
A tárgyévben végzeü alapcél szerinti, közhasznú tevékenység bemutaü{sa:

Elkészítettiik a szövetség 15 éves múltjána§ találkozóinak összefoglalóját, melyet a 15, találkozó
keretóben minden küldöttség megkapott. A támogatások mellett a befolyó tagdíjakat a
hatarontuli települések találkozón való részvételét biztosítottrrk, amely számukra szinte az

eryedüli lehetőség, hogy glermekeik, csoportjaik a vetélkedőkön, találkozőnrésztvehessenek.

A diáktalálkozó és a szövetség találkozója során az önkéntesek bevonása nélkül szinte
megoldhatatlan lenne 818 fő ellátiása, rendezett körülmények biztosítasa, Bodrogkeresztúron
mintery 200 főt sikerült elhelyezni a rendező településer1 ahol több család is szívességi, baráti
kapcsolatok révén tédtésmentesen adtak szállást A rendező települések számára az oft
tartózkodó küldöttségek egyben potenciális vásárlók is, íry a helyi vállalkozások számára sem

elhanyagolható, hory a rendezvény ideje alatt szolgáltatásaikat igénybe veszik bevételt növelő
tényezők is.

A szövetség éves működéséhez a magjlarországi tagtelepülések lakosságszám arányában
járulnak hozzá tagdíj befizetéseikkel. A határontuli tagjainktól sem tagdíjat, sem a találkozók
költségeihez valő ltozzájáru|ást nem kérünk. A tagok tagdíiukat minden évben rendszeresen
megfizetik. A működésre fordíandó összegen túl minden forintot a találkozókra, a határontúli
tagtelepülések és küldöttségeik támogatására fordítunk, hory anyagi oka ne lehessen, annah
hory nem fudnak részt venni a jubileumi találkozón.

Legfontosabb eredményünk hog 20L4. május 7-10 között Sárkereszturon megrendezte a

szövetség az V. diáktalálkozót ahol 14 település csapata (3 fősJ és kísérőik ismerkedhettek. A
gyermekek a szövetség találkozóinak történetéből, és es/ másik Keresztúr település
bemutatásával versengtek Az eryes tájerységek népviseletét is be kell mutatniuk a csapatoknak,

de minden település a saját címerét is bemutatta, ötletes technikákkal. A sport sem maradhatott
ki, amely keretében az akadályversenyen, 14 állomáson izgalmás feladatokat kaptak. Emellett
Székesfehérvár nevezetességeit is megismerhették a ryermekek.

20L4. augusztus 21-24 között Bodrogkeresztúron rendeztiik meg a t5. Nemzetközi és hazai
találkozót amelyen B18 fő vett részt, és 2a.644 e Ft összköltséggel 24 Keresztúr volt a részese:

Almás, Apát, Bács, Balaton, Berek-Hejő-, Kapos-, Magrar-, Maros-, Mura-, Nemes-, Ördög-, Petri-,
Rác-, Rákos-, Sajó-, Sarkad-, Sár-, Székely-, Szilágitfő-, Tisza-, Gerend-, Szerbkeresztűr. A
találkozónak emléket állító vizes tórplasztika is készült, amely a településen egy színfolt és

örökös emlék a jubileumra"


