A Hétdomb Természetbarát Egyesület szakmai beszámolója, a 2012-es évről
70 túrát szerveztünk 57 tagunknak és minden érdeklődőnek a Mecsekben. Hagyományos
túráink között volt a Szent Borbála Emléktúra, amelyet 2. alkalommal hirdettünk meg. 2012-ben
túrát vezettek: Bora Tiborné, Breitenstein Ferenc, Feketéné Móró Erzsébet, Horváth Attila,
Kuizs Sándor, Németh Katalin, Németh Margit, Őri Zsuzsanna, Sebestyén Zoltán, Breitenstein
Ferenc és Feketéné Móró Erzsébet megyei nyílt túrát is vállalt. Valamennyiük munkáját ez úton
is köszönjük!
Két túravezetőnk (Feketéné Móró Erzsébet és Horváth Attila) a vizsgák eredményes
teljesítése után megszerzte a bronzjelvényes túravezetői minősítést.
Több megyei túra résztvevői is voltak tagjaink. Ismét kis csapatunk képviselte a baranyai
turistákat Gyenesdiáson, a Gyalogtúrázók XIX. Országos Találkozóján (Szervező: Feketéné
Móró Erzsébet). Júniusban 3 napot Zala megye, júliusban 8 napot a Börzsöny-alja, Cserhát
és Karancs-Medves, valamint szeptemberben 3 napot Baja környéke és Gemenc
turistaútjait jártuk és fedeztük fel értékeit. (A táborok szervezője: Őri Zsuzsanna).
Sikeresen rendeztük meg ismét az országosan meghirdetett Baranya – Tolna
Teljesítménytúrát (a 30 km-es távot 11. a 15-ös távot pedig 7. alkalommal), de a „Jó
szerencsét!” Bányász Emléktúrán is már 5-ödször emlékezhettünk együtt – az ország
különböző pontjáról érkezőkkel – egykori bányászainkra. A „Mecseki láthatatlanok”
nyomában Történelmi Emléktúrának (56, 28, 14, 7 km) 4. éve voltunk társrendezői, de
első ízben a Törökvári Napok sikerében is osztozhattunk. Segítettünk a Mecsek és a
DÖKE TT rendezésénél is. Köszönet mindazoknak akik bármilyen feladatot vállaltak a
rendezések során!
Szervezetten ismét nagy létszámmal vettünk részt a Tenkes Teljesítménytúra különböző távjain,
de tagjaink egyénileg is több teljesítménytúrára neveztek.
2012-ben is kedveltek voltak az egy napos országjáró túrák-kirándulások. (Szervezője:
Feketéné Móró Erzsébet) Most is népszerű volt az Örökségünk – délutáni diskurzus
sorozatunk kilenc havi képes élménybeszámolója. (Szervező: Őri Zsuzsanna).
A városi szervezésű rendezvényeknek is aktív részesei voltunk. Így a Civilek V.
Találkozójának
(Horváth Attila, Korcsmár Istvánné, Németh Margit, Panta György, Zana
Szilvia), ahol sok ismeretet adó információs sátor és természetismereti TOTO segítségével
népszerűsítettük a természetjárást, a környezetvédelmet és egyesületünk lehetőségeit,
valamint svéd-pályás tájékozódási játékkal színesítettük a programokat. Ezeket a célokat
szolgálták a Közösségek Házával rendezett „Kirándul a család” és „Túra az
egészségünkért” havonta meghirdetett programunk. Túrákat és beszélgetést szerveztünk
a nyári-napközis gyerekeknek és „őszi-szünet” túrára is vártuk az érdeklődő diákokat és
szüleiket. Segítettünk a kistérségben élő diákoknak hagyományosan meghirdetett „Mecseki
Barangolások” verseny megrendezésében (Bora Tiborné, Németh Margit, Őri Zsuzsanna).
Ismét jól sikerült a
„hétdombos” majális. (Rendező: Őri Zsuzsanna) A
bányászhagyományok és emlékek megőrzése fontos számunkra, ezért a Nyugdíjas
Bányász Szakszervezettel továbbra is aktívan együttműködtünk. Méltóképp helytálltunk a
sok ismeretet igénylő Bányászati vetélkedőn. (Békés István, Feketéné Móró Erzsébet,
Németh Margit, Őri Zsuzsanna, Takács Balambér, Zsula Ákos). Találkozón vettünk részt
Szászvár egykori bányászaival, ismerkedtünk emlékeikkel. Másodszor rendeztük meg a
Szent Borbála Emléktúránkat, de más emléktúrán és koszorúzásokon is tiszteletünket
fejeztük ki. A Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás egy szakaszának és zárásának résztvevői,
részesei lehettünk. Mecseknádastól Zobákpusztáig Feketéné Móró Erzsébet vezette a
vándorlás résztvevőit. Neki és mindazoknak köszönet, akik valamivel hozzájárultak a
Zobákpusztára beérkezők fogadásához, vendéglátásához és ajándékozásához. Ehhez a
BMTSZ is nyújtott anyagi segítséget. 2012-ben másodszor 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, Pirisi Juliannának ítélt. Hagyományainkhoz híven,
meghitt karácsonyi ünnepséggel zártuk a múlt évet is. Kapcsolattartás, információ: a

havonta tartott vezetőségin és túragyűlésen, továbbá a honlapról.
Végzett munkáink: A teljesítmény- és emléktúrák előtt arra törekedtünk, hogy a résztvevők a
lehető legkevesebb szeméttel találkozzanak városunkban és környékén. A diákszállást biztosító
Vörösfenyő kulcsosház, valamint környékének tisztán- és rendben tartásáról folyamatosan
gondoskodtunk, de munkatúrákat is szerveztünk e célból. A honlapon kívül programfüzetből
tájékozódhattak programjainkról tagjaink és az érdeklődők.
Vállaltuk a Balincai-kút, a Kata-, a Bányász- és a Laura-forrás védnökségét, vagyis kitisztítását
évente 2 alkalommal.
Útfestés: A DDK Vándorlás Mecseknádasd és Zobákpuszta közötti szakaszán Feketéné Móró
Erzsébet újította fel a jelzéseket és tisztította meg az utat segítőivel (Balás Lászlóné, Csoknyay
Istvánné, Lencse Katalin, Szőke Jánosné, Horváth Attila).
Vörösfenyő kulcsosház: 2012-ben 77 fő, összesen 109 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. (Ezt az önkéntes feladatot Kilin Sándor, Őri Zsuzsanna és
Varga Nándor vállalta). A vendégekkel való kapcsolattartást, a ház kiadásával járó teendőket
múlt évben is Német Margitka végezte. Köszönjük neki!
Egyéb: Az egyesület honlapjának folyamatos frissítését Rácz Jánosné – az előző évhez
hasonlóan – mindig naprakész információkkal bővítette, újította. Köszönjük!
Bora Tiborné túratársunknak is köszönet, hiszen szakszerű és rendszeres pénzügyi ellenőrző
tevékenysége mellett egész évben segíti a vezetőség munkáját!
A vezetőségi tagokon kívül természetesen minden tagunkat dicséret illeti, aki bármilyen
ténykedésével segítette egyesületünk életét!
Anyagi bázisunk: A tevékenységeinkhez szükséges anyagiakat szerény egyesületi
tagdíjunkból, a kulcsosházunkban éjszakázók szállásdíjából, Nemzeti Együttműködési Alap
működési pályázatból, Komló Város Önkormányzata, valamint Polics József Komló város
polgármesterétől kapott támogatásból és több magánszemély adója 1%-ának részünkre való
juttatásából tudtuk biztosítani.
Elismeréseink, eredményeink, teljesítményeink: Kimagasló természetjáró munkájáért a
BMTSZ elismerését 2012-ben Fehérné Kardos Ágnes és Kilin Sándor kapta. A túrákon elért
pontok alapján legjobb túrázóink 2012-ben: Kühár Zsuzsanna 2127 pont, Takácsné Jakabos
Laura 1917 pont, Sisák Tiborné 1811 pont, Sisák Tibor 1708 pont, Feketéné Móró Erzsébet
1634 pont, Őri Zsuzsanna 1355 pont, Csoknyay Istvánné 1015 pont,... 18 év alatti
kategóriában Zsula Ákos 650 pont
Túraminősítések 2012-ben Aranyjelvényes: Kühár Zsuzsanna, Sisák Tiborné, Sisák Tibor
Ezüstjelvényes: Balás Lászlóné
Túramozgalmak 2012-ben:
Feketéné Móró Erzsébet Baranyai-dombság turistája lett, valamint a Nemzeti Kincseink Kupa
mozgalom II. fokozatáért az országból elsőként vehette át a serleget.
Sisák Tiborné és Sisák Tibor a Baranyai várak, a Mecsek turistája és a Mecseki Barangolások
mozgalmat teljesítették.
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, közülük a
Honismereti és Városszépítő Egyesületet emelném ki.
Külön köszönet Simonné Döme Ildikónak és Jégli Zoltánnak, akik évek óta remekül
működtetik a Civil Vezetők Fórumát, mely nagy segítséget ad a mi egyesületünknek is.
2013-ban is várunk mindenkit túráinkra és egyéb rendezvényeinkre!
Komló, 2013. február 10.
Őri Zsuzsanna
elnök

