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PK-842-02 Szöveges beszámoló  „Program 2022 - Eseménynapló kiegészítés: 

Az Unilever Tömegsport egyesület társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálják programjaink, ezek megvalósításához 
lehetőséget biztosítanak egyesületünk szakosztályai, úgymint a természetjáró, vízitúrázó, lábtenisz, teremlabdarúgó, horgász, 
kerékpáros és Ground Golf szakosztályunk. 

Működésünkkel a XV. kerületi lakosság számára nyújtunk lehetőséget az egészséges életmódra nevelés mellett, a szabadidő 
hasznos eltöltésére. Az ifjúságnak, illetve az idősebb korosztály számára szervezett ismeretterjesztő és készségfejlesztő 
természetjáró programunk közvetlenül kapcsolódik a Budapest Főváros, XV. kerület Környezetvédelmi Programjának 
népszerűsítéséhez, megismeréséhez.  

Több rendezvényen részt vettünk az év folyamán, sport programokon, szabadtéren és teremben. A szabadtéri rendezvények 
közül a teljesség nélkül kiemelhető az ismeretterjesztő és készségfejlesztő, természetjáró oktató programok elősegítése.  

Az ifjúságnak, illetve kisgyermekeknek, családjaiknak az év folyamán négyszer megrendezésre kerülő ismeretterjesztő és 
készségfejlesztő természetjáró programjaink Ökoturisztikai ifjúsági programok.  

A programjaink célja: 

Az ifjúságnak és minden korosztálynak ajánlott programjaink, amely fiatalok közösségteremtő, közösségmegtartó erejét sportos 
életmódszemlélet kialakítását tűzi ki céljául. 

Alapgondolata programjainknak, - mint eddig is, - hogy „sportos életmódszemlélet kialakítását elősegíted, ha szervezett keretek 
között a szabadidődet hasznosan sporttal töltöd el”. A program szolgálja a fiatalok közösségteremtő, közösségmegtartó erejét, 
az összetartozás erősítését a szabadidős sporton keresztül.  

A Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 400.000.- Ft, azaz négyszázezer forint 
összegű vissza nem terítendő támogatást biztosított Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának a 2022. évi 
költségvetésről szóló 7/2022. (11.28.) önkormányzati rendelete, 11. mellékletében foglalt 1. Általános tartalék 2.2 "Civil  
szervezetek pályázati kerete" terhére. A 619/2022. szerződésben foglaltak szerint a támogatás összegét kizárólag az egyesület  
által kifejtett tevékenységek szervezéséhez és végzéséhez közvetlenül köthető, az alábbiakban felsorolt kiadásokra és 
költségekre használhatta fel. 

 "Négy évszak 2022" természetjáró programsorozathoz kapcsolódó:  

• Szállás díja / • Sporteszközök bérleti díja / • Belépődíjak / • Túrák során rendezett vetélkedők, sportversenyek díjazása 
(emléklapok, kupák, érmek)  

 

A meghirdetett programokkal, lehetőséget biztosítunk a sportszervezetünk által azon emberek részére, akik részt kívánnak 
venni játékos sport versenyeken, illetve érdeklődnek a természetjárás iránt. A programjaink helyszínei: Magyarország 
hegységei, Tisza-tó, Hortobágyi TTK, Szigetköz Dunakiliti és kistérsége. 

 

A „Négy évszak 2022” természetjáró táborok oktató feladatai: / a résztvevők természetjáró tudásának kialakítása, fejlesztése / 
elméleti szakismeretek közlése / tudatos természetszeretetre és tiszteletre nevelés / növény és állatismeret és ökológiai élőhely 
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ismertetés, rövid története, technikája és oktatása, valamint a természetszerető barátságok köttetése, amely elkísérheti további 
életükön keresztül a fiatalokat.  

A természetjáró programjaink alapgondolata, hogy elfogadjuk a városi életet, de meggyőződésünk, hogy a természet által 
létrehozott művek értékesebbek minden ember által létrehozottnál. Tiszteljük, óvjuk, és megpróbálunk többet visszaadni, mint 
amennyit elveszünk belőle. Az erdő, a természet ébredésében gyönyörködni vágyó családoknak, túrázóknak szántuk e 
programunkat. A víz, talaj, erdő, vadászat, madarak, botanika témakörökben játszhatott, tanulhatott, tapasztalhatott a család  
apraja-nagyja.  

Támogatás felhasználását a több napos sportprogramjaink kiegészítő tételeként határoztuk meg. Bakony-hegységben, Vinyén 
megrendezett program időszaka: 2022.05.20-22. A tavaszi ismeretterjesztő és készségfejlesztő, természetjáró oktató több 
napos táborban megrendezésre került programunkban környezettudatos életmódszemlélet kialakítását tűzte ki céljául, úgymond 
„szárazföldi környezetünk megóvása oktató” jelleggel a globalizálódó világunk negatív folyamataival szemben.  

Alapgondolata programjainknak, hogy „ha elsajátítod a sportos környezettudatos szemléletmódot, természeti értékeink 
védelmének szükségességére mások figyelmét is ráirányíthatod”.  

 

A Magas-Bakony egyik legkedveltebb kirándulóhelye a Bakonyszentlászló és Zirc között kanyargó Cuha-völgye, melynek 
legszebb szakasza a Porva-Csesznek és Vinye közt húzódó Cuha-szurdok. Vinye alapállomásról a programon résztvevő 20 
fővel bebarangoltuk a környéket mind kerékpárral, mind pedig turistaként gyalogosan.  

A pályázaton elnyert támogatásból a vinyei Erdei Iskola szállásdíj kiegészítésére felhasználtunk mindösszesen 63 600.- Ft-ot. 

Gemenc környékén megrendezett program időszaka: 2020.06.24-27. Élet az ártéren elnevezésű 4 napos programunkon, a 
természetjáró tábor szervezésében Szekszárd vidéke és Gemenc erdő kenuval és kerékpárral bejárásra is sor került. 19 fő a 
résztvevővel, akikhez csatlakoztak a szekszárdi természetjárók. Izgalmas kikapcsolódás volt azok számára, akik kedvelik a 
természetet, a vadregényes, érintetlen folyó menti tájat és a nézelődést szívesen párosították egy kis testmozgással. Kenu és a 
túrakerékpározás remek kikapcsolódást, sportolási lehetőséget, valamint testi és lelki feltöltődést biztosított a számunkra, bár a 
programok kissé megerőltetők voltak, főleg a hőség miatt. 

A Doromlási turistaház szállásdíj kiegészítésére felhasználtunk mindösszesen 105 000.- Ft-ot  

Tisza tavon és a Hortobágyon megrendezett program időszaka: 2022.07.21-24. A megrendezésre került természetjáró nyári 
sport táborban résztvevők hasznosan sportosan töltötték el a 4 napos időszakot. Az evezős vízi tábor alatt vízi túra iránt 
érdeklődők megismerkedhettek a Tisza-tó természeti értékeivel. A beiktatott hortobágyi kerékpáros program napunkon pedig 
lábizom munka is nyári 37 °C fokos rekkenő hőségben tesztelte a résztvevők erejét. Az aktív sportolás mellett, biológus 
segítőink természeti ismereteiket megosztották résztvevő (17 fő) sportolóval, akik mindannyian aktívan vettek részt a 
programon. 

A pályázaton elnyert támogatást, kenu bérlés kiegészítésére felhasználtunk mindösszesen 16 500.- Ft-ot. 

Szigetközben megrendezett program időszaka: 2022.08.04-08. A Szigetközben megrendezésre került hagyományos 
természetjáró nyári sport táborban résztvevők hasznosan sportosan töltötték el az egyhetes időszakot. Az evezős vízi túra tábor 
alatt vízi túra iránt érdeklődők megismerkedhettek a Szigetköz természeti értékeivel. Az ismeretszerző szabadidős 
sportprogram a terv elsődlegesen a budapesti aszfalthoz szokott sportszerető jelentkezők részére valósult meg: Dunakiliti és 
környékének bejárása vízi úton szakavatott túravezetővel a kialakított vízösvényeken és szárazföldi ösvényeken. 
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A táboron belül pedig megrendezésre került a szokásos és bevált különböző szabadidős sportverseny lebonyolítása, úgymint, 
röplabda, pingpong, valamint a gyerekeknek és meghívott felnőtteknek méta a kijelölt területen. Az aktív sportolás mellett, 
biológus segítőink természeti „szárazföldi” mind „vízi” ismereteiket sikeresen megosztották résztvevő (39 fő + 1 kutya) 
sportolóval, amelyek érdekesnek bizonyultak mindenki számára és élményekkel gazdagodtak. „Lepkevilág” előadássorozatot 
érdeklődve hallgatták a résztvevők, és sok érdekes dolgot ismerhettek meg az éjszakai lepkevilágról is. Oktatási anyagunkat 
kiegészítettük élménybeszámolókkal, növénygyűjteménnyel, fotókkal, amit az otthonukba hazatérve rendszerezhetnek 
természetbúvár módon, azért is, hogy a fotókon összegyűjtött természet kincseit, jelenségeit, az épített környezet emlékeit, a 
képekbe zárt csodát megoszthassák másokkal, és megőrizzük az utókornak. 

 

 

A pályázaton elnyert támogatást, a táboroztatás szállásdíj, 109.900.- Ft-ot és a sportfelszerelés bérlés kiegészítésére 
felhasználtunk mindösszesen 105.000.- Ft-ot  

2./ A Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégiuma által meghirdetett, NEA-KP-1-2022/5 kódszámú 
pályázati kiírására, amely NEA-KP-1-2022/5 -000116 azonosítószámon nyilvántartott támogatást vissza nem térítendő 
támogatásként, támogatási előleg formájában, egy összegben az Unilever Tömegsportegyesületünk számára 340.000.- Ft, 
azaz háromszáznegyvenezer forint összegként nyújtott.  

A CP/17572/2021 iktatószámú Támogatói Okiratban foglaltak szerint a támogatás összegét a „Sportok, amelyek kiemelik az 
embereket” elnevezésű programsorozatra 2022.április 1. – „2023. március 31. közötti időszakban (a továbbiakban 
megvalósítási időszak) a támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült és igazolt a Nemzeti Informatikai 
Rendszerben rögzített szakmai programban és költségtervben feltüntetett elszámolható költségek kiegyenlítésére használta fel. 
Filozófiánk: „Sportok, amelyek kiemelik az embereket” illetve Sportok, amelyek hangsúlyozzák folyamatot, beleértve az 
eredményeket" Természetes, játékos a játék eredményeként fogja a győzelmet, de ennél fontosabb az eredmény folyamata, és 
nagyon fontos játékosok közötti interakciója kapcsolattartása. 

E szabadtéri programjaink két fő rendezvénye a Kispályás labdarugó Palota torna és Ground Golf Five Friends bajnokság volt. 
A két rendezvény a pályázaton elnyert támogatás az Unilever Tömegsportegyesület társadalmi szerepvállalásának segítését 
szolgálta. Az összes résztvevő: 237 fő volt.  
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3./ Kerékpáros szakosztályunk: több programja, amely közül, ami megtartatott a hagyományos Velencei tókerülő kerékpáros 
túra volt, amely résztvevői felnőtt és gyermek résztvevői megismerkedhetett a hegyen- völgyön keresztül menő kerékpározással 
összekötött természeti oktatással is. Kerékpáros szakosztályunk tagjai kis csoportokban tovább rótták a kilométereket, mint az 
aszfalton a síkvidéki (Tisza-tókerülő, Hortobágy, Duna menti Ipolydamásdtól - Budapestig) kerékpártúrákkal, Börzsönyön 
keresztül a Nógrádi vártól Kismarosig., valamint a Vértesben 

A kerékpáros túrák összes résztvevői 53 fő  

 

 

 

4./ Teremlabdarúgóink sportolási lehetősége biztosított volt az iskolai tornatermekben. A résztvevők különböző korosztályban 
képviselték magukat igazi lelkesedéssel harcolták meg a mérkőzéseket, amely három helyszínen rendszeresen heti 2 óra 
hosszat tartott az aktív sportolással, mind a 48 főnek.  

5./ Horgász szakosztályunk tagjai az év folyamán bejárták a horgászversenyeink alatt Magyarország különböző nyílt vízi és 
telepített horgász tavait, úgymint Váckisújfalu, Tata Derítő-tó, Tisza-tó, Szigetközi Duna, Paks, Balaton. A versenyek összes 
résztvevői 15 fő.  
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A programban résztvevő szervezők és lebonyolítók civil emberek, akiket a sportszeretet kovácsolt eggyé és önkéntes 
munkában, szabadidejükben végzik az előmunkálatokat, a szervezést és a programok tervezését. 

A programjaink közül honlapunkról (www.unileversport.hu). választva válogathat mindenki érdeklődése szerint.  

Összegzésben és értelmezésben, a hagyományokat folytatva a 2022 év folyamán is próbáltuk a megtartható sport 
programjainkat az észszerűség betartása mellett megtartani az érdeklődők számára, ami a fentebb említett Web címen 
elérhető.  

A jövőben bizakodva szeretettel várunk minden kedves természetet és szabadidő sportolást szerető embert köreinkbe. 

A programjaink közül honlapunkról (www.unileversport.hu) választva válogathat mindenki érdeklődése szerint. 

Egyesületünk népszerűsítésére szórólapot készítettünk, ami itt letölthető. 

A hagyományokat folytatva a 2023. év folyamán is próbáljuk a megtartható sport programjainkat megtartani az érdeklődők 

számára, ami a fentebb említett Web címen elérhető.  

A jövőben bizakodva szeretettel várunk minden kedves természetet és sportolást szerető embert köreinkbe, hogy a jelenlegi 

129 aktív és 615 fős passzív taglétszámunk tovább bővüljön. 

Szeretettel várunk minden kedves természetet és sportolást szerető embert. 

 

 

 

 

 

 Ph. Mecsnóber Attila 

  Unilever Se. elnöke 
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