
A Hétdomb Természetbarát Egyesület 2014-es évének szakmai beszámolója

A 2014-es évben is gazdag volt kínálatunk. 67 térítésmentes programunkra vártuk az érdeklődőket és 76
tagunkat.  2014-ben  túrát  vezettek: Breitenstein  Ferenc,  Enyezdiné  Tamássy  Magdolna,  Feketéné
Móró Erzsébet,  Horváth Attila,  Kühár Zsuzsa, Németh Katalin,  Németh Margit, Őri Zsuzsanna, Zana
Szilvia.  BMTSZ illetve „Mecsek Egyesület”-i  nyílt  túrát is vállalt: Breitenstein Ferenc, Feketéné Móró
Erzsébet. Köszönjük munkájukat!
Június  6–9-ig  újra  mi  képviseltük  városunkat  és  megyénket  a  Gyalogtúrázók  XXI.  Országos
Találkozóján, melyet Vácon rendeztek. (Szervező: Feketéné Móró Erzsébet). 
Augusztus  5-től  augusztus  10-ig  Bakonyi  Kalandok  Túratáborunkban  ismerkedhettünk  a  Magas-
Bakony  természeti  és  kulturális  értékeivel,  szeptember  19–21-ig  a Balaton-felvidék kincsei  között
túráztunk. (Mindkét tábor szervezője: Őri Zsuzsanna)  Októberben a  Baranyai-dombságban, Feked
környékén kalandozhattunk 3 napot. (A program társszervezője: Feketéné Móró Erzsébet).  Ismét
sikerrel  rendeztük  meg  az  országosan  meghirdetett  Baranya-Tolna  Teljesítménytúránkat
(„Nosztalgia” 60, a 30, 15, 7 km-es távon), a Komlói-Napok utó rendezvényeként a „Jó szerencsét!”
Bányász  Emléktúránkat  (16  és  8  km-es  távon),  és  közös  szervezésben  ismét  kedvelt  volt  a
„Mecseki láthatatlanok” nyomában Történelmi Emléktúránk  (56, 28, 14, 7 km-es távon).  Ezeken
több,  mint  40,  illetve  közel  30  tagunk  dolgozott  azon,  hogy  az  ország  számos  pontjáról  érkező
résztvevők jól érezzék magukat. A társrendezésben is becsülettel helytálltunk közel 20-an.)  Köszönjük
mindenkinek a siker érdekében végzett munkáját!  A bányászhagyományok és emlékek megőrzése
egész évben fontos számunkra, így koszorúzáson, megemlékezéseken képviseltük egyesületünket. A
Borbála – Napok részeként  már a IV. alkalommal hirdettük meg a Szent Borbála Emléktúránkat,
amelyet sajnos az esőzés miatt most nem tarthattunk meg. 
Saját túráinkon kívül ismét nagy létszámmal vettünk részt a Tenkes Teljesítménytúra különböző távjain,
de  tagjaink  egyénileg is  több  teljesítménytúrára  neveztek  az  elmúlt  évben  is,  valamint  egyesületi
túráinkon túl, Feketéné Móró Erzsébet több túratársunkkal együtt a Mecsek Egyesület 14 túráján vett
részt, ebből két gyalogtúrának és két falujáró túrának a túravezetője is volt (Lánycsók, Dunaszekcső),
továbbá két megyei túrán is vezette a lelkes túrázókat.
2014-ben  is  lehetőségük  volt  tagjainknak  és  a  hozzájuk  csatlakozóknak  egy-egy  napon  –  a
település  nevezetességeit  is  megismertető  –  fürdő-túrára  (Szigetvár,  Magyarhertelend,  Tamási,
Marcali,  Dombóvár,  Kalocsa,  Csokonyavisonta),  valamint  pontszerzős  túrákkal  összekapcsolt
falujáró  túrákra  (A  Szekszárdi-dombságban  3,  a  Zselicben  3,  Külső-Somogyban  5,  a  Villányi-
hegységben 2 gyalogtúra volt. A Gerecsében 4 napot, a nyugati határszélen a Vasfüggöny-túrán 2 x 4
napot túráztak. Ezek szervezője: Feketéné Móró Erzsébet. Köszönjük Neki!) 
2014-ben is sok érdeklődőt vonzottak – az érdekes témákból összeállított – Örökségünk – délutáni
diskurzus sorozatunk képes élménybeszámolói. (Köszönjük előadóinknak: Müller Nándornak, valamint
tagjaink közül Feketéné Móró Erzsébetnek, a Fehér házaspárnak és Breitenstein Ferencnek.)
Fontosnak tartjuk a találkozást egykori turista barátaikkal, így szeptemberben ismét vártuk Őket a „Régi”
Turisták Találkozójára. (Köszönjük Feketéné Móró Erzsébetnek a múltidéző vetítést és mindenkinek aki
valamivel, akár „csak” jelenlétével is hozzájárult a kellemes együttléthez!)
A Komlói Egészség Centrum Egészségfejlesztő Irodájával májusban változatos és nagy sikert aratott
kínálattal  „Gyalogló”  Napot  tartottunk az  Arborétum  szép  környezetében,  valamint  a  Gadányi-
tavaknál.  (A  rendezvény  sikeréért  Benke  Györgyné,  Feketéné  Móró  Erzsébet  és  Őri  Zsuzsanna
tagunknak  jár  köszönet!)  Aktív  részesei  voltunk az  iroda  által  szervezett  Egészség  Napnak is
(Korcsmár Istvánné, Németh Margit,  Őri Zsuzsanna és Szabó József  munkájának jóvoltából),  ahogy
több városi szervezésű rendezvénynek. Így a Civilek VII. Találkozóján ismét természetismeretet adó
információkkal, játékokkal vártuk sátrunkba az érdeklődőket, így is népszerűsítve a természetjárást, a
környezetvédelmet, egyesületünk lehetőségeit.  (Ezért köszönet jár: Benke Györgyné, Fehérné Kardos
Ágnes, Kis Tar Istvánné, Korcsmár Istvánné, Németh Margit, Őri Zsuzsanna, Szabó József és Szabó
Józsefné  tagunknak!)  Előző  évben  is  segítettük  a  kistérségben  élő  diákoknak  hagyományosan
meghirdetett „Mecseki Barangolások” verseny megrendezését.  (Segítők voltak:  Benke Györgyné,
Őri  Zsuzsanna)  Felkérésre  ismét  elláttuk  a  Mecsek  50  TT.  Vörösfenyő  kulcsosháznál  lévő
állomáspont  teendőit.  (A  feladatokat  ellátta  Benke  Györgyné,  Kilin  Sándor,  Németh  Margit,  Őri
Zsuzsanna.) A Vörösfenyő kulcsosháznál júniusban újra házigazdái lehettünk a Civil Vezetők Fóruma
által szorgalmazott és már hagyománnyá váló  civilek baráti találkozójának.  Az elmúlt évben is  több
diákcsapat töltött 2-3 napot a kulcsosházban, akiknek a felvezetésen kívül túrákat is szerveztünk.
(Ezt a feladatot Őri Zsuzsanna vállalta.)
A Nagy László Gimnáziummal kötött együttműködési megállapodás alapján 2014-ben is fogadtuk
és továbbra is várjuk az Önkéntes munkát  végző fiatalokat.  Nékik is  köszönjük mindazt,  amivel
hozzájárultak egyesületünk életéhez. Jó kapcsolatunkat az is tükrözi, hogy – immár hagyományosan –
ismét részesei voltunk a töretlenül népszerű Egészség Napjuk kínálatának. ( Ezúton is köszönjük



Benke Györgyné, Feketéné Móró Erzsébet és Őri Zsuzsanna itt végzett munkáját!)
Egyéb végzett munkáink: A teljesítmény- és emléktúrák előtt most is arra törekedtünk, hogy a 
résztvevők a lehető legkevesebb szeméttel találkozzanak városunkban és környékén. A főként 
diákszállást biztosító Vörösfenyő kulcsosház, valamint környékének tisztán- és rendben tartásáról – 
elsősorban a havi rendszerességgel beütemezett „Tesz-vesz túrákon gondoskodtunk. Elvégeztük 
a tavaszi nagytakarítást (Balás Lászlóné, Bányai Jenő, Benke Györgyné, Békés István, Biros Béláné, 
Csoknyay Istvánné, Fazekas Gáborné, Kapitány Albert, Kilin Sándor, Kis Tar Istvánné, Miklovits György, 
Németh Margit, Odor Erzsébet, Őri Zsuzsanna, Szőke János, Szőke Jánosné, Tóth Csabáné, Varga 
Nándor, Varga Nándorné, Zana Szilvia), az őszi teendőket, fagyűjtést, vágást, és tárolási feladatokat 
(Benke Györgyné, Csoknyay Istvánné, Fábos Józsefné, Fehérné Kardos Ágnes, Feketéné Móró 
Erzsébet, Hering Györgyné, Dr Hoppa Elvira, Kapitány Albert, Kilin Sándor, Enyezdiné Tamássy 
Magdolna, Magyarity Julianna, Miklovits György, Németh Katalin, Németh Margit, Odor Erzsébet, Őri 
Zsuzsanna, Róth Károly, Szabó József, Szabó Józsefné, Varga Nándor, Varga Nándorné, Zsula Ákos), 
valamint környékének tisztán- és rendben tartásáról is folyamatosan gondoskodtunk (Kilin Sándor, 
Miklovits György, Őri Zsuzsanna, Sashalmi Lajos, Szabó József). A fűnyírást 2014-ben egyesületi 
tagjaink végezték, saját géppel! (Nagy köszönet Bagó Ákosnak és párjának, valamint Bagó Laurának 
és Feiszthammel Zsolt Andrásnak!)Többször is megtisztítottuk a Balincai- és Kata-forrás medrét, 
környékét. Hagyományainkhoz híven, meghitt karácsonyi ünnepséggel zártuk a múlt évet is. 
A Vörösfenyő kulcsosház forgalma: 2014-ben 198 fő 30 napot, összesen 293 vendégéjszakát töltött
nálunk,  de  tagjaink  is  szívesen  vették  igénybe  a  kulcsosház  lehetőségeit.  Vendégeinket  mindig
ügyeletes segíti, hogy rendben és kellemesen teljen a kulcsosházunkban töltött idejük (Ügyeletet vállalt:
Horváth Attila 5 nap és Csordás Nikoletta 3 nap, Kilin Sándor 3 nap, Miklovits György 2 nap, Németh
Margit és Szabó Irén 2 nap, Őri Zsuzsanna 18 nap). 
A vendégekkel való kapcsolattartást, a ház kiadásával járó teendőket továbbra is  Német Margit
végezte. Köszönjük munkáját!                                                                                   
Egyéb: Ahhoz,  hogy  az  egyesület  élete  minden  területen  jól  működjön,  a  vezetőségi  tagok
nagyon  sokat  dolgoztak  és  dolgoznak!  Külön  köszönjük  Fehérné  Kardos  Ágnesnek  a
tagnyilvántartást és a teljesített túrák regisztrálását, Németh Margitnak a rendszeres könyvelést,
továbbá  gazdasági  tevékenységet,  Feketéné  Móró  Erzsébetnek  a  megyei  szövetséggel  való
kapcsolattartás... Bora Tiborné túratársunknak a szakszerű és rendszeres pénzügyi  ellenőrző
tevékenységét,  Hering  Györgyné,  Elli  néninek  a  sok-sok  tortát,  valamint  Zsula  Ákosnak  a
klarinétjátékát ünnepségeinken, emléktúráinkon és egyéb rendezvényeken! Az egyesület honlapjának
frissítését  2014-re  Horváth  Attila  vállalta.  Természetesen minden  tagnak köszönet  jár,  aki
bármilyen ténykedéssel segítette közösségünket! 
Kapcsolattartás, információ: a havonta tartott vezetőségin és túragyűlésen, továbbá a honlapról
és programfüzetünkből tájékozódhattak tagjaink és az érdeklődők.
Anyagi  bázisunk:  A tevékenységeinkhez  szükséges  anyagiakat  szerény  egyesületi  tagdíjunkból,  a
kulcsosházunkban éjszakázók szállásdíjából, a Nemzeti Együttműködési Alap működési pályázatából,
Komló Város Önkormányzata,  valamint  a Komló Városért  Alapítványtól  kapott  támogatásból  és több
magánszemély adója 1%-ának részünkre való juttatásából tudtuk biztosítani. 
Elismeréseink,  eredményeink,  teljesítményeink 2014-ben:  Szorgalmas természetbarát  munkájáért
BMTSZ elismerésben részesült: Horváth Attila, Kovács Árpád, Kuizs Sándorné.
A túrákon elért pontok alapján  legjobb túrázóink 2014-ben:  Biros Béláné 2804 pont, Kapitány Albert
2795 pont, Feketéné Móró Erzsébet 2386 pont,  Takácsné Jakabos Laura 1566 pont,  Odor Erzsébet
1359  pont  (teljesítve  az  aranyjelvényes  szintet),  Sisák  Tiborné  1222  pont,  Sisák  Tibor  1130  pont,
Csoknyay Istvánné 1075 pont, Őri Zsuzsanna 1069 pont. A 18 év alattiak: Zsula Ákos 653 pont.
Túramozgalmak teljesítése 2014-ben: A Mecsek forrásai és a Mecsek turistája –  Balás Lászlóné, 
Magyarity Julianna, Odor Erzsébet, Kincsek a hazában – Feketéné Móró Erzsébet
Dél-dunántúli Piros-túra – Kapitány Albert, Mecseki Zöld-túra – Kühár Zsuzsanna
Kapcsolataink:  Továbbra  is jó  kapcsolatunk  van  a  Baranya  és  Tolna  Megyei  Természetbarát
Szövetséggel,  a  Mecseki  Erdészeti  Zrt.  Pécsváradi  Igazgatóságával,  több  komlói  civilszervezettel.
Ezúton is köszönjük a Közösségek Házával a Nagy László Gimnáziummal és az Egészségfejlesztő
Irodával történő rendszeres együttműködést, valamint Komló Város Önkormányzata, Varga Jenő
(Vargánya Tanya Bt.) és a Muzeális Gyűjtemény támogatását. Köszönet Simonné Döme Ildikónak
és Jégl Zoltánnak, az évek óta remekül működtetett Civil  Vezetők Fórumáért,  ahol rendszeres
információkhoz, segítséghez juthatunk. 

2015-ben is örömmel várunk mindenkit! Továbbra is túráinkon, egyéb rendezvényeinken
népszerűsítjük a természetjárás betegség megelőző és egészségmegőrző hatását, a természet

szépségeit és a jó közösség lehetőségeit!                                                                              
                                                                                                                           Őri Zsuzsanna

                                                                                                                                                elnök


