
    Szakmai beszámoló a 2018-as évről 

 

 

 

 

1. Az egyesület bemutatása 

 

1.1. 

 

Elérhetőség. 

 

Az egyesület elérhetősége: 5600 Békéscsaba, Bessenyei u. 69. 

                                            Weboldal: www.maradjlenduletben.hu 

 

1.2. Azonosító adatok. 

 

A regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító 

adatai az alábbiak: 

 

Bejegyző Bíróság: Gyulai Törvényszék  

Végzés száma: 04-02-00003445 

Nyilvántartási száma: 3445/2018 

Adószám: 18978793-1-04 

 

1.3. Tevékenység általában 

 

Az egyesület fő célja Békéscsabán a szabadidősport ezen belül a futás – 

népszerűsítése, versenyek szervezése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételek biztosítása  

 

1.4. A szervezet vezetése. 

  

A vezető tisztségviselők adatai az alábbiak: 

  

Az egyesület elnöke: Tóth László, 5600 Békéscsaba, Bessenyei u. 69 

Elnökségi tagok: Kárpáti Andrea, 5600 Békéscsaba, Bartók B. út 37/a 1/1 

                            Recski Ferenc, 5600 Békéscsaba, Tessedik u. 27 

 

 

 



 

1.5 Az egyesület tevékenysége 

Egyesületünk rendezvényeit és a kedvezmények hozzáférési lehetőségeit 

az interneten, és nyomtatott formában meghirdettük. 

Nyilvánossá tettük az egyesület működését, az érdeklődők számára minden 

szükséges információt megadtunk. 

2018-ban 7 rendezvényünk volt, amin összesen  767 fő vett részt, ebből  759 fő 

volt “külsős” résztvevő, tehát nem egyesületi tag. 

 

A rendezvény megnevezése Időpont Résztvevők száma 

Szana Triatlon 2018.06.23 25 fő 

Szent Iván-napi közös futás 2018.06.24 28 fő 

Kígyósi Kastély Félmaraton és 

Maraton 

2018.08.05 253 fő 

II. Linamar Jótékonysági Futás 2018.09.29 146 fő 

Szveta Kupa Szezonzáró 

Triatlonos Közös Edzés 

2018.09.30 39 fő 

Pörögnek a körök Békéscsabán 2018.11.04 135 fő 

Jótékonysági Adventi Futógála 2018.12.16 141 fő 

   

   

 

 

Szana Triatlon, 2018. június 23. 

 

Leírás:  

„Szanazug, dobozi oldalánál szervezünk egy közös triatlonos programot.  

Bárki részt vehet, aki szeretné kipróbálni ezt a sportot, vagy egy jó hangulatú 

felkészítő edzést szeretne. 

Nevezési díj, rajszám, NINCSEN mivel nem egy szervezett verseny. 

Hozzászólással kérlek, előre jelezheted részvételi szándékodat. 

Mindenki a saját felelősségére vesz részt az edzésen. 

Hívd meg ismerőseidet az eseményre!  



Szervezzetek váltó csapatokat, ha valamelyik sportág nem az erősséged. 

Ha szeretnél, hozz magaddal segítőt.” 

 

Az esemény keretén belül szerettünk volna lehetőséget adni egy jó hangulatú 

közös triatlonos edzésre. 

A résztvevők létszáma 25 fő. 

Link: https://www.facebook.com/events/379813949190308/ 

 

 

Szent Iván-napi futás, 2018. június 24. 

 

Leírás: 

„Fussunk együtt az év legvilágosabb napján! 

2018. 06. 24-én 17 órától Szent Iván napján szeretettel várnak a békéscsabai                             

futónagykövetek a Csabai Rendezvénypajta és a Maradj Lendületben!                

Sportegyesület  egy közös bulira! 

A futás kedvelőinek szeretnénk lehetőséget adni egy közös futásra, amely a      

Rendezvénypajtából indulva érintené a belvárost, a “Körös” partot, és egy kört 

téve az Árpád fürdőt érintve visszatérne a Pajtához, ahol piknik hangulatot 

teremtve, tábortűz, és egy kis frissítő mellett eltölthetünk közösen egy-két 

kellemes órát.” 

 

Ez az esemény azok közé tartozik, amelyek hasonlóak a rendszeres közös    

futásokhoz, de jobban rászervezünk és a létszám is jelentősen nagyobb. 

 

A résztvevők létszáma: 28 fő 

Link: https://www.facebook.com/events/229901947757574/ 

 

https://www.facebook.com/events/379813949190308/
https://www.facebook.com/events/229901947757574/


Kígyósi Kastély Félmaraton és Maraton 2018. augusztus 5. 

 

Leírás: 

„Lehetőséget szeretnénk biztosítani az amatőr futók számára a megmérettetésre,                    

illetve arra, hogy letesztelhessék magukat verseny körülmények között. 

A kastélyfutáson egyedülálló, festői környezetben tehetjük próbára magunkat 

különböző távokon, vagy éppen csak kocoghatunk egy jót és közben élvezhetjük 

a kastély és a park festői szépségét.” 

 

A rendezvényre elsősorban amatőr futókat várunk, akik a festői szépségű 

kastélyparkban futhatnak versenykörülmények között. Az esemény méltán 

népszerű évek óta, ez a leglátogatottabb rendezvényünk. 

A résztvevők létszáma: 253 fő 

Link: https://www.facebook.com/events/184403402122068/ 

 

 

II. Linamar Jótékonysági Futás, 2018.09.29 

 

Leírás:  

„A Linamar Hungary Zrt. és a BSI Békéscsabai Futónagykövetek, valamint a 

Maradj Lendületben Sportegyesület közös futásra hívják azokat, akik szeretnek 

futni, megmozdulni egy jó ügy érdekében. 

 

A nevezési díj bevételének 100%-át a Viharsarki Koraszülött Mentőalapítvány 

támogatására fordítjuk!” 

 

A Linamar Zrt-vel közösen szervezett esemény egy jó célt támogatott, a 

nevezési díj 100 %-ban a Viharsarki Koraszülött Mentőalapítvány számlájára 

folyt be. 

https://www.facebook.com/events/184403402122068/


Az egyesületünk egyre nagyobb hangsúlyt fektet a jótékonysági 

rendezvényekre, mert azon túl, hogy egy jó célt támogatunk, az egyesület 

teljesíti azt a küldetését is, ami a tömegsport népszerűsítését jelenti. 

A résztvevők létszáma: 146 fő 

Link: https://www.facebook.com/events/1157817111023025/ 

 

 

Szveta Kupa Szezonzáró Triatlonos Közös Edzés, 2018.09.30 

 

Leírás:  

„Köszönettel tartozunk minden eddigi résztvevőnknek, hiszen az immár 6. 

alkalommal kerül megrendezésre a SZVETA KUPA, miattatok is vált egyre 

népszerűbbé ez a rendezvény a Békés Megyei triatlonosok körében. Ami az 

előző években jó volt, azt megtartottuk, amin szükséges volt, azon változtattunk, 

a legnagyobb változás, hogy 2018-ban nem Békéscsabán, hanem a doboz –

szanazugi strandon kerül megrendezésre a Közös Szezonzáró Időmérő Edzés.” 

 

Doboz-Szanazug ideális hely egy triatlonos edzés lebonyolítására. Ez egy 

hiánypótló esemény és nagyon népszerű a környéken. Igaz a résztvevők 

létszáma nem túl nagy, ez talán a nyíltvízi úszásnak köszönhető. 

A résztvevők létszáma: 39 fő 

Link: https://www.facebook.com/events/1626075877503277/ 

 

 

Pörögnek a körök Békéscsabán, 2018.11.04 

 

Leírás: 

https://www.facebook.com/events/1626075877503277/


„A "Pörögnek a körök Békéscsabán" esemény célja, hogy lehetőséget adjon 

azoknak az amatőr futóknak, akik szeretnék magukat kipróbálni hosszabb 

távokon. Ugyanakkor a rövidebb távokon, van lehetőség belekóstolni az olyan 

futásokba, ahol nem egy megadott távot kell minél hamarabb teljesíteni, hanem 

egy adott idő alatt, a lehető leghosszabb távot lefutni.” 

 

A „körzős” versenyek, amelyek általában nem idő, hanem távalapúak, mindig 

különleges eseménynek számítanak, ez így szokott lenni Békéscsabán is. Ennek 

köszönhetően, az ország minden részéből jönnek versenyzők. 

Résztvevők létszáma: 135 fő 

Link: https://www.facebook.com/events/169690850439094/ 

 

 

 
Békéscsaba, 2019.02.10                -------------------------------
                                                                           elnök

https://www.facebook.com/events/169690850439094/

