A Hétdomb Természetbarát Egyesület
2008. évi szakmai beszámolója
Amikor visszatekintünk az előző évre és összegzést, értékelést tartunk, gondolataink között
bizonyára ott bujkál az is, lehetett volna még jobban csinálni. Ez nem baj, mert a túlzott
elégedettség a fejlődés gátja. Mégis azt hiszem 2008-as egyesületi életünk is gazdag volt
tartalmas és értékes pillanatokban. Persze ezért mindent megtett a vezetőség és a tagság
többsége is. 15-18 tagra szinte bármikor, minden munkában lehetett számítani, de néhány fő
kivételével a többiek szorgalmas munkája is tükröződik eredményeinkben. Úgy gondolom 54
szövetségi- és 2 pártolótagunk egy stabil közösséget alkot. Ez a mai időben rendkívüli érték!
Túráink: 38 saját szervezésű, nyílt túránk volt. A hagyományos újévköszöntő pezsgős-,
farsangi hurka-, húsvéti locsoló-, mikulástúra, a Horzsa Sándor, Lafferton Henrik, Eperjesi Ernő
és Rockenbauer Pál Emléktúráinkon kívül sok szép élményünk volt egy-egy vasárnap, néha
szombaton a Mecsek gyönyörű erdeiben, Bóly vagy Lengyel környékén..., valamint a két
megyei szövetségi túrán is, amelyekhez csatlakoztunk.
Júniusban a Zselicben kalandoztunk négy napot. (Négy gyalogtúra.) Odavezető autósutunkon
többek között Magyarhertelenden a Napszentély-kilátó, Hetvehelyen a gótikus Árpád-kori
templom, Gyűrűfűn az ökofalu és tanösvény, Mozsgón a kastélypark és katolikus templom és
Ibafán a Pipamúzeum nyújtott új ismereteket. Terecsenyben a Zrínyi kulcsosház kiváló szállás és
támaszpont volt, ahonnan túráink során eljutottunk a – különleges élményt adó – kisbőszénfai
vadasparkba, az almamelléki kisvasút múzeumába, Sas-rét szép létesítményeihez... Hazafelé
pedig még Szenna értékei és Kaposszerdahelyen Horváth Béres János fafaragó kedves
vendéglátása tették tökéletessé Zselictől való búcsúzásunkat.
Augusztus közepén – öt napon, nyolc túrán – ízelítőt kaptunk a különleges, tanösvényekben
gazdag Őrség természeti és építészeti értékeiből, továbbá a Hétrétország, szerek és porták
fesztiváljának érdekes rendezvényeiből. 12 fővel részt vettünk a Gyalogtúrázók Országos
Találkozóján Salgótarjánban, ahol a teljesítmény és egyéb túrákon kívül kulturális
programokban is gazdag napoknak lehettünk részesei.
Az országosan hirdetett Baranya-Tolna 60, 30, 15 Teljesítménytúránkat, a és a „Jó
szerencsét” Bányász Emléktúránkat is sikeresen megrendeztük. Szervezetten voltunk több,
mások által felkínált teljesítménytúrán.
Kulturális, egyéb rendezvényeink:
Ez évben is jó programokkal és remek hangulatban tartottuk meg a régi turisták találkozóját.
A Föld napja, a Víz világnapja és a Madarak, Fák napja szellemében „ A természet kincsei”
címmel rajzpályázatot és kiállítást rendeztünk óvodások számára
A Kulturális örökség napjai városi rendezvénynek első napját mi szerveztük a reneszánsz
jegyében. Pécsváradi házigazdánk, dr. Novotny Iván minden igényt kielégítően, látnivalókban
és élményekben gazdag órákkal ajándékozta meg a résztvevőket.
A városi szervezésű Európa-napnak és a Civilek I. Találkozójának aktív részesei voltunk.
A múzeum által rendezett hagyományőrző vetélkedőn I. helyet, a civilszervezetek
megmérettetésén III. helyet szereztünk.
Az Örökségünk – délutáni diskurzusunk nyolc havi képes élménybeszámolói a tavalyi évben is
sikeresek voltak. Előadóink és témáik:
Varga Jenő és barátai: A magashegyi túrázás rejtelmei
Gál György: A Matterhorn meghódítása 100 éve és ma
Ripszám János: Korzika varázsa
Szabados Tamás: Csobogó forrásaink
Dr. Novotny Iván: Reneszánsz építészeti emlékek Pécsváradon és a nagyvilágban
Gruber László: Élmények a nagyvilág kincseiből
Takácsné Jakabos Laura: India felfedezése
Feketéné Móró Erzsébet és Rácz János: A „Hétdombosok” 2008. évi élményei
10 éves jubileumosként egy képanyaggal színesített előadással voltunk részesei a városi
Településtörténeti Konferenciának, valamint rendeztünk egy több hétig látogatható kiállítást a
múzeumban „ A természet hatása az alkotó emberre ” címmel. Egy felejthetetlen jubileumi
gálaműsorral köszöntük meg támogatóinknak a segítséget, partnereinknek az együttműködést,
és tagjainknak a sok-sok munkát. A színházi rendezvényen Jégl Zoltán alpolgármester mondott
megnyitó gondolatokat, és a megyei szövetség részéről Tóth Klára köszöntött bennünket

születésnapunk alkalmából. Király Csaba Liszt-díjas zongora- és orgonaművész, a Him
Singers Énekegyüttes, a Zengő Kamaraegyüttes, a Szaxofon Kvartett, a Pöndöly Táncegyüttes
a Zúgató Zenekarral és a Súgólyuk Színház tagjainak színvonalas produkciója volt az est
garanciája.
Az évet – hagyományainkhoz híven – a meghitt karácsonyi ünnepségünkkel zártuk.
Végzett munkáink
Útfestés: Felújítottuk a Baranya-Tolna Teljesítménytúra 30 és 60 km-es útvonalának jelzéseit.
Új, speciális jelzést festettünk a Bányász túra útvonalán /fehér kör alapon fekete kalapács és
ék, piros körtúranyíllal/ Az útvonal: Kenderföldi Ált. Isk. – Muzeális Gyűjt.,Engel Adolf szobor –
Altáró – Templom tér – Majális tér – Kossuth légakna – Kossuth I-es, II-es akna – III-as akna –
Béta-akna – „Rálátás” Kőbányára – Diagonál-akna – Macskalikon át Komló, Gesztenyés – Zobákakna – Gesztenyési út – Kőbánya – Glanzer-táró – Szerencse-táró – Anna-akna – Adolf-táró –
Ady Endre u. – Kossuth L. utca – Bányászpark, emlékmű
A Vörösfenyő kulcsosházat folyamatosan szépítjük. Előző évben a konyha felújítására, a ház
és a WC-k tisztasági festésére és a szobák szépítésére került sor. Az esőbeálló támfalának
megépítését is elvégeztük az esővíz elvezetése céljából, valamint rendszeres volt a fűnyírás és
a tűzifa begyűjtése a tárolóba.... Mindez azért, hogy a házat igénybevevő turisták (2008-ban
230 fő, 458 vendégéjszaka), és tagjaink minél jobban érezzék magukat szép vidékünkön.
Vendégeinket mindig ügyeletes segíti, hogy kellemes legyen a kulcsosházunkban töltött idejük.
Ebben az önként vállalt feladatban – az előző évben kint töltött 27 napjával – Rácz János járt
az élen. Miklovits György 7, Őri Zsuzsanna 5, Tasnádi János 2, Iván Attila, Kuizs Sándor, és
Nagy István 1-1 napot ügyelt. Igyekszünk a természet barátjaként óvni, karbantartani a
létesítményeket, védeni, továbbá felújítani és tisztán tartani turistaútjainkat.
Anyagi bázisunk:
A szerény egyesületi tagdíjunkból, kulcsosházunkban éjszakázók szállásdíjából, az NCA
működési és a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázatán nyert összegekből, valamint
a polgármesteri keretből és a sportbizottságtól kapott támogatásokból gazdálkodhattunk.
(Részletek a pénzügyi beszámolóban!)
Eredményeink, teljesítményeink:
Legeredményesebb túrázóink 2008-ban:
Bora Tiborné 2318 p. gyalogos és kerékpáros
Miklovits György 1921 p.
gy. és k.
Feketéné Móró Erzsébet 1887 p. gyalogos
Németh Katalin
1530 p.
gy. és k.
Rácz János
1308 p. gyalogos
Tasnádi János
1118 p.
gyalogos
Őri Zsuzsanna
1105 p. - " Kilin Sándor
898 p.
- " Rácz Jánosné
840 p. - " Magyarity Julianna
834 p.
- " Ezüstjelvényes túrázónk lett: Horváth Gáborné
Bronzjelvényes - ” : Fehér István, Fehérné Kardos Ágnes, Nagy Istvánné
Regisztrálás alatt lévő bronzjelvényeseink: Fábos Józsefné, Dr. Hoppa Elvira, Kilin Sándor,
Magyarity Julianna, és Zsula Ákos
A legeredményesebbek közül is kiemelkedő volt Feketéné Móró Erzsébet, aki 2008-ban teljesítette
a Dél-Baranya turistája, a Mecsek forrásai, a Somogyi Várak, a Dél-dunántúli pirostúra és a
Rockenbauer dél-dunántúli kéktúra mozgalmat, valamint szívből gratulálunk a megérdemelt
Érdemes túrázó minősítéséhez! Az egyesület honlapját Rácz Jánosné kezeli, Ő gondoskodik arról,
hogy minden fontos információ és friss hír elérhető legyen bárki számára. Jó a kapcsolatunk a
Baranya és Tolna Megyei Természetbarát Szövetséggel, valamint A Mecseki Erdészeti Zrt.
Pécsváradi Igazgatóságával. Ezúton is köszönjük a Kenderföldi Ált. Isk., a Muzeális Gyűjtemény
és a Közösségek Háza rendszeres támogatását, valamint a Honismereti és Városszépítő
Egyesület vezetőinek a – mindkét szervezet számára – hasznos és jó együttműködést.
2009-ben is mindenkit szeretettel várunk nyílt túráinkra, valamint egyéb rendezvényeinkre!
Őri Zsuzsanna
elnök

