A Hétdomb Természetbarát Egyesület szakmai beszámolója a 2009-es évről
Ismét eltelt egy év, értékelnünk kell egyesületi életünket. Ilyenkor át kell gondolnunk, hogy sikerült-e
megvalósítanunk mindazt, amit 2009-re beterveztünk. Van azonban ami, ennél is fontosabb. Az, hogy
alkottunk-e valami maradandót magunk és mások javára, továbbá a tartalmas, értékes és szép
pillanatokból megőriztünk-e valamit emlékezetünkben, lelkünkben. Remélem, hogy igen, így a vezetőség
és a tagság többségének aktív munkája nem volt hiábavaló. A 60 év szervezett természetjárói múlt
kötelez!
Az 59 szövetségi- és 3 pártolótagunk által alkotott – ifjú-, közép- és idősebb korosztályt is képviselő – jó
közösség a múlt évben is valamennyi túrára, rendezvényre térítésmentesen várt minden érdeklődőt.
Túráink: 32 saját szervezésű, nyílt túránk között volt a hagyományos újévköszöntő pezsgős-, farsangi
hurka-, húsvéti locsoló-, mikulástúra, a Horzsa Sándor, Lafferton Henrik, Eperjesi Ernő, Rockenbauer
Pál, és a múlt évtől az Emlékezés a már „Végtelenben túrázókra” emléktúrák. A Mecsek gyönyörű
vidékén még mindig voltak felfedezni valók, új élmények mint a Malom-völgy szépsége, a Pécs fényeit
bemutató túránk, de kalandozhattunk a Karasica-völgyében is. Két megyei szövetségi túrát mi is
vezettünk, de részt vettünk a Horváth Adolf Olivér, a Csokonay Sándor és a Skóciai Szent Margit
emléktúrán, valamint Müller Norbert dombóvári túravezető a három megye találkozásához vitt el
bennünket. Kis csapattal részt vettünk Szolnokon a Gyalogtúrázók XVI. Országos Találkozóján.
Augusztusban egy hetet kalandoztunk a Zemplénben. Túráink során többek között megismerhettük
Hollóháza, a Nagy-Milic szépségét, Regéc, Boldogkőváralja, Füzér, Sárospatak várát, Vizsoly, Gönc,
Pálháza, Kő-kapu, Telkibánya és környékeik építészeti, kulturális és természeti értékeit.
Szeptember 18-19-én a Pilis-Visegrádi-hegységben szereztünk felejthetetlen élményeket. Ez egy
jutalom hétvége volt annak a 19 tagnak, akik a legtöbbet tettek az egyesületért az utóbbi három évben.
Jártunk a pilisszántói Csillagösvényen, Dobogókőn a Természetjárók Napján, a Rám-szakadékon át
Dömösön, Visegrád kihagyhatatlan helyein, élve a Kulturális Örökség Napjaira szervezett
lehetőségekkel.
Október második hosszú hétvégéjén a Balaton-felvidék felfedezésén a Káli-medence, a Salföld és a
Szent György-hegy számos csodáival ismerkedhettünk.
Sikeresen rendeztük meg ismét az országosan meghirdetett Baranya-Tolna 60, 30, 15
Teljesítménytúránkat, a „Jó szerencsét” Bányász Emléktúránkat, és közös szervezésben először
tartottuk meg a „Mecseki láthatatlanok” 56, 28, 14 nyomában Történelmi Emléktúrát. Szervezetten
részt vettünk a Tenkes, a Völgység, a „Demeter” Dél-Mezőföld, a Kuglóf Fesztivál, és a „Gyalogolj az
ötösért” teljesítménytúrán, de egyénileg többet is teljesítettünk.
Kulturális, egyéb rendezvényeink: Ismét sikeres volt az Örökségünk – délutáni diskurzus sorozatunk
A kilenc havi képes élménybeszámolók előadói és témáik: Keresztúri Ferenc: Hegyvidéki impressziók;
Tiberné Pap Csilla, Tiber Mihály: A mézek méze, a természet ajándéka;
Bodáné Gálosi Márta: Új-Zéland varázsa; Tóth István Zsolt: A Kelet-Mecsek természeti kincsei;
Rozvány György: Más kultúra, más világ, Albánia; Feketéné Móró Erzsébet: Zempléni kalandok
Gruber László: Élmények és értékek, Japán; Takácsné Jakabos Laura: Kalandozás a nagyvilágban,
Közel- Kelet
és Skócia; Feketéné Móró Erzsébet, Horváth Attila, Rácz János: A „Hétdombosok” 2009. évi élményei
Remek nőnapi bálon szórakoztunk turistatársainkkal. Ismét jól sikerült a Rácz házaspár által szervezett
majálisunk. A városi szervezésű Európa-napnak, a Fa-Fesztiválnak aktív részesei voltunk. Túrát és
vetélkedőt szerveztünk a Civilek II. Találkozóján és a helyezetteknek oklevéllel és díjjal köszöntük meg
érdeklődő részvételüket. Ezen rendezvényeken információs-sátor segítségével népszerűsítettük a
természetjárást, a környezetvédelmet és egyesületünk lehetőségeit. Ezeket a célokat szolgálták a
diákoknak vezetett túrák is. Több túratársunkkal képviseltük egyesületünket a Pécsváradi, és az Árpádtetői Erdészeti Igazgatóság Nyílt- napján. A változatos és tartalmas programokon nagyon jól éreztük
magunkat. Kulcsosházunkat bérbeadó Pécsváradi Erdészeti Igazgatóság igazgatójával, Ripszám
Istvánnal az általa havonta szervezett Világjáró Klub rendezvényein lehetőségünk volt a megfelelő
kapcsolattartásra, és a képes élménybeszámolókon öt-öt fővel örömmel vettünk részt.
A Kulturális Örökség Napjai, komlói múzeum által szervezett – Szászvár, Kárász és Magyaregregy
értékeit, látnivalóit érintő – kiránduláson több társunk képviselte egyesületünket.
A múlt évet is – hagyományainkhoz híven – meghitt karácsonyi ünnepséggel zártuk.
Végzett munkáink:
Útfestés. Felújítottuk a Máré csárdától a Vörösfenyő kh.-ig vezető sárga négyzet és speciális sárga kör
útvonalának jelzéseit (Feketéné Móró Erzsébet, Csoknyay Istvánné, Horváth Gáborné Horváth Attila).
Pótoltuk a hiányzó speciális jelzéseket a Bányász Emléktúra útvonalán (fehér kör alapon fekete kalapács

és ék, piros körtúranyíllal). Az emléktúra előtt arra törekedtünk, hogy a résztvevők túrájuk során a lehető
legkevesebb szeméttel találkozzanak. (Feketéné Móró Erzsébet, Horváth Gáborné, Csoknyay Istvánné,
Kovács Árpád, Őri Zsuzsanna) Kitisztítottuk a Sikondától Vágotpuszta felé menő zöld sáv jelzésű út benőtt
részeit, járhatóbbá tettük a meredek részeket. (Feketéné Móró Erzsébet, Csoknyay Istvánné, Kilin Sándor,
Horváth Attila, Őri Zsuzsanna)
A Vörösfenyő kulcsosház, valamint környékének tisztán- és rendben tartásáról folyamatosan
gondoskodtunk. A múlt év első meghatározó akciója a tavaszi munkatúrán valósult meg közös
összefogással. Júliusban nagy munka volt a ház csatornájának javítása és festése, de most rendben van.
(A két napos kemény munkálatokban Bora Tiborné, Kilin Sándor, Miklovits György, Nagy István és Őri
Zsuzsanna álltak helyt.) A tél beállta előtt a tűzifát is biztosítottuk a ház zavartalan működése érdekében.
(Az első, erőt próbáló lépést Kilin Sándor, Kuizs Sándor, Miklovits György, Nagy István, és Pilinger Jenő
végezték, segítőik Bora Tiborné, Kuizs Sándorné és Németh Katalin voltak.) A további feladatokat –
melynek végeredménye egy feltöltött fáskamra, továbbá egy tiszta kulcsosház volt – az őszi munkatúra
részvevőinek köszönhetjük. Miklovits György rendszeresen felügyeli a házat és a felmerülő kisebb
teendőket folyamatosan elvégzi.
2009-ben 208 fő, összesen 384 vendégéjszakát töltött nálunk, de tagjaink is örömmel vették igénybe a
kulcsosház napközbeni és alvási lehetőségeit. Vendégeinket mindig ügyeletes
segíti, hogy
zökkenőmentes és kellemes legyen a kulcsosházunkban töltött idejük. Az előző évben ebben az önkéntes
feladatban Őri Zsuzsanna 6, Rácz János 5, Miklovits György 4, Németh Katalin 2, Horváth Attila 2 éjszakát
vállalt.
A vendégek való kapcsolattartást, a ház kiadásával járó minden teendőt múlt évben is Német Margit
végezte.
Az egyesület honlapjának folyamatos frissítéséről Rácz Jánosné gondoskodott, így naprakész
információkhoz jutottunk és jutunk jelenleg is.
2009-ben a tagok munkával, pontőrséggel töltött napjainak száma: Miklovits György 36, Őri Zsuzsanna
24, Kilin Sándor 22, Bora Tiborné, Feketéné Móró Erzsébet, Horváth Gáborné 12, Csoknyay Istvánné 11,
Kuizs Sándor, Kuizs Sándorné, Németh Margit 7, Horváth Attila, Nagy István, Zana Szilvia 6, Fehérné
Kardos Ágnes, Hering Györgyné, Korcsmár Istvánné, Pilinger Jenő, Sisák Tiborné 5, Magyarity Julianna,
Nagy Istvánné, Németh Katalin, Rácz János, Rácz Jánosné, Sisák Tibor 4, Balás Lászlóné, Gallusz
Józsefné 3, Appelshoffer Józsefné, Fábos Józsefné, Horváthné Solymosi Katalin, Kovács Árpád, Odor
Erzsébet, Ottó Anita, Sebestyén Zoltán, Stranszky Istvánné 2, Breitenstein Ferenc, Fehér István, Fóris
István, Hamvas Ferencné, dr. Hoppa Elvira, Horváth Gergő, Király László, Kühár Zsuzsanna, Szőke
Jánosné, Takács Gyuláné, Varga Nándor, Varga Nándorné 1. Köszönöm minden tagunknak, akik
munkatúrán, pontőrségen való aktív részvételükkel vagy bármilyen ténykedésükkel segítették
egyesületünk életét! Külön köszönöm a vezetőségi tagok, túravezetők egész évi rendszeres és
nélkülözhetetlen munkáját!
Anyagi bázisunk: A tevékenységeinkhez szükséges anyagiakat a szerény egyesületi tagdíjunkból, a
kulcsosházunkban éjszakázók szállásdíjából, a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány, valamint a komlói
Polgármesteri Hivatal pályázatán nyert összegekből, a Komló Városért Alapítványtól kapott támogatásból
és több magánszemély adója 1%-ának részünkre való juttatásából tudtuk biztosítani. (Részletek a
pénzügyi beszámolóban!)
A rendszeres pénzügyi ellenőrzés nem kis feladatát a múlt évben is Bora Tiborné végezte.
Eredményeink, teljesítményeink: 2009-ben a gyalogtúrákon elért pontok alapján legjobb 10 túrázónk:
Feketéné Móró Erzsébet 1612 pont, Horváth Attila 1069 pont, Rácz János 1036 pont, Kuizs
Sándorné 982 pont,
Kuizs Sándor 977 pont, Sisák Tiborné 938 pont, Csoknyay Istvánné 921
pont, Őri Zsuzsanna 880 pont,
Sisák Tibor 836 pont, Magyarity Julianna 835 pont
3 túratársunk kerékpározik is, nekik összeadódtak a pontszámaik: Bora Tiborné k. 1640 p.+ gy. 767 p.=
2407 pont, Miklovits György k. 1671 p. + gy. 497 p.= 2168 pont, Németh Katalin k. 367 p. + gy. 574 p. =
941 pont
Ezüstjelvényes túrázónk lett: Kilin Sándor és Magyarity Julianna
Bronzjelvényes lett: Kühár Zsuzsanna, Odor Erzsébet, Ottó Anita, Szőke Jánosné, Sisák Tibor, Sisák
Tiborné
A legeredményesebb ismét Feketéné Móró Erzsébet volt, aki 2009-ben teljesítette a Pálos templomok
Magyarországon 1-2, Szentkutak Mo.-on 1., Templomromok a Dunántúlon 1-2, Templomromok a Dunán
innen 1., mozgalmat. Ezek összegzéseként az országban elsőként kapta meg a Nemzeti kincseink kupát!
továbbá teljesítette a Váraink 1-6 és a Román kori templomok 1-10 fokozatot. Balás Lászlóné a Magyar
várak Apródja, Horváth Gáborné pedig a Magyar várak Apródja, Fegyverhordozója és Lovagja címet
szerezte meg. Németh Katalin a Baranya
Teljesítménytúrázója ezüstfokozatát érdemelte ki. A

Természetjárók Napján a természetjárásért végzett kiemelkedő munkájáért a Magyar Természetbarát
Szövetség elnökségétől dr. Téry Ödön emlékérmet vehetett át Őri Zsuzsanna. Többen eredményesen
vettünk részt a DÖKE – több sportágat és feladatokat érintő – pontgyűjtő versenyén (Bora Tiborné,
Miklovits György, Őri Zsuzsanna). Feketéné Móró Erzsébet és Őri Zsuzsanna 2009-ben elnyerte a Tolna
Megye Teljesítménytúrázója címet. Mindenkinek szívből gratulálunk!
Kapcsolataink: Rendszeres, jó kapcsolatunk van a Baranya és Tolna Megyei Természetbarát
Szövetséggel, a bonyhádi Völgység Turista Egyesülettel, és a Mecseki Erdészeti Zrt. Pécsváradi
Igazgatóságával. Ezúton is köszönjük a Kenderföldi Ált. Iskola, a Muzeális Gyűjtemény, a Közösségek
Háza rendszeres támogatását, és a Honismereti és Városszépítő Egyesület, a Tájak Korok Múzeumok
komlói csoport vezetőjének a hasznos és jó együttműködést.
Mint a természet barátai, fontosnak tartjuk a természet védelmét, ezért lehetőségeink szerint teszünk is
érte!
2010-ben is szeretettel várunk mindenkit térítésmentes nyílt túráinkra, kulturális és egyéb
rendezvényeinken!
Őri Zsuzsanna
elnök

