
A Hétdomb Természetbarát Egyesület 
2021-es évének szakmai beszámolója

A 2021-es év  – egyesületi életünkben is – rendkívüli és nehéz volt!
Júniusig – a vírus helyzet szabályait betartva kisebb csoportokban végeztük
tevékenységünket. A vírushelyzet miatt ez évben csak a feloldása után tudtuk
a megszokott turistalétünket folytatni. 
- Júniustól 99 tagunknak és érdeklődőinknek minden hétvégére hirdettünk
egy  vagy  két  túrát,  valamint  többnyire  két  hetente  kedden vártuk  és
várjuk továbbra is a rövidebb és könnyebb túrák kedvelőit.
Köszönjük túravezetőinknek, hogy 2021-ben is számíthattunk rájuk.
Túrát  vezettek:  Feketéné  Móró  Erzsébet,  Gáll  László, Horváth  Attila,
Meszaricsné  Szekeres  Katalin,  Németh  Katalin,  Németh  Margit,  Őri
Zsuzsanna, Papp László, Sashalmi Lajos, Sashalmi Lajosné.
BMTSZ és Mecsek Egyesületi nyílt túrát is vállalt: Őri Zsuzsanna. 
Köszönjük munkájukat!
Az  Életmód Klubbal vállalt  5 előadást, 4 tematikus túrát és a szaporcai
buszos kirándulásunkat teljesítettük, melyért a Fitt Bike Egyesülettel kötött
megállapodás  alapján  710  000  forintot  kaptunk.  Ezt  az  összeget  ezen
programjaink költségeire, eszközeire, reklám anyagaira fordítottuk.
- Örökségünk – délutáni diskurzus sorozatunk 5 vetítéses előadásának,
élménybeszámolójának témája  volt:  A komlói  túrázás  71  éve,  Kéktúra  a
Mecsekben,  Soha  nem  késő...,  sport  idősebb  korban  is  –  amelyen  Dr.
Poronyi Gábor és Mindum Károly volt a vendégünk, Keresztény emlékhelyek
túraútjainkon, Tisztelet a 70 éves városnak, melyen Appelshoffer  Józsefné
Sárika emlékezése színesítette a délutánt.
-  Túráink,  délutáni  programjaink  tagságtól  függetlenül  nyíltak  és
térítésmentesek. 
- Júniusban 18, szeptemberben pedig 25 fővel szerveztünk túratábort az
Őrség szép vidékén.
- Augusztusban Balatonmáriafürdőn tartottunk csapatépítő egy hetet. 
(Túrák, kulturális programok…) 
-  Júliusban  gyerekeknek  szerveztünk  „Természetbe  csalogató”
kirándulást a Bőszénfai Szarvasfarmra.
-  Szeptember elején 48 fővel  az Ős-Dráva Látogatóközpont értékeivel
ismerkedtünk,  valamint  hajózásunk  során  a  Dráva  szépségeivel
gazdagodhattunk és bepillanthattunk a Kárókatonák világába. 
-  Szeptemberben –  hagyományainkhoz  híven  megrendeztük  az
országosan  meghirdetett  „Jó  szerencsét!”  Bányász  Emléktúránkat,
valamint  aktívan  részt  vettünk  –  rövid  túrával,  természetismereti
játékokkal  – az Oroszlói  Falunapon és Komlón az „Autómentes Nap”
városi rendezvényén.
Köszönet az ebben aktívan résztvevőknek, segítőknek!
-  Túráinkról  honlapunkról,  facebookos  oldalunkról,  programfüzeteinkből,
szórólapjainkról… tájékozódhatnak az érdeklődők.
Egyéb tevékenységünk, végzett munkáink: A diáktábort, diák – és felnőtt
szállást  biztosító  Vörösfenyő  kulcsosház  valamennyi  helyiségében  és  3
fülkés WC-jében elvégeztük a nagytakarítást, a szükséges állagjavításokat és



egyéb teendőket, valamint a ház és környékének tisztán-, rendben tartásáról
folyamatosan  gondoskodtunk.  Hálás  köszönet  mindazoknak,  akik  ebben
rendszeresen és aktívan tevékenykednek.
– A  Vörösfenyő kulcsosház forgalma:  egy csoportunk vot  egy hétvégén.
Ügyeletben Őri Zsuzsanna volt. Pár hétvégén tagjain voltak a kulcsosházban
családtagjaikkal, barátaikkal.
A  vendégekkel  való  kapcsolattartást,  a  ház  kiadásával  járó  teendőket
továbbra is Németh Margit végezte. Köszönjük szolgálatukat! 
–  Egyéb: A  vezetőség  sokat  dolgozott  azért,  hogy  az  egyesület
adminisztrációi, hivatalos dolgai rendben legyenek, a tervezett programok és
túrák  jól  sikerüljenek.  Külön  köszönjük  Korcsmár  Istvánnénak  a
tagnyilvántartást  és  a  teljesített  túrák  regisztrálását,  Németh  Margitnak  a
rendszeres könyvelést, a további gazdasági tevékenységet,  Gáll Lászlónak
és segítőinek a technikai és egyéb munkákban való aktív részvételt,  Szabó
Józsefnének  kulturális  életünk  színesítését.  Köszönet  mindenkinek,  aki
bármivel hozzájárult az egyesület, túraközösségünk jól működő életéhez!
–  Kapcsolattartás,  információ: Ebből  a  célból  tartottunk  –  amikor  a
rendkívüli helyzet engedte – vezetőségit és túragyűlést, továbbá a honlapról,
facebook-os oldalunkról és programfüzetünkből tájékozódhattak tagjaink és
az érdeklődők. 
-  Anyagi  bázisunkat  szerény egyesületi  tagdíjunkból,  a  kulcsosházunkban
éjszakázó néhány csoport  szállásdíjából,  az  Önkormányzati  támogatásból,
több magánszemély adója 1%-ának részünkre való juttatásából és a már fent
említett pályázati együttműködésből igyekeztünk biztosítani.
– Elismerések,  jubileumosok:  Az  évek  óta  végzett  szorgalmas
természetbarát munkájukért Kalocsai Vilmos és Fehér Lászlóné túratársunkat
javasoltuk B.M.T.SZ. elismerésre, melyet folyamatban van.
Jubileumosok: Bakács Ferencné, Horváth István, Markó Tiborné, Schwarcz
Erzsébet, Tóth Bálint, Tóth Bálintné  5 éves, Enyezdiné Tamássy Magdolna
és Kalocsai Vilmos 10 éves, Balás Lászlóné és Hamvas Ferencné 15 éves,
Takácsné  Jakabos  Laura  20  éves,  Németh  Katalin  25  éves,  Magyarity
Julianna 35 éves tagságát köszönthetjük.
-  Legtöbb túrapontot szerzett tagjaink:  Kühár Zsuzsanna 1667 km 3471
pont, Takácsné Jakabos Laura 791 km1458 pont, Őri Zsuzsanna 363 km 671
pont, Rácz Ilona 325 km 606 pont, Németh Katalin 261 km 537 pont.
–  Kapcsolataink: Jó  kapcsolatunk  van  a  Magyar  Természetjáró
Szövetséggel,  a  Baranya Megyei  Természetbarát  Szövetséggel,  a  Mecsek
Egyesülettel, az Oroszlói Önkormányzattal, a Színház- és Hangversenyterem
dolgozóival, a Német Klub  vezetőségével és tagjaival, Varga Péterrel, Vass
Dénessel és a Bányász szervezetekkel. Ezúton is köszönjük a Közösségek
Háza  dolgozóinak  a  rendszeres  együttműködést,  valamint  Komló  Város
Önkormányzata,  a  József  Attila  Városi  Könyvtár  és Muzeális  Gyűjtemény
támogatását.
 
 

 
Őri Zsuzsanna
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