Beszámoló a TTT közgyűléséről 1999.
Április 18-án került sor a TTT ez évi rendes közgyűlésére, melyen - a második meghirdetett
időpontban - a 134 tagból 33 fő volt jelen. A közgyűlés elfogadta az 1998. évi beszámolót az
egyesület tevékenységéről és a költségvetés teljesítéséről, valamint az 1999. évi költségvetést.
Mivel az 1997-ben megválasztott tisztségviselők mandátuma lejárt, tisztújításra került sor, melynek
eredményként az egyesület elnöke Sztancsik György, alelnöke Horváth Csaba, titkára Petró Zoltán
Tamás, elnökségi tagok Jávor Zoltán és Valtinyi László, az ellenőrző bizottság tagjai pedig Hegedűs
Róbert, Hevér Éva és Varró Lídia. A közgyűlésen vita zajlott arról, hogy csatlakozzunk-e a KSOSZhez (Közhasznú Sportszervezetek Országos Szövetsége), végül a többség ellene szavazott,
megszavazták viszont azt, hogy a jövő évtől legyen közhasznú szervezet a TTT, s az ehhez
szükséges alapszabály módosítást az elnökség készítse el és egy következő közgyűlés fogadja el.
Titkos szavazással a közgyűlés jóváhagyta az elnökség javaslatát arra vonatkozóan, hogy Egres
Béla kerüljön véglegesen kizárásra a TTT tagok sorából.
Kétféle díj átadására is sor került. Sztancsik György adta át az 1998. évi Hazai legjobb
teljesítménytúráért járó kupát a Szondi túra rendezéséért a Rákoskerti Lemaradásnak, melyet
Madarász Attila vett át, valamint az oklevelet a társrendező Szigethalmi TE-nek., továbbá a 2.
helyért járó oklevelet a CSBT-nek az Emléktúra Ozorai Pipo nyomában rendezéséért. A 3. helyezett
3x50 túrának a rendezésében a TTT is részt vett, ezért díjazására nem került sor. A szavazatok
alapján a további sorrend a következőképpen alakult (első 10): Maratoni Menet a Mátrában; No,
megállj csak! - Less Nándor emléktúra; Őrség túrák, Lemaradás túrák, Csepel gyalogos túrák,
Tihany túrák, Irottkő túrák. Az év teljesítménytúrázója díjakat az 1998. évi teljesítményekért Jávor
Zoltán adta át. Az abszolút győztesnek járó vándorkupát Toperczer András vehette át - immár
másodszor. Az egyes kategóriák díjazottjai az első három helyen következő túratársaink voltak:
Gyermek kategória: 1. Bizderi András (Velinszky Tj Szo.), 2. Vígh-Tarsonyi Gergő (Hévízgyörki
TE.), 3-4. Kerti Balázs, Posztl Péter.
Ifjúsági kategória: 1. Hevér Gábor (Lokomotív TE), 2. Toplak József (MVTE), 3. Kimmel Péter
(MVTE).
Felnőtt I. kategória: 1. Toperczer András (Szigethalmi TE), 2. Papp Zsolt (TFSZ), 3. Hegedűs
Róbert (MVTE).
Felnőtt II. kategória: 1. Hartmann Mihály (TTT), 2. Árvai István (Lokomotív TE), 3. Kurinszki
József (BKV Zöldsport Szo.)
Senior kategória: 1. Bodrogi László (Zöldút TE), 2. Várdai Lajosné (Lokomotív TE), 3. Czékli Béla
(Meteor TTE).

