
   Szakmai beszámoló a 2020-es 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. 

2020-ban 10 rendezvényünk volt, amin összesen  595 fő vett részt, ebből  585 fő 
volt “külsős” résztvevő, tehát nem egyesületi tag. 

 

A rendezvény megnevezése Időpont Résztvevők száma 
Yours Truly 2020.01.26 44 fő 
Farsangi Futógála 2020.03.01 115 fő 
Karantén Futás-Lányok vs. Fiúk 2020.04.25-

05.08 
78 fő 

II. Karantén Futás 2020.06.20 42 fő 
Szana Triatlon Közös Edzés 2020.07.11 46 fő 
16 év-16 kilométer- Uniós futás 2020.08.22 107 fő 
Wizz Air Budapest Félmaraton 
felkészítő futás 

2020.08.30 8 fő 

100 kilóméteres kihívás 2020.09.13 20 fő 
Pörögnek a körök Békéscsabán 2020.11.21 118 fő 
III. Karantén Futás 2020.12.03 17 fő 
   
   

 

 

Yours Truly, 2020.01.26 

 

Leírás:  

A méltán népszerű, Európában, ezen a napon meghirdetett kihívásnak eleget téve 
már sokadik éve, Magyarországon is megrendezik ország szerte a Yours Truly 
futásokat. 

Ez nálunk is hagyomány, már több éve. 



Közös futásra invitálunk mindenkit, aki amúgy is lefutná a klasszikus távokat, 
amelyek 25 km és 50 km. 

Ezen kívül bárki bármennyit futhat, kötöttségek nélkül. 

A RÉSZVÉTEL INGYENES! 

A résztvevők létszáma 44 fő. 

Link: https://www.facebook.com/events/490438548155306 

 

 

Farsangi Futógála, 2020.03.01. 

 

Leírás: 

A hagyományokat követve szeretnénk egy jó hangulatú versenyt rendezni, ahol 
a telet búcsúztatva a tavaszt köszöntve megnyitnánk a 2020-as 
versenyidőszakot, ugyanakkor lehetőséget biztosítanánk azoknak, akik most 
ismerkednek a verseny hangulattal. Ezenkívül még, egyben Yours Trouly futás 
is lenne (erről bővebben itt olvashattok: http://www.futas.net/yourstruly/) 

Különböző távokat írunk ki a legrövidebbektől az egészen hosszúkig, így 
mindenki megtalálhatja a kedvére való. Jelmezes futókat is várunk, a 
legötletesebb jelmezeket különdíjjal jutalmazzuk. 

A résztvevők létszáma: 115 fő 

Link: https://www.facebook.com/events/722497561610417 

 

Karantén Futás- Lányok vs. Fiúk, 2020.04.25-2020.05.10 

 

Leírás:  

A Covid -19 járvány alatt versenyek híján, szeretnénk lehetőséget adni 
mindenkinek arra, hogy elfogadva ezt a kihívást, részt vegyen egy virtuális 
versenyen. 



Fontos kihangsúlyozni, hogy lehetőleg mindenki egyedül fusson! 
Regisztrációt kizárólag Békés megye területéről fogadunk el. 

Ezt most nem arról szól, hogy ki a leggyorsabb, hanem ki az, aki a legtöbb 
kilométert gyűjti 2 hét alatt. Természetesen külön választva a lányokat és a 
fiúkat. 

Az esemény 2020.04.25 06:00 órától 2020.05.10 23:00 óráig tart. 

Ez idő alatt lefutott kilométerek számítanak bele a versenybe, ezeket fel kell 
tölteni, de fontos, hogy ezeket a futásokat igazolni is kell, mellékelni kell egy 
fotót például a futás útvonaláról, adatairól vagy például feltölteni gpx fálj 
formájában. 
A legtöbb kilométert gyűjtő lány, fiú kap egy-egy emlékkupát rajta feltüntetve a 
lefutott kilométert és az esemény nevét, dátumát. 
Az első 10 lány, fiú, kap egy-egy technikai pólót! 
Ez egyben egy lány, fiú verseny is, lássuk ki a szorgalmasabb?! 
Hajrá lányok, hajrá fiúk! 

A résztvevők létszáma: 78 fő 

Link: https://www.facebook.com/events/221400132422658 

 

II. Karantén Futás, 2020.06.20-2020.07.01 

 

Leírás: 

Az első Karantén Futás sikerén felbuzdulva, megszervezzük a második 
felvonást. Annyi különbséggel, hogy a kihívás a korábbi 16 nap helyett, 12 nap 
lesz. A kihívás lényege, hogy ki hány kilómétert fut le az adott idő alatt, naponta 
többször is lehet futni. 
Végeztünk egy felmérést, hogy milyen hosszú legyen az esemény, kettő 
lehetőség közül lehetett választani, 9 vagy 16 nap, gyakorlatilag fifti-fifti lett. 
Így az arany középutat választottuk. 

A résztvevők létszáma: 42 fő 

Link: https://www.facebook.com/events/252694522837539 



Szana Triatlon Közös Edzés, 2020.07.11 

 

Leírás:  

Immár 7. alkalommal kerül megrendezésre a SZANA TRIATLON Közös 
Edzés, a Doboz Szanazugi szabad strandon. 

 

Az esemény célja, lehetőséget adni a sportág szerelmeseinek egy közös edzésre. 

A részvétel ingyenes! 

A résztvevők létszáma: 46 fő 

Link: https://www.facebook.com/events/2705756669637933  

 

 

16 év-16 kilométer-Uniós Futás 2020.08.22 

 

Leírás: 

2020-ban újra uniós futást - nem versenyt - szervezünk Békéscsabán. 
Idén Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozásának 16. évfordulóját 
ünnepelte. Sajnos májusban az Európa-napi futást nem tudtuk megszervezni, de 
augusztusban pótoljuk. 
A leghosszabb táv 16 km lesz. 

Az esemény időpontja: 2020. augusztus. 22., 8:30-12:30 óra. 
Helyszín: Békéscsaba Széchenyi liget. 

A részvétel ingyenes. 

A résztvevők létszáma: 107 fő 

Link: https://www.facebook.com/events/3004372746337434 

 

 



35. Wizz Air Budapest Félmaraton felkészítő futás, 2020.08.30 

 

Leírás: 

Szeretettel várnak Békéscsaba BSI futónagykövetei a 35. WIZZ AIR 
BUDAPEST FÉLMARATON felkészítő közös futásra. 

Gyülekező: 7:45-tól az Árpád fürdő főbejárata előtt. 
Indulás: 8:00-kor. 

A táv 16 km, az útvonal: Árpád fürdő-,Árpád sor-"Körös" part-Veszei-Póstelek 
és vissza. 

A tempót indulás előtt megbeszéljük, több csoportban indulunk. 
Gyere és fuss velünk! 

Frissítés egyénileg megoldható, nyomós kút több helyen található az útvonalon, 
3 km-nél, 6 km-nél, 8 km-nél, 10 km-nél, 13 km-nél. 

 

Résztvevők létszáma: 8 fő 

Link:  https://www.facebook.com/events/3218400224895333 

 

 

100 kilóméteres kihívás, 2020.09.13 

 

Leírás: 

Az esemény ötlete úgy született, hogy nyár eleje óta készülök egy 100 km-es 
versenyre. Sajnos úgy alakult, hogy nem tudok résztvenni sem az eredetileg 
tervezett versenyen (Bcs-Arad), sem a 100 kilométeres bajnokság nyílt futamán. 
Mindenképp szeretném lefutni a 100 kilométert szeptemberben, hiszen erre 
készültem. 
Egyúttal szeretnék lehetőséget adni azoknak a futóknak akik részt vennének 
kötöttség nélkül a futáson és velem tartanának bármilyen távot választva. 
Nem lesz időmérés, távolságmérés, erről nektek kell gondoskodnotok. 



Ami lesz, egy kis frissítő, víz, kóla, gyümölcs, zsíroskenyér. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

Résztvevők létszáma: 20 fő 

Link: https://www.facebook.com/events/807501436657199 

 

Pörögnek a körök Békéscsabán, 2020.11.08 

 

Leírás: 

A Pörögnek a körök már 8. alkalommal kerül megrendezésre és persze nem 
csupán a hosszútávfutókat várjuk szeretettel, hanem minden mozdulni vágyót! 
A résztvevők létszámát limitáljuk, maximum 150 nevezést fogadunk! 
Ne maradj le! 

 

AZ ESEMÉNY CÉLJA 

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 futás után szeretettel várunk minden versenyzőt egy kis lazításra az Árpád 
fürdőben, ahol uszoda, termálvizes medence, pezsgőfürdő áll minden résztvevő 
rendelkezésére (belépés a rajtszám felmutatásával). 

 

Résztvevők létszáma: 118 fő 

Link: https://www.facebook.com/events/2717895531856558 

 

 



III. Karantén Futás, 2020.12.04 

 

Leírás:  

Az Adventi Jótékonysági Futás célja, hogy közösen fussunk, sportoljunk a téli 
időszakban is, és támogassuk a Békéscsabai Kórház Gyermekosztályát. 

Nevezési díj nincs, támogatói jegy vásárlásával lehet részt venni a futáson, 
amelyből befolyó összeg 100 %-ban a Gyermekosztály alapítványához kerül. 

Időmérés nem lesz a futás ideje alatt. 

Támogatói jegy 1000-2000-3000 forintos értékben vásárolható, az előzetes 
regisztrációt követően, az összeg befizetésével az alapítvány javára. 

 

A résztvevők létszáma: 17 fő 

Link: https://www.facebook.com/events/134778204739304 

 


