
A Hétdomb Természetbarát Egyesület 2016-os évének szakmai beszámolója

A  múlt  évben  is  bő  szolgáltatást  kínálatunk.  77 térítésmentes  túránkra,  9  vetítéses
élménybeszámolónkra és egyéb programokra vártuk az érdeklődőket és 88 tagunkat. 
2016-ban  túrát  vezettek: Feketéné  Móró  Erzsébet,  Horváth  Attila,  Kilin  Sándor,  Miklovits
György, Nagy István, Németh Katalin, Németh Margit, Őri Zsuzsanna, Zana Szilvia. BMTSZ,
nyílt túrát is vállalt: Feketéné Móró Erzsébet, Horváth Attila, Őri Zsuzsanna, továbbá „Mecsek
Egyesület”-it Feketéné Móró Erzsébet. Köszönjük Nekik!
05. 06 – 08-ig  Pakson Regionális Találkozón,  07. 07 – 07. 10. -ig pedig a Gyalogtúrázók
XXIII. Országos Találkozóján, Felsőtárkányban képviseltük városunkat és megyénket.
Táboraink: 05. 12 – 15-ig a Zselic szépségei között jártunk. 
06. 27 – 07. 03-ig: „Vándorlás a Vértesben és egy kis Gerecse” Túratáborunkban ismerkedtünk
hazánk történelmi, természeti és kulturális értékeivel.  ( A táborok szervezője: Őri Zsuzsanna)
08. 01 – 06-ig: „Fürdős” – túratáborunk volt Békés megyében. ( A tábor szervezője: Feketéné
Móró Erzsébet)  15 Fürdő-túránk volt:  Magyarhertelend,  Siófok,  Harkány,  Eger,  Egerszalók,
Békéscsaba, Szeged, Orosháza, Hódmezővásárhely, Gyula, Békés, Dávod, Csokonyavisonta,
Harkány, Barcs.  Budapestre 3 városnéző túra indult: a MÜPA, Nemzeti Színházban előadás,
Néprajzi Múzeum, Opera, Vigadó, Természettudományi Múzeum, valamint  szászvári falujáró
program.  (Ezek szervezője, vezetője: Feketéné Móró Erzsébet)
Népszerű  volt  a  „Túra  az  egészségünkért!”  15  túrája is,  melyeken  gyógynövényekkel
ismerkedtünk.
Ismét sikerrel rendeztük meg az országosan meghirdetett  Baranya – Tolna ( „Nosztalgia” 60,
30,  15,  7  km)  Teljesítménytúránkat  (194  résztvevővel),  és  a  Komlói-Napok  utó
rendezvényeként a „Jó szerencsét!” (16 és 8 km) Bányász Emléktúránkat (73 résztvevővel).
Közel 50-en, illetve majd 30 tagunk dolgozott azon, hogy az ország számos pontjáról érkező
résztvevők  jól  érezzék  magukat.  Köszönjük  a  Mecsek  Egyesület  támogatását  és  néhány
tagjának  a  segítségét!  Közös  szervezésben  ismét  kedvelt  volt  a  „Mecseki  láthatatlanok”
nyomában  Történelmi  Emléktúránk (56,  28,  14,  7  km).  Köszönjük  mindenkinek  a  siker
érdekében végzett munkáját! 
A  bányászhagyományok és  emlékek  megőrzése  továbbra  is  fontos  számunkra.  Így  a
koszorúzásokon,  megemlékezéseken  és  a Bányász  Emléktúrán  kívül,  a  Borbála  –  Napok
részeként már a VI. alkalommal hirdettük és rendeztük meg a Szent Borbála Emléktúránkat
rövidebb és hosszabb távval, valamint – a túráinkon – kívül is feladatot vállaltunk a VIII. Komló
és környéke Bányászainak Találkozóján, a Bányász, valamint Borbála – Napon.
Saját túráinkon kívül ismét nagy létszámmal vettünk részt a Tenkes Teljesítménytúra különböző
távjain, de tagjaink egyénileg is több teljesítménytúrára neveztek az elmúlt évben is.
2016-ban is sok érdeklődőt  vonzottak – az értékes témákból  összeállított  – Örökségünk –
délutáni diskurzus – sorozatunk képes élménybeszámolói. Köszönjük előadóinknak! (Fehér
házaspár,  Feketéné Móró Erzsébet,  Kész Ildikó,  Őri  Zsuzsanna,  Szabó Józsefné, Takácsné
Jakabos  Laura,  Varga  Jenő)   Felkérésre  ismét  elláttuk  a  Mecsek  50  TT. Vörösfenyő
kulcsosháznál lévő állomáspont teendőit. 
A Dél-Dunántúli Piros túra Vándorlás résztvevőit fogadtuk és vendégül láttuk Sikondán. A
Sikonda és Márévár közötti szakaszon vállaltuk a túravezetést. 
 Fontosnak tartjuk a találkozást egykori turista barátaikkal, így szeptember 17-én újra vártuk
Őket a „Régi” Turisták Találkozójára.
A  Civilek  IX.  Találkozóján ismét  természetismeretet  adó  információkkal,  játékokkal  vártuk
sátrunkba az érdeklődőket.
A Közösségek Háza –  a 60. évforduló alkalmából meghirdetett –  „Mecseki Láthatatlanok”
ünnepi  rendezvény-sorozatában  aktív  szerepet  vállaltunk.  Dolgoztunk  a  felsősöknek
szervezett élményjáték előkészítésében és rendezésében.
A  Nagy  László  Gimnáziummal  kötött  együttműködési  megállapodás  alapján  2016-ban  is
fogadtuk és továbbra is várjuk az Önkéntes munkát végző fiatalokat. Jó kapcsolatunkat az is
tükrözi, hogy – immár hagyományosan – most is részesei voltunk népszerű Egészség Napjuk
kínálatának, ahogy a Kodály Z. Ált. Iskolában is. Köszönet ezért M.né Szekeres Katalinnak is.
2016-ban Tresch Balázs ballagó diák érdemelte ki és vehette át a Horváth Zoltán Emlékdíj a
„Csírázó” Komlói Tehetségekért plakettjét és a vele járó szerény támogatást.



Egyéb végzett munkáink: Farsangi, hurka-túránk sikeréért ismét sokan tettek. A teljesítmény-
és emléktúrák előtt most is arra törekedtünk, hogy a résztvevők a lehető legkevesebb szeméttel
találkozzanak  városunkban  és  környékén,  valamint  a  szükséges  helyeken  felújítottuk  a
jelzéseket, kitisztítottuk az útvonalat… Utóbbiban nagy segítségünkre volt  Horváth István és
Koroncai József. Ezúton is köszönjük Nekik!
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.  Az  őszi  teendőket,  tetőjavítást,
fagyűjtést,  vágást, és tárolási  feladatokban is sokan részt vállaltak. A  fűnyírást  2016-ban is
egyesületi tagjaink végezték. Többször is megtisztítottuk a Balincai- és Kata-forrás medrét,
környékét. Hagyományainkhoz híven, megtartottuk meghitt karácsonyi ünnepségünket is. 
A Vörösfenyő kulcsosház forgalma:  89 fő 16 napot,  összesen 235 vendégéjszakát  töltött
nálunk,  de  tagjaink  is  igénybe  vehették  a  kulcsosház  lehetőségeit.  Vendégeinket  mindig
ügyeletes  segíti,  hogy rendben  és  kellemesen  teljen  az  ott  töltött  idejük  (Ügyeletet  vállalt:
Horváth  Attila  2  nap,  Kilin  Sándor  1  nap,  Miklovits  György 2  nap,  Nagy István  3  nap,  Őri
Zsuzsanna  10  nap).  A vendégekkel  való  kapcsolattartást,  a  ház  kiadásával  járó  teendőket
továbbra is Német Margit végezte. Köszönjük munkájukat!
Egyéb: A vezetőség harmonikusan együttműködve, sokat és eredményesen tett azért, hogy az
egyesület  élete  minden  területen  jól  működjön.  Külön  köszönjük  Korcsmár  Istvánnénak  a
tagnyilvántartást és a teljesített túrák regisztrálását, Németh Margitnak a rendszeres könyvelést,
a  további  gazdasági  tevékenységet,  Nagy  István  titkárnak  a  sokrétű  segítségét,  Szabó
Józsefnek a technikai és egyéb munkákban való aktív részvételét, Szabó Józsefnének kulturális
életünk  színesítését,  Bora  Tiborné  túratársunknak  a  szakszerű  és  rendszeres  pénzügyi
ellenőrzését, Hering Györgyné, Elli néninek a sok tortát, valamint Zsula Ákos klarinétjátékát! Az
egyesület  honlapjának  frissítését  Horváth  Attila  végezte.  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,  Komló  Város  Önkormányzata
pályázatából, a polgármesteri keretből, valamint több magánszemély adója 1%-ának részünkre
való  juttatásából  tudtuk  biztosítani.  Sajnos  a  múlt  évi  nyertes  működési  pályázatunk  –
forráshiány miatt – ismét váró listára került, így onnan támogatás nem érkezett. Kaptunk viszont
10 000 Ft-ot a Sport 36 Kft-től Szigeti Szabolcs jóvoltából. Hálás köszönet érte! 
Elismeréseink: Érdemes turista  minősítést  ért  el  Takácsné  Jakabos  Laura,  és  az  elérhető
legmagasabb Kiváló minősítést vehette át Biros Béláné és Feketéné Móró Erzsébet. 2016-ban,
az  évek  óta  végzett  szorgalmas  természetbarát  munkájáért  Appelshoffer  Józsefné  és
Stranszky Istvánné részesült a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elismerésében.
Legeredményesebb túrázóink: Kühár  Zsuzsanna:  4531 pont  –  2344 km,  Kapitány Albert:
2486 pont – 1860 km, Takácsné Jakabos Laura: 1936 pont – 751 km, Sisák Tiborné: 1769 pont
– 819 km, Feketéné Móró Erzsébet: 1659 pont, 897 km, Károly Terézia: 1449 pont –  736 km.
Szőke  Jánosné:  908,  Őri  Zsuzsanna:  850,  Nagy  Istvánné:  808,  Csoknyay  Istvánné:  782,
Lencse Katalin:753, Németh Katalin: 638, Odor Erzsébet: 626, Benke Györgyné 622 pont.  
Túramozgalmak teljesítése: A Magyar Zarándokút 633 km-es útját végigjárta Feketéné Móró
Erzsébet, több szakaszon változó túratársak kíséretében. Kühár Zsuzsanna a Rockenbauer Pál
Dél-dunántúli Kék túrát, és a Dél-dunántúli Piros túrát teljesítette.
Kapcsolataink: Továbbra  is  jó  kapcsolatunk  van  a  Baranya  Megyei  Természetbarát
Szövetséggel,  több  komlói  civilszervezettel.  Ezúton  is  köszönjük  a  Közösségek  Háza
dolgozóinak,  a  Nagy  László  Gimnázium  tanárainak  és  diákjainak  a  jó  és  rendszeres
együttműködést, valamint Komló Város Önkormányzata, Varga Jenő, és a József Attila Városi
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény támogatását.  Köszönet Simonné Döme Ildikónak és Jégl
Zoltánnak, az évek óta jól működő Civil Vezetők Fórumáért, ahol rendszeres információkhoz,
segítséghez juthatunk. 2017-ben is örömmel várunk mindenkit túráinkra, rendezvényeinkre! 
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