A Hétdomb Természetbarát Egyesület 2007. évi szakmai beszámolója
„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ,
milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel,”
/ Szent-Györgyi Albert /
Természetjárás = egészséges testmozgás
Mondhatjuk sportnak is, hiszen a teljesítménytúrák, a tájékozódási túraversenyek vagy egy-egy
hosszabb táv, illetve magasság igazi kihívást és teljesítményt igényel. Mégis úgy gondolom,
elődeink nem hiába választották a természetbarát nevet. Ám ha a természet barátai akarunk
lenni, akkor meg kell ismerni és szeretni is kell. Amit pedig szeretünk annak megóvása és
védelme is fontos! Ezért aki azt mondja, hogy „csak” a testet-lelket üdítő túrázás a feladatunk,
szerintem téved. A magunk eszközével nekünk is tennünk kell azért, hogy természeti
kincseinkben évek múlva is gyönyörködhessünk.
Ezen hitünk alapján – az előző évekhez hasonlóan – 2007. évi túrautunkon is többször
összeszedtük a mások által eldobált szemetet, tisztítottuk a forrásokat. Király Laci bácsi –
párjával Ilike nénivel – továbbra is kitartóan festi a Kelet-Mecsek túrajelzéseit. Túratársunk,
Tasnádi János irányításával és munkájával több forrásfelújítás is a „Hétdombosok” nevéhez
fűződik. /2007-ben a Betyár- és Bodzás-forrás/ A Vörösfenyő kulcsosházat, amely immár 35 éve
második otthonunk, évről-évre újítjuk, szépítjük és rendben tartjuk, hogy másoknak is kellemes
és olcsó szálláshelyet biztosíthassunk.
Egyesületünk 55 tagja nevében mondhatom, hogy túrázásban, valamint kulturális
programokban is gazdag és sikeres évet zártunk. Túratervünk összeállításakor mindig
igyekszünk figyelembe venni, hogy 15 tagunk 70 éven felüli, továbbá a 70 és 50 közöttiek
száma is 21. Az 50 évnél fiatalabbak száma 19, melyből a 18 év alatti korosztályt 4 fő képviseli.
Nyilvántartásunk szerint 2007-ben 111 túrán vettünk részt, amelyből 52 saját szervezésű,
nyilvánosan meghirdetett volt, valamint szervezetten 8 teljesítménytúrán is képviseltük
egyesületünket. Ezen kívül több egyéni túrán is részt vettek tagjaink. Idősebb, de még kitartó
társaink hét közben számukra megfelelő rövid túrákat is tettek, valamint Kovács Árpád 3 napos
tábort is szervezett részükre a Balaton környékén. Túravezetést Horváth Attila, Iván Attila,
Király László, Kovács Árpád, Németh Katalin, Németh Margit, Őri Zsuzsanna, Rácz János,
Rácz Jánosné és Tasnádi János. Köszönet érte. Hagyományos újévköszöntő-, farsangi hurka-,
húsvéti locsoló-, majális- (melyet 2007-ben a Rácz házaspár remekül szervezett meg), Eperjesi
Ernő és Rockenbauer Pál emlék-, mikulás-, és egyéb túráinkon kívül népes táborral teljesítettük
a Pécs Városi Természetbarát Szövetség „Tanösvénytaposó” túramozgalmát, melynek során
nyolc tanösvényt jártunk végig a Mecsekben, a Villányi-hegységben és a Dél-Zselicben.
Májusban 13-an ott voltunk Csillebércen, a Gyalogtúrázók XIV. Országos Találkozóján is, ahol
részt vettünk többek között a „Buda bércein” teljesítménytúrán, a Pálvölgyi és Szemlő-hegyi
barlangjáráson, egyéb szép túrákon, programokon. Hagyományos, egy hetes táborunkra
Székelyföldre utaztunk szeptemberben. Családtagokkal, barátokkal, pécsi turistákkal
kiegészülve 49-en érkeztünk Bucsin-tetői szállásunkra. Tordai-hasadék, Gyilkos-tó, Békásszoros, Gyergyó nevezetességei, Csíksomlyó, szovátai Medve-tó, parajdi sóbánya, Korond,
Csucsa... számunkra nem csak felsorolás, hanem élménydús és felejthetetlen emlék, amit a
májusi találkozóval együtt jól megszervező Feketéné Móró Erzsébetnek köszönhetünk. Dr.
Novotny Iván jóvoltából több mint 20-an részesei lehettünk a Skóciai Szent Margit emléktúra
ünnepi pillanatainak, az emléktábla és emlékösvény avatásának. A fent említett túráink során
gyűjtött összpontszám: 23 836. Természetesen vannak kiemelkedő teljesítménnyel rendelkező
túrázóink. Feketéné Móró Erzsébet a jelentős 2522 pontjával a természetjáró minősítés
aranyfokozata mellett az Országos Kéktúra teljesítéséért megkapta a 4213-as számú jelvényt,
valamint a Tolnai várak jelvényét is magáénak tudhatja. Rácz János 1370, Molnár Árpádné
1255, Őri Zsuzsanna 1057, Rácz Jánosné 1049, Tasnádi János 969 pontot ért el. Több tagunk
a DÖKE színeiben a kerékpározásnak is hódolnak így összpontszámuk jelentős. Bora Tiborné
2739, Blum András 3129, Miklovits György 2096 és Németh Katalin 1618 pontot szerzett. Jó
teljesítményükért átvehették a megyei szövetség díjait, a 2007-es évben végzett kiemelkedő
munkájáért pedig Zana Szilvia és Őri Zsuzsanna kapott elismerést. A tagnyilvántartást, és a
túravezetők által leadott jelentéseket Fehérné Kardos Ágnes adminisztrálta. Túragyűléseinknek

minden hó 2. keddjén, a vezetőség együttgondolkodásának pedig a 2. kedd előtti pénteken, a
Közösségek Háza ad évek óta otthont. A túragyűlések hagyományosan a születés- névnaposok
köszöntésével kezdődtek, Csoknyay Istvánné jóvoltából, akitől az aktuális Mecsek Híradóból
ízelítőt is kaphattunk. Hat alkalommal turista ismereteinket is bővíthettük. A turistaillemtanról, a
jelvényszerző mozgalmakról és minősítésekről Feketéné Móró Erzsébet, az egészségügyi és
elsősegély nyújtási ismeretekről Csoknyay Istvánné, a turistajelzés festésének fortélyairól Király
László, az útjelzések fajtáiról és jelentésükről Horváth Attila tartott tájékoztatót. Mindig
értékeltük az eltelt egy hónap eseményeit, majd megbeszéltük a következő időszak teendőit.
Programjainkról az egy évre kiadott füzetünkből, a Komlói Újságból, a Mecsek Híradóból és
internetről kaphattak tagjaink és az érdeklődők információkat. Életünkből a fenti két újságon
kívül a Baranya és a Komló és Térsége Televízió adott rendszeresen ízelítőt. Aktív tagjai
vagyunk a Civil Vezetők Fórumának.
Május 19-én 182 túrázó teljesíthette a 60, 30, vagy 15 km-t az általunk 2003 óta rendezett
Baranya-Tolna Teljesítménytúrán. A résztvevők a Kelet-Mecsek legszebb értékeivel
ismerkedhettek. Így a Csurgó, Tolna megye legmagasabb pontja a Dobogó, a Vörösfenyő
kulcsosház környéke, a Vékényi-árok, Márévár, Barna-kő már nem ismeretlen az ország
számos pontjáról érkezőknek sem. Persze a csoki, nápolyi, ásványvíz, zsíros- és
lekvároskenyér, alma, a meleg leves és virsli, az emléklap és kitűző, valamint a szokásos
meglepik most is sikert arattak. Remekül sikerült az egyesületünk által szervezett Civil
Szervezetek VI. Hagyományőrző Találkozója és a szintén hagyományosnak mondható baráti
összejövetel régi turistáinkkal. A múlt évben a mecsekfalui kultúrházba vártuk Őket kis műsorral,
finomságokkal, és egy sétát is szerveztünk, hogy megismerhessék a településrész szépen
felújított templomát, vagy az emlékül ültetett, és helyi védelem alatt álló Erzsébet királyné fáját.
Minden évben fontos számunkra a régiekkel való találkozás, ahogy a már végtelenben
túrázókra való emlékezés is. Ezért született az ötlet majd a megvalósítás, és december 2-án
meghitt emlékezéssel fel is avattuk azt a kopjafát a Vörösfenyő kh. tisztásán, amelyre többek
között felkerült a közelmúltban távozó Lafferton Henrik és Eperjesi Ernő neve is, akik több
évtizeden át szervezték a komlói turisták életét. A tölgyrönkért hálás köszönet a Mecseki
Erdészeti Zrt. Pécsváradi Igazgatóságának, személy szerint Ripszám Istvánnak, aki a jó
kapcsolatnak köszönhetően – elődeihez hasonlóan – támogatja törekvéseinket.
Kapcsolattartásunk egyik kellemes módja, hogy rendszeresen részt veszünk 5-5 taggal az
általa szervezett „Világjáró Klub” remek előadásainak Pécsváradon. Egyébként a kopjafa, Nagy
István túratársunk ügyes keze nyomán nyerte el csodálatosan faragott formáját. Ezúton is
köszönjük.
Egyesületünk 10 évvel ezelőtti bejegyzésekor kulturális tevékenységet is vállaltunk. Ezért évek
óta sikerrel megrendezzük az „Örökségünk” délutáni diskurzus sorozatunkat a múzeumban.
2007-ben Varga Jenő és barátai, Dr. Novotny Iván, Szabados Tamás és két tagunk Feketéné
Móró Erzsébet és Takácsné Jakabos Laura vetítéses élménybeszámolóit élvezhette a sok
érdeklődő. A múzeummal közösen több éve szervezzük szeptemberben a Kulturális Örökség
Napjai változatos – többször túrával egybekötött – komlói rendezvényeit. A korábban már
érlelődő elképzelésből előző évben papíron és CD-n egy tervezet készült a 16 km hosszú „Jó
szerencsét” Bányász Emlékút kialakítására, mely érintené az egykori aknák és tárók
emlékhelyeit. A tartalmas, sikeres év – amit bensőséges karácsonyi ünnepséggel, majd ez évi
túráink, programjaink összeállításával zártunk – természetesen a jól működő közösségünk
eredménye. Hiszen tagjaink a túrázás mellett, ha kell: falat meszelnek, takarítanak, füvet
nyírnak, és összegyűjtik, megtöltik tüzelővel a fáskamrát, vagy pontőrők, szakácsok, kukták és
vendéglátók, tortát és süteményt sütnek, adminisztrálnak, könyvelnek, pályázatot írnak,
elszámolnak, varrnak, fúrnak és faragnak... ki-ki feladata szerint. Persze sikereink
támogatóinknak is köszönhetők. Hálásak vagyunk többek között a Baranya és Tolna Megyei
Természetbarát Szövetségnek, Baronek Jenőnek és Dománszky Zoltánnak; a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóságának, Kulcsár Péternek és Bodó Jánosnak; a komlói múzeumnak
Jakab Józsefné Rózsának és Udvardiné Gajdos Ildikónak; a Kenderföldi Ált. Iskolának, Király
Istvánné igazgatónőnek; Komló Város Önkormányzat Ifjúsági- és Sportbizottságának, Szigeti
Szabolcsnak; a Közösségek Házának, Horváth Lászlónénak; A Mecseki Erdészeti Zrt.

Pécsváradi Igazgatójának, Ripszám Istvánnak és kollégáinak; a PannonPower Holding Zrt.-nek;
Páva Zoltánnak, Komló Város polgármesterének. Valamint köszönjük együttműködő barátságát
a Honismereti és Városszépítő Egyesületnek, Szarka Elemérnek; és a Komlóért Egyesületnek,
Jencsik Jánosnak.
Anyagi bázisunkat tagdíjunkon, az adók 1%-ából befolyó összegen, és a fenti támogatók
segítségén kívül a nyertes NCA-s működési, valamint a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány
pályázata is megerősítette. A 2007 és 2008-as években kapott 300 000, majd 350 000 és 120
000 forintból többek között jutott egy projektorra, laptopra, egy multifunkciós készülékre, egy
mobiltelefonra, egy gázkályhára kulcsosházunkba, az emlék- és programfüzetünk
elkészítésére..., tagjaink szállás és utazási kiadásainak részbeni támogatására, programok
költségeire...
Az előző év márciusában megújult vezetőség: Csoknyay Istvánné, Fehérné Kardos Ágnes,
Feketéné Móró Erzsébet, Németh Margit és jómagam, valamint segítőink Bora Tiborné és
Tasnádi János – elődeink példáját követve – szolgáljuk egyesületünket, tagjainkkal együtt
dolgoztunk és dolgozunk a természetjárás népszerűsítéséért, és küzdünk természeti értékeink
megóvásáért!
Komló, 2008. 02. 08.
Őri Zsuzsanna
elnök

