E. A személyi 1óvedelemado
meghatározott részének adózo
tencelkezése szerinlt
'el";sznaIasaroi szolt.l iggö ev
CXXVi, io:veny aiaplac kiirtait

összeg

50,| 515 501 515

§" Krzszolgáltatási bevétel

G. Adományok

Az egyszerűsített éves beszámoló €redmény-kimutatása l 2.
(Adatok ezer Jbrínt ban)

Könyvvizsgálói záradók

Az aCatok kónyvvizsgálattal a|á vanrak támasztva i-l tgen § rue*

Tata" 2i}2l. lebrulir l3.

\-\.]l- UO *
szervezet l,e:etője

{képl,íselője)
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Tájákozodási íutás 

- 
Aüétjka cs Tiatlcn 

- 
ijászat'Ternesze{jálás - 

§partlövr*zel- Okövíyás 
- Wafiamírei - Tactical üarnba1 " §eymen 

- 
}ragccn's " §Zi§

A
az egyesülésí jagról, c

és tómagatósórói

közhasznúsági melléklet
A )011. évl CLXXI/. törvénv

kózhasznú 1aL}úllásról, vOlunlnt u cillil sze rvezetek rnűkódéséről
és a j5ű/2a11. (X!l 3ű.} Kcrrn, rertde let melléklete olapjórl

l. szervezet neve és azonosító adatai

t.1. |,iév

]-,{ 1,A i,t,Ö u nr; s p() l{.l, }l; S rÁ.l F u,t,ti |iON VÉ t] §p()t{,f EG YEs Ü LE-f

1.2. Székhely

lrányitószám:

Köztenilet neve:

Házszála,,

Telepiilés: Tala

MAJUS 1 I{rjzterület .j ell ege:

r53 -l Lépcsőház r-Bl Emelet:

1.3. l}c.ieg_r-z{i hrrtározat száma

1 ";t" N1,,ilvántartási szám:

1.5. Srcrr czct adószáma:

I.6. Kópviselíi neve: ME§ZAROS I{AROI,Y

2 8 9 0

P K 6 0 0 6 9 2 t} 0 4 _l

I I 0 1t 1 5 2 0

8 ó 1 1 8 2 8 2 1 l

2. Atárgyévben végzett alapcól §zerinti és közhasznú tevékenység tlemutatása

Az egyesület a közhasznit tevékenységét a tagok, a szűkebb és tágabb társadalmi környezet,
kiemelten a tatai honvódségi alakulat dotrgozói javáta végezte. Sikeresen tovább fotrltatta a korábbi
években megkezdett utánpótlás nevelés i-eladatait, melynek erednényeképpen 202a. évben 48 fő ígaz,olí
gyerekkoru sportolónk részére biztosítunk edzési ós versenyzési le}retőséget több szakosztálybarr.
(Táj futás, Atlétika, Íj ászat, Boksz).

A2020. évben tapa,sáalt pandémiás helyzet rniatt kevesebb renilezvén},unk volt, de ennek ellenére
a nyár időszakban mégis elértük, lrogy a legfontosabb rendezvónyeinket sikerült megrendezni.

A szelvezeti kötőcté§t segítette, az egyesüiet szakosztá|yai által rendezeti hagyonrányos lájfutó- és
futóversenyek, 15. Kész istván Enrlékverseny, több megyei szintti tájfuró rrerseny, az új rrródszerrel
(instant) megrendezett Szent László Terepíutó veíseny. Az évente iragyornányos nródon megrendezett
Tatai Töfiénelmi ljászverseny helyett Országos Bajnokságot rendeztünk, ami nagy elisirrerést váitott ki
az országos szövetség.

A 2020, év a népszerűsító rendezr,ónyek tekintetében is sikeresnek mondhatri, bár nagy számű
telkérósnek nein tudtunk eleget tenni. A vírushelyzet miatt is sikerult az év során összesen 42 különböző
nópszerűsítő és bajnoki versenyeinken sikerült több mint 4160 ti\tmegszőlitarti ós lehetösóget biztosítani
a szabaclidó hasznos eltö}tésóre, ami nagyságrendileg riregegyezik a korábbi óvek arányával. Fejlesztettük
a gyerekek fizikai ós szeilemi kópességeit.

Szakosztályaink szánra 1 1, úrgy, lrogy a ntegszűnt Teke szakosziály helyett megalakr,rlt egy
szabarliiliispcir1 szakoszlá lv.

tru\

ü

m---l
t;--ll'-,]f;.l a;to,
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Az eeyesiilet tagdijar bc}rzetett lólszárna az év végére ]0,5 fii vo1l. nélni visszaesésse l gyakorlatillg
a korirbb i ér,hez l,i szilnyít l.a rT agysá gl enrli l e* r,iiltozatr-lart.

A lireg.t,ében találhalti" és az cgycsülettel kialakr,rll kapcsolatokk;rl rcnclelkezii iskollrkkal az
cgyüttnl{iltórlós tor,lrbl.ra is bizttlsílolt l:clh a 1rúlutás.;rz atlótika. az íjászat ós a btlksz területón. tszzc}
1cváblrra is sikcrcsnek rrronrlhaduk a1, utárrp/xlás korú l crserryzőkkel valr1 íbglalkoz:isunk és
r,r-ctltlényességürrk. I{észükrc rcnclszeres ecizűs*kel trríoltutrk ós biztosítjrrk sz;lrntttkra a kiilcli ilrszlrgos
szintíi vcrsctt1,,ckcn l,,a}ó részvótelt.

Sa_!nos a tá.iíuló sportligbarT az utárllrcltlás koru gyclckck nagy rósze az cclzőr,e 1 együtt a 2{}21. évbell
rrlár eg1,, nriisik (GTCi tájlutri klrrbban 1bg spor-lolrli. anrilrez sok sikcrl kívárrr_rnk.

Az cg;-csülel tor,ábble.;1esllcll honlapján íirlyarrratosarl iirjókozlatjuk 1agjaink;rt ós az órdckliiciiikct
r crsen yci n krii l, lendezvón.vc i rrklii 1 ós eredm értye i rrk ró l.

4. Közhasznú tevékeny§ég érdekóben felhasznált vagyon kimutatása

\o"

c

3. A tárgyévben végzett alapcól szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása

Spor,l ós szabailidiis 1evékenységek
Rcnc]ezr.t!nve ink biztositja}< az egúszsógnlcgórzést" illetr,e az utáliptitiás 1rorú

r,észtvevők nevelését es képességíejlesztését. anlin kcrcszlú1 igyckszlink a

leínlész.llidllr,nlre és ;i ]<tlrrrvezetr,édci;nrrl is nagv harrgsúli,t hcl,r,9711

3"4. Közhaszrrúr ievókcllysóglrez kapcsoiiirló kijzl-elaclal,.jogszabályhe l,v

A N'lag5,ar ilorrvódség cllátlrsi kiiróbc lartozó alakula|ok aktív, illclr,c
rryLrgálLolirányú tagjai ós a vcltrzáskör:rcliillkbc iartozó iskol;iskorú
lycrmekr;k És azok s;riilei, vallnritlt a l,;iros és a környczii tclcpülós
lakossirga.

llvente ;1;i0{) 45{)0 1í;

Bizttlsitani tr,rcltr-rk a célcsoporrjaink aklír, s;abadiilii clli;llósct.
sportolási lehetilségét és fizikai ós kópcssógfujlcsztcsét

3.3. Közlraszn,ú
tevékerrysóg megnevezése

3.5. Közhasznú
tevókenység célcsoporlj a

3,6. Közhasznú
tevékenységből részesülők

3.'l, Közlrasznú
t evekertység eredményei

4. 1. Felhasznált vagyonelen
negnevezése

Vagyonelem
érléke

FelLrasználás céija

l agdi.jak bcr,éle ic 1 850.5 -1'ag.j aink vel,§enyeztclóse, raj tcngedólyek llzctésc

SZjA ] ,ni,-n;lk trblhaszrlálása 515.1 Tagj aink versenyeztetése, szúkséges működési
kiadások iedezése

Miiktjctósi kő|tsegek 4 569"2 Az egyesüiet működési kiadásai
Bérleti díjak, sztillás, tttctzás, postu, egyéb szr:lgilltatás,
sző,e.tségi tagdíjak

K(lzhasznú tcr,,úkenvség
órdekúbclr {e l h aszniiil va gy01]

k ini Lttatása {§,líndösszcsen)

5 439,7 f{enrlezvén1,,eink kill1sógcirrek. illctl,c a l,et,scnvck
nevezósi riijának és egyéb kiad/isairlak biztosítása.
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(,' t l,t : t l, i n t i .f u 1 í t t t ti,.t l,,l l ( g yl c l, c z t|,t ( Elijző ő, 'l'árg, év

{' t' í,s : t: rí rl 1 i l u r t u í ti s t, k * i n t l t t u t ti,y a ( Lí in d i j,s,; : es c n ) 0 0

6. Y ezető tisztségviselőknek nyújtott j uttatás

I:is:tség Előző év Tárgy év

ó.l. Tisztség 0 0

Á,i Vezetó t viseliiknek nyír3tott j uttatás ijsszesetr: 0 0

7. Közhasznú jogállá§ m€gállap ításábaz szükséges mutatók

,4.1apaclatok ll1iizii ér, T'irrgy év

t].l ílves összes ber,ólel 13 l97 I4 9CI2

Ebbiíl:
(],:' A szentélyi j ör,edelerntdil 1 9"o-os irtutalt iisszeg 501 _515

IJ.,' liözszolgá tr talási llcr,óte1

E./ Nomatil támogatás

F.l Az Errrópa Unió stnrkturáiis a}apjaiból, illetve a Kohóziós
Alapbó1 nyújtott tárno gatás

G./ Konigált bevétel rB-rc+D+E+F)J 12 696 1í f ()a

] l. / ()sszes rlrtbrclítás (kiaclás) 13 978 Ia 992

Ebbi;l

l.,' Szenélyi j ellegii rá 1orLtrítás 905 539

"T,/ Közlrasznú tevékenység ráfordítása i 13 970

K." Adtizill.t eredttlén_v -773 3 910

[",l A §zer\iezet munkájában közreműködő közérdekű ónkéntes
levékenysóget véEző §z€móly€k száma (a közérdekű önkéntes
ievékenységről szóló 2ü05. evi LXXXVlll. tórvénynek meEfelelöen)

Erőforrás ellátottsá g mutatói M*tató teljesítése

Ectv. 32, § (4) a) |(Bl+B2)l2> 1.000.000,_ Ft] Igen

trclv. 32, § (4) b) |(K1+I{2)>:0] lgerr

I]r:tr,,32. t (4) c) l(11 I2-Al-A2)"(IJl,.r]:)_, 0,:5l {s€" Nenr

Társadalmi támogatottság mutatói N{utató teljesítése

Ectv. 32, § (5) a) |(C1+C2Y(Gl r,G2)>:0.02 Igen §€r*}

[:cl,i. 3]. § (5) b) |(Jl ].I],},(}{l -H:)>,,0,"1l Igen

Ectv.32. § (5) c) |(LllL2)/2>:l0 iö] ti]§}1 Nem

l atlr. ]0] l . t,-,hrLral ] .'l ,

' tt,\ Z € / v- € Z € t v ez et Őj e
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Szervezet ney€:
lAlAl TöMEo§poRT És rÁ;ru,lÓ HoNivÉD spo|l"l,E§\.E§ÜLET

A vagyon felha§ználásával kapcsolatos
kirnutatás

7a2a

Kiegészítés a vagvoni hel_vzet alaku|ásához

,t l'agyott l'clhasználását nlcgt'clclőeir trlLlialja lrc a kinlutatás. annlk úrtc]nrczóséhez kiegószítii
rrrlbnnllcirik kiizlésc ttcttl sziiksóses.

'i ala, ]02l. íibrrrirr ]J.

§ |n**
a s:e!l,e:et vezetiiie

(képt,iselője)

;\dirtrok: E l,t-barr

Megnevezés Előző év Tárgyév
Változás

a//o Ft.

} 2 ,) 4 5

irrdLrlíl pónzkószlel 3 l16 2 749 - 12 |rÁ _|O l

Tárgvér,i pénzber,éic l 13 197 15 825 + 17 '\: 2 628

'I'árgyór,i pónzkiaclás 13 564 ! ) 11!
i.\ .1_]+

,, o,/- L /l| ]3{)

' l'ilrg"l,óv i zílró pórlzk*szlet .' ? l() 5 24B * 4t} 1|Ál 2 49\

l:ő szórulrt l Bas"ő Bonk: l 5a5.6l Kp.: 2{)3

].sz. alszámla 5 00,{}

2,sz. alszántlrl 0.0

3,s:. alszárnlct 2 931.1
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szervezet neve:
1,Al Al TÖMEcspoRT É§ -i-Á.tpu,l ó }loNvÉD sponl,F,cynsijLET

A közha§znú tevókenysóg tartalmi beszámolója
202a.

§cvótcli szerkezet

l{.(lzlrasznú céljaink ncgvalósítása órrlei<óbcrl a iegtöbb bevételt a renclczr.órrycink által
szerzett bcr.ótel képezte. ami iisszesen 7.8,{9 eFt 1,olt. l(rjzhaszr.ú tcr,ékenységürik rór,óll
l.erselrycink zöme a gyelekek ós a 65 ór,es ólctkor f'eletti versenyzők részórc tóritósmentes, így
a bel,ételek a rrraradék nevczési díjaklról szánnazott. A páll,ázati úlcxr eln,ver1 támtlgirtások
összességében 5,l(l8 cFt volt. A pályázatok 1Ter,étclót csak a SOSZ. |iOSOSZ. a BEOSZ, illelve
a §4Ttr]SZ által ki*dott pályázatok jelcrrtcttók, A többi pályirzatunk trctn nycrt. illetvc sorba
állitirs nriatt tretn relev;itls.

Jclentiis bevótclt kópzett a taglótszánl miirtti tagcliibcvótcl is. arttinek iisszcge 1.850 cFt.

Az egyesületünk szakosztál3iait tárlrogatíi vállalkrrzóktól az ór, során nern kapiurrk
támogatást. rle a tnagánszelrról},ek által adott támcgatások tisszcge clórte a 437 elrt-t, arnit a

szakrlsztályok verscnvziiirrek ellátására ós a miikijritctósrc kcr,ültek 1blhasználásra.

Nag,o örörniinkre szolgált az cbben az ér,bcn is rrlegkaptltt SZJA l9,1ó-os lbla.jánlások
ósszege. ami az eliizii óvcs iisszeghcz kis mértókbcrr níjtt és rainclig nagy scgitséget"jelcnt. Ez
az tlsszeg 5l5 eFt volt,

Az ól. soráti eliisziir teljes időta*amlran tudluk üzcrr-reltetni a kia]akíttltt online tlcvczósi
rcndszerünket - a SirrrplcPav retrrlszefi - amitlck erednlényekónt csak a rendszeren 1reresztiii
ó803 elrt bevótel keletkezett

kiadási szerkezet

A kiariásunk teljes iisszcgc a kiiz}Tasznir tel,ókcrlysógünk cél"iainak clórésót szolgál.|a.
§zemólyi jcllcgű kiadásaink nctrr voltak.

A mcgválaszlott lisztsógvisol{ik tel,ókcrrységülrct 1tlvábbra is tér{tésrircl}tosctl vógzik

Jelentiis iisszcgekct 1illilíturlk a bcr,,ótclcinkbii1 az egvób szolgáltatások ker*tórl lrcjljl a

tagjaink r;ersctt_vezlctós*e. programokotr való részvtrtelére" illctvc az cgycsülel működósének
biztosításlu"a. anli iisszesen 4.1ü8 millió íilrlnt rrllt,

A szakosztlrlrrok ós a tagság számának jclcntós nagysllga ós a gazdaságos rerriiczr,úrlyi
tárnogatásaink ercclnlórlyckórrt a renelczvónyeink k(i}tsógei minclösszc 5.440 cFt volt. Ez a,r.

összcg az óv során t:legretltiezctt vcísellycink teijcs kiadíisát jelenlellc.

A siltelcscn rnűkiirltetell SlmplcPay rctrdszcr kiaciásai. nrukiitltctósi kölrségei ,1l0 eFt
volt.

,/, 

U
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A tevékenvsógünk tartalnra

Az cgycsület a kiizhasznú tcvékerrysógé{ a tagok. a szíikcbb ós tágablr társarla]lni
könryezet, kiemc]tell a tatai lrtltrr,éc,lsógi alakulat c'lolgozói jar,ára vóge;te" illetl,e eiiől a mát e;
elrrrúrlt óvben lnegkeziictt és icién is fill_vtatott utánpótlás rrevciós ít:ladatait is ibntos í-elarlatnak
tckintettülr, LJtánpótiás ncvclésiink ercdrrrényeképp{r1l fillyarrratosa rrrintcg.v 50 íő g3,erek
rószóre biztosítulrk cilzósi és versenvzési ielrctijsógct a szakoszlirlyaillk kereléberr.

A szcrvczeti kirtóc]óst segítclte. az egyesület szakcrsztályai álta1 renrlezctl lragyolrrán5,os
lltjlutó- ós iutoversetryck, nlitrt a l(ósz lstválr Enrlókverseny, tiibb nrcgyci szintű tájíbtó yt:rsenv.

il]elr:c a Tatai Tiirtólrclrni 1jász Országtls Bajlrokság.

Kél kiemclt.ielerrtősógó l,cnclczr,órrl,iik volt. Az cgyik a Talar T(lfirtás, közijscrr ii }rootour
cgvesülctiel a r,árr-lsi önkonlányzattai együtt.

A 2020. év a szal"l;tclidősport ós a diáktá.itirtás tcliintetélren is kicmclkeclő r,olt. Az óv
solátl iisszesetr ;l? renriezvény|ink r,.olt a kialakult pandórniás helyzet ellenére (rréllszeri!sító ós
bainoki Terelrr-O. illetvc Park-O l,clsenv. il]etvc egyétr 1utilverselr"vek" i.jirszvclsenyek,} ;\z év
stx'án iisszessógól:err tirbb laint 411ó 1i] rószér"o tartrlttr,rrtk vclsei]yl czzel is nópszet,űsítvc l
táiíutást. a szabaciitl(ispcirtot. il]eti,c a ibjlcsztclliil< a gyerekelr 1rzikai ós szclierni kópcssógeit.

13ár a Teke szakosztály a 20l9 ór, végóre bcielerrtette a kiiepésót" de ]020, óv cle.jérc
§zabadiclitsport névell. kcl,esebb lélszámna| újjáalakult.

Tevékenységünkkei jelcntós bázist adunk 'I'ata várcrs iakosságárrak és kitcricsztjük
szátrrukra a szabadiclő eltiiltésónek 1ehettisógcit.

Az egyesülct létszánra az ól.l.égóre 305 tii volt.

iiót r,árosi iskolár,al az ehrrúlt ót,cklletr ki*lal<íttltt kapcsrllatainkat tclvább 1"e.jlesztettük.
c,z,l,el cgyle sikere sebb lcsz az ul/rrlpi:tllis korú vcrscnyz(ikkcl való ftrglalkozirsunk ós
credményességünk a tájtLrtil" az atlótika" ar. ijtlsz, ós az ökrllr,ív;ls tcrületérr.

§a.irrrls a bair álialános iskolábtil itt verserryző utárrpótlás korú vcrsenyziiink a 2021. évet
a G'|'C tajíütil egyesületben fblytatiák" jobb kiirülnlórrvck közijtl. l{íl,ánunk rrckik sr:rk sikert ós
*rorlméttyes versetryzóst,

A htinr,óclsóggel kialakított együtlműlrtidósúnk s;lililrd alaptlktln rlyugszik. Tijbb kiizils
renrlezvónyt is szen,cztütrk a 1aktanyár.al. illetvc a KEM-i li'onnányhivatai Vóeietrrni
'fitkárság;ival ós a HKNYP 9. sz, Tolrorzó ós Érclekvóclclnli lrocl;ival.

§z, cgycsülct mcgújult lrorrtrap.ján fbll,arriatosatr tirjólroztatjuk tagjainkat ós a,1.

órclckl(jdiiket vcrsenveinkrlll. retrtiezvónycirrkról ós ercdrrrónvcirlkr,ő]"

l'ata. ]02l. lcbruár- j 3.

q\ V* a
'a szen,ezet vezetőíe

(|rcpviselőle)


