A Hétdomb Természetbarát Egyesület 2017-es évének szakmai beszámolója
A múlt évben is bő szolgáltatást kínálatunk. 72 térítésmentes túránkra, 9 vetítéses
élménybeszámolónkra és egyéb programokra vártuk az érdeklődőket és 90 tagunkat.
2017-ben túrát vezettek: Biros Béláné, Feketéné Móró Erzsébet, Horváth Attila, Miklovits
György, Nagy István, Meszaricsné Szekeres Katalin, Németh Katalin, Németh Margit, Őri
Zsuzsanna, Sashalmi Lajos, Szabó Józsefné, Zana Szilvia. BMTSZ, nyílt túrát is vállalt:
Feketéné Móró Erzsébet, Őri Zsuzsanna, továbbá „Mecsek Egyesület”-it Feketéné Móró
Erzsébet. Köszönet érte!
A Mecseken és környékén kívül:
07. 04 – 10-ig a Velencei-tó körül kalandoztunk.
09. 29 – 10. 01-ig 8 tagunkkal Mattyon Regionális Találkozón túráztunk és egyéb értékes
rendezvényen képviseltük egyesületünket.
Több „Fürdős” – túratábor és kirándulás is színesítette éves programunkat.
A fürdő-túrákon 8-10 fővel vettünk részt. Városnézés és fürdés volt a program.)
03. 13. Székesfehérvár, 04.19. Paks, 05-04-05 Szentes – Csongrád, 06-14 Harkány, 06. 21-23.
Kiskunság: Kiskunmajsa, Kiskunhalas, Kiskőrös, 07. 12. Sellye, 07. 19. Szekszárd, 08. 07-11.
Tisza-tó, Tiszafüred, Tiszaörs, Tiszacsege, Tiszaszőlős, ill. Poroszló, Berekfürdő, 09.28. AgárdPápa, 10. 26. Kaposvár, Erdők Háza, 11. 08. Szigetvár
Nagy létszámmal 03. 01. Bp., Parlament, Magyarság Háza
Egyre népszerűbbek a „Túra az egészségünkért!”, átmozgató tornával fűszerezett programjai.
2017-ben 19 kedden biztosítottunk erre lehetőséget.
Ismét sikerrel rendeztük meg az országosan meghirdetett Baranya-Tolna (a „Nosztalgia” 60, a
30, 15, 7 km) Teljesítménytúránkat, és a Komlói-Napok utó rendezvényeként a „Jó szerencsét!”
(16 és 8 km) Bányász Emléktúránkat.
Közel 500 túrázó vett részt a közös szervezésű „Mecseki láthatatlanok” nyomában Történelmi
Emléktúrán (56, 28, 14, 7 km). Szervezetten részt vettünk más egyesület által rendezett
teljesítménytúrákon, rendezvényeken is.
Köszönjük mindenkinek a siker érdekében végzett önzetlen munkáját!
2017-ben is érdekes témák és szép fotók vonzották az érdeklődőket az Örökségünk – délutáni
diskurzus – sorozatunk képes élménybeszámolóira. Köszönjük előadóinknak! (Enyezdiné
Tamássy Magdolna, Feketéné Móró Erzsébet, Gyenes Károly és Rockenbauer Pál egykori
stábtagjai, Őri Zsuzsanna, Varga Jenő)
A bányászhagyományok és emlékek megőrzése továbbra is fontos számunkra. Így a
koszorúzásokon, megemlékezéseken és a Bányász Emléktúrán kívül, a Borbála – Napok
részeként már a VII. alkalommal hirdettük és rendeztük meg a Szent Borbála Emléktúránkat
rövidebb és hosszabb távval, valamint – a túráinkon – kívül is feladatot vállaltunk a IX. 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.
Felkérésre ismét elláttuk a Mecsek 50 TT. Vörösfenyő kulcsosháznál lévő állomáspont teendőit.
A Civilek X. Találkozóján, valamint az Autómentes Napon ismét természetismeretet adó
információkkal, játékokkal vártuk az érdeklődőket, így is népszerűsítve a természetjárást, a
környezetvédelmet, egyesületünk lehetőségeit.
A Közösségek Háza „Mecseki Láthatatlanok” ünnepi rendezvény-sorozatában ismét aktív
szerepet vállaltunk.
A Nagy László Gimnáziummal kötött együttműködési megállapodás alapján 2017-ben is
nyitottak voltunk az Önkéntes munkát végző fiatalok fogadására. Már hagyományosan, újra
részt vállaltunk a Kodály Z. ...Általános Iskola népszerű Egészség Napjának kínálatában.
2017-ben Gál Szabolcs, a Felső Szilvási Ált. Iskolából ballagó diák érdemelte ki és vehette át a
Horváth Zoltán Emlékdíj a „Csírázó” Komlói Tehetségekért plakettjét és a vele járó szerény
támogatást, amelyhez nagy segítség volt a polgármesteri keretből kapott támogatás.

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… 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. A kedvezőtlen időjárás miatt részben végeztük el a tavaszi nagytakarítást. Az
őszi teendőkben – tetőjavítás, fagyűjtés, vágás, és tárolási feladatok) is sokan részt vállaltak.
Többször is megtisztítottuk a Balincai- és Kata-forrás medrét, környékét.
Az esőbeálló padjainak, asztalainak felújításán, aljzatának és tetejének javításán nagyon sokat
dolgoztak férfi túratársaink!
Hagyományainkhoz híven, megtartottuk meghitt karácsonyi ünnepségünket is.
A Vörösfenyő kulcsosház forgalma: 76 fő 17 napot, összesen 120 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 5 nap, Őri Zsuzsanna 8 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. Az egyesület honlapjának é s facebook-os oldalának 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.
Elismeréseink: 2017-ben, az évek óta végzett szorgalmas természetbarát munkájáért Benke
Györgyné és Szőke Jánosné részesült a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
elismerésében. Őri Zsuzsanna „Aranybakancs” díjban részesült.
Legeredményesebb túrázóink: Kühár Zsuzsanna: 3526 pont – 1821 km, Takácsné Jakabos
Laura: 1898 pont – 1016 km, Sisák Tiborné: 1893 pont – 1374 km, Németh Katalin 694 pont –
258 km, Őri Zsuzsanna: 666 pont – 329 km, Feketéné Móró Erzsébet: 660 pont – 342 km,
Csoknyay Istvánné: 659 pont – 328 km. Szőke Jánosné: 599 pont – 293 km, Kilin Sándor: 564
pont – 277 km, Benke Györgyné 548 pont – 268 km.
Túramozgalmak teljesítése: Kühár Zsuzsanna a Várak a Mecsekben, Dél-Baranya Turistája,
Baranya legszebb templomai, Kincses Baranya, Dél-Zselic Turistája, Duna-Dráva Turistája
címet szerezte meg. 2017. május 15-19: Soproni Messzelátók
Biros Béláné, Feketéné Móró Erzsébet, Károly Terézia, Lencse Katalin Gratulálunk!
Kapcsolataink: Továbbra is jó kapcsolatunk van a Baranya Megyei Természetbarát
Szövetséggel, több komlói civilszervezettel. Ezúton is köszönjük a Közösségek Háza
dolgozóinak 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. 2018-ban is örömmel várunk mindenkit
túráinkra, rendezvényeinkre!
Őri Zsuzsanna
elnök

