
A Hétdomb Természetbarát Egyesület 2018-as évének szakmai beszámolója

2018.  Mátyás  király-emlékév  volt,  születésének  575.  és  királlyá  választásának  560.  évfordulója
tiszteletére.  Ez évi  programunk összeállításánál  ezt,  valamint  egyesületünk  megalakulásának 20.
jubileumát is figyelembe vettük.

A 2018-as évben is sok szolgáltatást kínálatunk 86 tagunknak és a kínálatunkat igénybe vevőknek.
76 térítésmentes túránk, 9 vetítéses élménybeszámolónk volt.
2018-ban  túrát vezettek:  Feketéné Móró Erzsébet,  Horváth Attila,  Miklovits György,  Meszaricsné
Szekeres  Katalin,  Németh  Katalin,  Németh  Margit,  Őri  Zsuzsanna,  Sashalmi  Lajos,  Sashalmi
Lajosné, Szabó József. BMTSZ, nyílt túrát is vállalt: Őri Zsuzsanna Köszönjük a t.vezetők munkáját!

-  A Mecsek környékén kívül: 
06. 04 – 11-ig Zalai élménytáborban túráztunk, ismerkedtünk az ottani értékekkel. 
09. 27 – 10. 01-ig a Pákozdon, a Velencei-hegységben voltunk. Táborunk fő témája – a túrázáson
kívül – a 170 éves csata emlékei és a helyi látnivalók megismerése volt.
- Feketéné Móró Erzsébet 27 alkalommal szervezett és vezetett „Fürdős” túratábort és országjáró
kirándulást, ahol a település nevezetességeinek megtekintése után a termálfürdők kínáltak kellemes
felüdülést. Köszönjük Erzsike munkáját. (Kaposvár, Szigetvár, Igal, Csurgó, Bp. Petőfi Múzeum és a
Palatinus  fürdő,  Magyarhertelend,  Nagyatád,  Dávod,  Püspökladány,  Karcag,  Kisújszállás,  Kaba,
Nádudvar,  Bp.  reptéri  látogatás,  Mezőkovácsháza,  Tótkomlós,  Nagybánhegyes,  Battonya,  Győr,
Mosonmagyaróvár,  Csorna,  Kapuvár,  Dunaújváros,  Csokonyavisonta,  Bp.  Vásárcsarnok  és  a
Budakeszi Vadaspark, Paks, Bp. Lukács fürdő és Óbuda.)

- 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 múlt évben is két hetente keddenként 20 alkalommal “Túra az egészségünkért!” címmel rövid
túrákat biztosítottunk idősebb és kezdő túrázóknak, átmozgató tornával  és Mátyás királyról  szóló
legendákkal, mesékkel fűszerezve.

-  Május  10-én  csatlakoztunk  a  Mánfai  Önkörmányzat  által  már  hagyományosan  meghirdetett
“Madarak és fák Napja”  rendezvényhez. Több település iskoláiból érkező diákokat  vezettünk fel
Vágotpusztára, az ott megrendezett kis ünnepségre.

-  A  Civilek  XI.  Találkozóján,  valamint  az  Autómentes  Napon  ismét  természetismeretet  adó
információkkal,  játékokkal  vártuk  az  érdeklődőket,  így  is  népszerűsítve  a  természetjárást,  a
környezetvédelmet, egyesületünk lehetőségeit.

- 2018-ban is  Találkozóra vártuk  régi turistáinkat. Lehetőséget adva az egymással és a jelenlegi
turistákkal való beszélgetésre, múltidézésre.

-  Egyesületünk  megalakulásának  20  éves  évfordulóját  a  Színház  aulájában  megrendezett
kiállítással és a Német Klubban tartott baráti találkozóval ünnepeltük. 

- Ismét sikerrel rendeztük meg a – Komlói-Napok utó rendezvényeként – az országosan meghirdetett
„Jó szerencsét!” (16 és 8 km) Bányász Emléktúránkat.
Több  mint  500  túrázó  vett  részt  a  közös  szervezésű   „Mecseki  láthatatlanok”  nyomában
Történelmi Emléktúrán (100, 56, 28, 14, 7 km).
Köszönjük mindenkinek a siker érdekében végzett önzetlen munkáját! 

-  2018-ban  is  érdekes  témák,  jeles  emberek  és  szép  fotók  vonzották  az  érdeklődőket  az
Örökségünk – délutáni diskurzus – sorozatunk képes élménybeszámolóira. 
Köszönjük előadóinknak! (Leirer László: Magas hegyeken és az el Camino 800 km-én, Kasz Ildikó:
„Egy hátizsák boldogság” Portugál úti élmények, „Hétdombosok”: A természet költészete, Sashalmi
házaspár: Portugál és spanyol élmények, Szabó és Gáll házaspár: Róma jelene a múlt árnyékában, Őri
Zsuzsanna:  20  év  pillanataiból,  Mindum  Károly:  "Hol  van  a  fizikai  teljesítőképesség  határa?",
Feketéné Móró Erzsébet: Fürdő túrák, országjáró kirándulások)
- Már hagyományosan, újra részt vállaltunk a  Kodály Z. ...Általános Iskola népszerű  Egészség
Napjának kínálatában.



- 2018-ban Remenyik Balázs, 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 segítséget a polgármesteri keretből kaptunk.

- A bányászhagyományok és emlékek megőrzésének fontosságáról múlt évben sem feledkeztünk
meg. Így a koszorúzásokon, megemlékezéseken és a Bányász Emléktúrán kívül, a Borbála – Napok
részeként  már  a  VIII.  alkalommal  hirdettük  és  rendeztük  meg  a  Szent  Borbála  Emléktúránkat.
feladatot vállaltunk a X. Komló és környéke Bányászainak Találkozóján, valamint a Bányász – és
Borbála – Napon. 
- Hagyományainkhoz híven, megtartottuk meghitt karácsonyi ünnepségünket is. 
- Egyéb végzett munkáink: A Vörösfenyő kulcsosház valamennyi helyiségében és 3 fülkés WC-
jében elvégeztük a tavaszi nagytakarítást, egyéb teendőket, valamint a ház és környékének tisztán-,
rendben tartásáról folyamatosan gondoskodtunk.

-  A  Vörösfenyő kulcsosház forgalma:  53 fő,  összesen  105 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:  Kilin Sándor 3 nap, Miklovits
György 4 nap, Őri Zsuzsanna 6 nap). A vendégekkel való kapcsolattartást, a ház kiadásával járó
teendőket továbbra is Német Margit végezte. Köszönjük munkájukat!

-  Egyéb: A  vezetőség  összhangban  és  együttműködve,  sokat  tett  azért,  hogy  az  egyesület
mindennapjai rendben legyenek, a tervezett programok jól működjenek. 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 és facebook-os oldalának frissítését
Horváth  Attila végezte.  Természetesen  köszönet  mindenkinek,  aki  bármilyen  ténykedéssel
hozzájárult közösségünk életéhez!

-  Kapcsolattartás,  információ: a  havonta  tartott  vezetőségin  és  túragyűlésen  volt,  továbbá  a
honlapról és programfüzetünkből tájékozódhattak tagjaink és az érdeklődők.
Anyagi  bázisunk:  Mivel  a  NEA működési  és  szakmai  pályázatunk  –  forrás  hiány  miatt  ismét
várólistára  került,  tevékenységeinkhez  szükséges  anyagiakat  szerény  egyesületi  tagdíjunkból,  a
kulcsosházunkban  éjszakázók  szállásdíjából,  Komló  Város  Önkormányzatához  beadott  sikeres
pályázatából, a polgármesteri keretből, valamint több magánszemély adója 1%-ának részünkre való
juttatásából tudtuk biztosítani.

-  Elismeréseink: 2018-ban,  az  évek  óta  végzett  szorgalmas  természetbarát  munkájáért  Kühár
Zsuzsanna  és  Varga  Nándorné,  Piroska  részesült  a  Baranya  Megyei  Természetbarát  Szövetség
elismerésében.-

-  Legeredményesebb túrázóink: Kühár  Zsuzsanna:  3530 pont,  Takácsné Jakabos Laura:  3014
pont, Feketéné Móró Erzsébet: 952 pont,  Őri Zsuzsanna: 820 pont, Németh Katalin: 583 pont, Gáll
László: 553, Szőke Jánosné: 530 pont, Bakács Ferencné 527 pont, Csoknyay Istvánné: 521 pont 

-  Túramozgalmak  teljesítése: Feketéné  Móró  Erzsébet  és  Biros  Béláné  a  Mecsek  Térképkör
mozgalmat teljesítették. Kühár Zsuzsanna pedig a Baranya Turistája címet érdemelte ki. Gratulálunk!

Kapcsolataink: Továbbra is jó kapcsolatunk van a Baranya Megyei Természetbarát Szövetséggel,  a
Német Klubbal. Ezúton is köszönjük a Közösségek Háza dolgozóinak a rendszeres együttműködést,
valamint  Komló Város Önkormányzata,  Varga Jenő,  a  József  Attila  Városi  Könyvtár  és Muzeális
Gyűjtemény támogatását.  Köszönet  Simonné Döme Ildikónak és Jégl  Zoltánnak,  a Civil  Vezetők
Fórumáért,  ahol  rendszeres információkhoz,  segítséghez juthatunk.  2019-ban is  örömmel  várunk
mindenkit túráinkra, rendezvényeinkre! 
                                                                                                               
                                                                                                                   Őri Zsuzsanna
                                                                                                                           elnök


