
A Hétdomb Természetbarát Egyesület szakmai beszámolója a 2010-es évről

A betervezett  túrák  és  rendezvények  megvalósulása  alapján  mondhatjuk,  hogy  sikeres  2010-es  évet
zártunk.  Ahogy azonban mindig kiemelem: ennél  fontosabb,  hogy maradandót  hagyjunk magunk után
minden évben valamennyiünk javára,  továbbá jó közösséggel  átélt,  szép élményekre emlékezhessünk
vissza. Ezért most is sokat kellett tenni a vezetőségnek és tagoknak egyaránt. 
Az 56 egyesületi tag nevében – akik közül 51-en természetbarát szövetségi tagsággal is rendelkeznek
–, őszinte szívvel állíthatom, hogy elődeinkhez méltóan léptünk be a komlói, szervezett természetjárás 61.
évébe!
Túráink:  A táboraink  túráin  kívül 47 saját  szervezésű túránk volt,  melyekhez  térítésmentesen bárki
csatlakozhatott.  A  hagyományos  újévköszöntő  pezsgős-,  farsangi  hurka-,  húsvéti  locsoló-,  vagy  a
„találkozás a Mikulással túránk mellett, 2010-ben is kiemelt szerepe volt a Horzsa Sándor és Lafferton
Henrik  emléktúráknak – amelyek egyben szövetségi  nyílt  túrák is  voltak – valamint  az Eperjesi  Ernő,
Rockenbauer Pál és az Emlékezés a már „végtelenben túrázókra” szép pillanatainak is. Több szövetségi
nyílt túra is szerepelt programjaink között, amelyekhez szívesen csatlakoztunk. Május 21 – 24 között  12
fővel részt vettünk az Aggteleken rendezett Gyalogtúrázók XVII. Országos Találkozóján (szervező:
Feketéné Móró Erzsébet).  Sok maradandó túra-, kulturális- és vidám élménnyel tértünk haza  júliusban
egy hetes bükki, és szeptemberben három napos Balaton-felvidéki túratáborunkból  (szervező: Őri
Zsuzsanna). Így többek között: a Balla-völgyi üreg, Rejteki kőfülke, Három-kő, Tar-kő, Felsőtárkány és az
Egri illetve Diósgyőri vár, Szilvásváradon a Millenniumi kilátó, Szalajka-völgy, Lillafüred értékei, Ómassa,
Hór-völgy,  Cserépfalu  Subalyuk barlang,  Cserépváralja  barlanglakások és  kaptárkövek,  Miskolc  Avas-
hegyen  lévő  templom és  temető  szerepelt  a  látnivalóink  között,  de  Miskolctapolca  barlangfürdőjének
lehetőségeit  sem  hagytuk  ki.  Pár  hónappal  később  pedig  a  Keszthelyi-hegység  kilátóiról,  Csobánc
várromjairól,  a  Szigligeti  várból  és  a  különleges Szent  Mihály-dombról  gyönyörködhettük  a  természet
szépségeiben, továbbá barangolhattunk a Szentbékkállai Kő-tenger csodái között, és eveztünk a tapolcai
tavas-barlangban. Mindezt vetített képek segítségével igyekeztünk továbbadni az itthoniaknak.
2010-ben kiírt  túrát  vezettek:  Őri  Zsuzsanna (19),  Horváth Attila  (11),  Feketéné Móró  Erzsébet  (8),
Németh  Katalin  (8),  Rácz János (8),  Sebestyén Zoltán (3),  Zana Szilvia  (3),  Bora Tiborné (2),  Kuizs
Sándor  (2),  Breitenstein  Ferenc  (1),  Fehérné  Kardos  Ágnes  (1). Hálás  köszönet  jár  egész  évi
rendszeres és nélkülözhetetlen munkájukért! 
Ismét sikeresen rendeztük meg a  Baranya – Tolna 30, 15 Teljesítmény-, a „Jó szerencsét! Bányász
Emléktúránkat,  valamint  a  Vargánya  Tanyával  közösen  tartott  „Mecseki  láthatatlanok”  nyomában
Történelmi Emléktúránkat, melyekre hazánk sok településéről érkeztek hozzánk a túrázók. Tagjaink –
egyesületünket  képviselve  –  majd  minden  hónapban  megmérették  magunkat  más  egyesületek  által
rendezett teljesítménytúrákon is. Ezek közül most is kiemelkedett a Tenkes Teljesítménytúra, amelyen már
közel  10  éve  rendszeresen  harmincon  fölüli  létszámmal  veszünk  részt.  Feketéné  Móró  Erzsébet
túratársunk 2010-ben is aktívan szervezte a túramozgalmak teljesítését, valamint a közkedvelt 1-2 napos
országjáró kirándulásokat. Iskolaszünetben és igény szerint a múlt évben is vezettünk túrát diákoknak.
Segítettünk  a  DÖKE „Gyalogolj  az  ötösért!”  teljesítménytúrájának  lebonyolításában  (Horváth  Attila  és
Sisák  Tiborné),  valamint  „Svéd-pályás”  tájékozódási  játékkal  színesítettük  a  Karbon  Kör  –  Petőfi  tér
megújításáért szervezett – rendezvényét (Horváth Attila és Őri Zsuzsanna). 
Kulturális és egyéb rendezvényeink, tevékenységeink: Az Örökségünk – délutáni diskurzus sorozatunk
9 vetítéses élménybeszámolóján rendszeresen résztvevő 30-40 érdeklődő most is maradandó élményeket
kapott  (szervező: Őri Zsuzsanna). A múlt évben:  Müller Nándor: Barangolások a Mecsekben; Feketéné
Móró Erzsébet: Váraink múltja és jelene I. valamint II. része; Bodáné Gálosi Márta: Izland csodái; Szendrő
Szabolcs: „Fél lábbal a csúcson”, a magas hegyek birodalma; Szabados Tamás: A szép csendje; Gruber
László:  Egy  csipet  Marokkó;  Takácsné  Jakabos  Laura:  Ízelítő  Kubából;  Feketéné  Móró  Erzsébet  és
Horváth Attila: A „hétdombosok” 2010-ben szerepelt a kínálatban. Szendrő Szabolcs hegymászó, fotós
különleges – 7-8000 méter magas csúcsok megmászása közben készült – fotóit közreműködésünkkel egy
hónapig sokan megcsodálhatták a komlói Színház- és Hangversenyterem aulájában. Ismét jól érezhettük
magunkat a remekül megszervezett „hétdombos” majálison. (Rácz házaspár)
Népes  táborral  képviseltük  egyesületünket  a  múlt  évben   –   az  EKF.  rendezvényeinek  részeként
kivételesen – Pécsen tartott Természetjárók Napja ünnepségén. Előtte csapatunk (Bora Tiborné, Fehérné
Kardos  Ágnes  Feketéné  Móró  Erzsébet,  Őri  Zsuzsanna) sikeresen  debütált  a  Pécs  Városismereti
versenyen, ahol még két tagunk (Horváth Gáborné és Lencse Katalin) is eredményesen segítette a pécsi
turisták csoportját.
Október  10-én  –  egy jó  programmal  színesített  –  találkozóra  vártuk  régi  turistáinkat  a  mecsekjánosi
kultúrházba.



Múlt évben is aktívan részt vettünk Komló város rendezvényein. Így: május 1-jén az Európa-napon, az e
hónap végén megrendezett Komló és környéke Bányászainak II. Találkozóján. Ennek egyik programjaként
került  átadásra  a  kb.  160  km  hosszúra  tervezett  „Jó  szerencsét!”  Mecseki  Bányász  Emlékút  első
állomáspontja,  a  Kossuth  Szabadidő  Park.  Az  útvonal,  a  két  tájékoztatótábla  és  az  iránytáblák
előkészítésben  és  munkálataiban  jelentős  szerepe  volt  és  természetesen  lesz  is  egyesületünknek.
Augusztusban a Civilek-Napján rövid túrával színesítettük a programot.
2010-ben először adtuk át – a DÖKE szervezetével közösen –  a „Csírázó” Komlói Tehetségekért alapított
„Horváth  Zoltán”  Emlékdíjat,  amelyet  a  beérkezett  pályázatok  értékelése  után  a  szakmai  zsűri  a
legeredményesebbnek tartott végzős komlói általános iskolásnak, Füzesi Dánielnek ítélt. 
Negyedévente  1-2  este  4-5  fővel  részt  vettünk  a  Kulcsosházunkat  bérbeadó  Pécsváradi  Erdészeti
Igazgatóság igazgatója, Ripszám István által szervezett Világjáró Klub rendezvényein, felhasználva ezen
alkalmakat  a  megfelelő  kapcsolattartásra.  Hagyományainkhoz  híven,  meghitt  karácsonyi  ünnepséggel
zártuk a múlt évet is.

Végzett munkáink:  Útfestés Megkezdtük a „Jó szerencsét!” Mecseki Bányász Emlékút kialakítását.  A
Kossuth Szabadidő park és a Hasmányi templom romjai között felfestésre került az út speciális jelzése,
valamint a romjelzés (Őri Zsuzsanna). Októbertől a tél beálltáig: Zobák-aknától a Hidasi-forrásig (Feketéné
Móró Erzsébet vezetésével és Balás Lászlóné, Csoknyay Istvánné, Horváth Gáborné, Lencse Katalin,
Odor  Erzsébet,  Szőke  Jánosné közreműködésével)   készült  a  festés.  Petőfi-aknától  a  bétai  országút
Macskalik  bejáratáig  –  itt csatlakozik  a  „Jó  szerencsét!”  Komlói  Bányász  Emlékösvényhez  –  (Őri
Zsuzsanna irányításával  és  Bora Tiborné,  Fábos Józsefné,  Dr.  Hoppa Elvira,  Kilin  Sándor,  Magyarity
Julianna, Szőke Jánosné, és Zsula Ákos segítségével)  90 %-ban készült el az útvonal. A Vörösfenyő
kulcsosház,  valamint  környékének  tisztán-  és  rendben  tartásáról  folyamatosan  Miklovits  György
túratársunk gondoskodik segítőivel, akik közül ki kell emelni Kilin Sándort és Nagy Istvánt. A múlt évben is
aktívan tevékenykedtünk – főként két munkatúránkon –, hogy magunk és vendégeink számára is tiszta,
rendezett szállás álljon rendelkezésre. 2010-ben 159 fő, összesen 272 vendégéjszakát töltött nálunk, de
tagjaink is szívesen vették igénybe a kulcsosház napközbeni és alvási lehetőségeit. Vendégeinket mindig
ügyeletes segíti, hogy zökkenőmentes és kellemes legyen a kulcsosházunkban töltött idejük. Ebben az
önkéntes feladatban Miklovits György 13, Rácz János 4, Őri Zsuzsanna 3, Horváth Attila 2, Bora Tiborné
és Németh Katalin 1 éjszakát vállalt.
A vendégekkel  való  kapcsolattartást,  a  ház kiadásával  járó  nem kevés teendőt  múlt  évben is  Német
Margitka vállalta, és remekül végezte. Éves leltárunkat is rendben elkészítettük. (Bora Tiborné, Korcsmár
Istvánné, Miklovits György, Németh Margit, Németh Katalin, Őri Zsuzsanna, és Zana Szilvia)  Egyéb Az
egyesület honlapjának folyamatos frissítéséről Rácz Jánosné múlt évben is jó színvonalon gondoskodott,
így mindig naprakész információkhoz jutottunk és jutunk. Egész évben sokat dolgozott Sebestyén Zoltán
túratársunk, aki  útvonalak  bejárásával,  adatok  rögzítésével,  térképek  és  plakátok  készítésével  volt
segítségünkre. 
A kibővített vezetőség tagjain  (Bora Tiborné, Csoknyay Istvánné, Fehérné Kardos Ágnes, Feketéné
Móró Erzsébet, Miklovits György, Németh Margit) és a folyamatos feladatokat vállalókon kívül (Rácz
Jánosné,  Sebestyén  Zoltán) –  akiknek  természetesen  külön  köszönet  jár  –,  2010-ben  a  végzett
munkák és  pontőrségek  alapján  legtöbbet  dolgozó  tagjainknak  hálával  tartozunk  (Kilin  Sándor,
Horváth  Gáborné,  Horváth  Attila,  Nagy  István,  Dr.  Hoppa  Elvira,  Sisák  Tiborné,  Zana  Szilvia,  Kuizs
Sándor, Hering Györgyné, Korcsmár Istvánné, Nagy Istvánné, Magyarity Julianna, Németh Katalin, Sisák
Tibor,  Kuizs  Sándorné). Természetesen többi tagunknak  is  köszönet,  akik  bármilyen  ténykedésükkel
segítették egyesületünk életét! 

Anyagi  bázisunk:  Tevékenységeinkhez  szükséges  anyagiakat  a  szerény  egyesületi  tagdíjunkból,  a
kulcsosházunkban  éjszakázók  szállásdíjából,  az  NCA-s,  Komló  Város  Önkormányzata,  valamint  a
Baranya  Megyei  Önkormányzat  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  megnyugtatóan végezte  Bora
Tiborné.

Elismeréseink,  eredményeink,  teljesítményeink:  Kimagasló  természetjáró  munkájáért  a  BMTSZ
elismerésében részesült Horváth Gáborné és Kuizs Sándor
2010-ben a gyalogtúrákon elért pontok alapján legjobb 10 túrázónk: Feketéné Móró Erzsébet 1282 pont,
Rácz  János  1152  pont,  Sisák  Tiborné  1114  pont,  Sisák  Tibor  1114  pont,  Bora  Tiborné  1032  pont,



Csoknyay Istvánné 991 pont, Őri Zsuzsanna 870 pont, Magyarity Julianna 863 pont, Németh Katalin 842
pont, Szőke Jánosné 810 pont. 
Túraminősítés  Ezüstjelvényes: Kühár Zsuzsanna, Sisák Tiborné, Sisák Tibor         Bronzjelvényes: 
Bien Tamás
Túramozgalmak   Baranyai kilátók: Balás Lászlóné, Feketéné Móró Erzsébet, Horváth Gáborné, Kühár 
Zsuzsanna, Magyarity Julianna, Sisák Tibor, Sisák Tiborné 
Kulturista Pécs 2010: Feketéné Móró Erzsébet, Hering Györgyné, Horváth Gáborné 
Mecseki zöld-túra: Horváth Gáborné          Protestáns gályarabok emlékezete I-II. fokozat: Feketéné Móró 
Erzsébet

Kapcsolataink: Rendszeres, jó kapcsolatunk van a Baranya és Tolna Megyei Természetbarát 
Szövetséggel, a Mecseki Erdészeti Zrt. Pécsváradi Igazgatóságával és Komló Város Önkormányzatával. 
Ezúton is köszönjük a Kenderföldi Ált. Iskola, a Muzeális Gyűjtemény, a Közösségek Háza rendszeres 
támogatását, és a Nyugdíjas Bányász Szakszervezettel való hasznos és jó együttműködést. A többi komlói
civil szervezettel is jó a kapcsolatunk, közűlük a DÖKE, a Karbon Kör, a Honismereti és Városszépítő 
Egyesületet, valamint a Tájak Korok Múzeumok komlói csoportját emelném ki.        
2011-ben is várunk mindenkit nyílt túráinkra, kulturális és egyéb rendezvényeinkre!                            

Komló, 2011. január 31.                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                  Őri Zsuzsanna
                                                                                                           elnök


