
    Szakmai beszámoló a 2021-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. 

2021-ben 3 rendezvényünk volt, amin összesen  204 fő vett részt, ebből  198 fő 
volt “külsős” résztvevő, tehát nem egyesületi tag. 

 

A rendezvény megnevezése Időpont Résztvevők száma 
Yours Truly 2021.01.31 39 fő 
Virtuális Farsangi Futás 2021.02.28 35 fő 
Uniós Futás 2021 2021.09.19 130 fő 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Yours Truly, 2021.01.31 

 

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 39 fő. 

Link: https://www.facebook.com/events/432322041465007 

 

 

Virtuális Farsangi Futás, 2021.02.28 

 

A Farsangi Futás hosszú évek óta tartó hagyományát nem szeretnénk 
megszakítani. A jelenlegi körülmények között nem lehet a versenyt 
hagyományos módon megtartani, ezért egy virtuális eseményt hozunk létre, ahol 
egymástól függetlenül, egy adott napon lehet teljesíteni a távot. 

 

Leírás: 

A hagyományokat követve szeretnénk egy versenyt rendezni, ahol a telet 
búcsúztatva a tavaszt köszöntve megnyitnánk a 2021-es versenyidőszakot. 

Különböző távokat írunk ki a legrövidebbektől egészen a félmaratoni, maratoni 
távig, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. 

Lehetőséget adunk a Yours Truly 50 kilométeres távjának a teljesítésére is. 

A farsangi eseményünkön hagyomány, hogy a futók beöltöznek valamilyen 
ötletes jelmezbe és így teljesítik a távot vagy annak egy részét. Erre most is 
szeretnénk lehetőséget adni. Aki vállalja, hogy beöltözik valamilyen jelmezbe és 
erről a futást igazoló fájl mellé feltölt egy fotót, azok közül, kiválasztjuk a 
legötletesebb 3 jelmezt és különdíjjal jutalmazzuk. 

A résztvevők létszáma: 35 fő 

Link: https://www.facebook.com/events/1089646754817137 



 

Uniós Futás, 2021.09.19 

 

Leírás:  

2021-ben újra Uniós Futás Békéscsabán. 

Már hagyományt teremtve, évek óta megrendezzük ezt az eseményt. 

Idén erre új helyen, szeptember hónapban kerül sor. 

Az esemény időpontja: 2021. szeptember. 19. 8:30-11:30 óra. 

Helyszín: Csabai Rendezvénypajta Gyulai út 65/1. 

A részvétel ingyenes. 

FIGYELEM! 

A RÉSZVÉTELT 130 FŐBEN LIMITÁLJUK ! 

Aki regisztrál az eseményre, az a táv teljesítése után kap egy egyedi 
befutóérmet. 

Idén először a gyerekekre is gondolva, gyermekfutást is rendezünk! A futáson 
résztvevők (10 év a korhatár) emlékérmet kapnak! 

A résztvevők létszáma: 130 fő 

Link: https://www.facebook.com/events/206199681439123 

 


