
 
A Dráva Természetbarát Sport Egyesület elnöki beszámolója a 2018-as évről. 
 
Tisztelt közgyűlés, kedves vendégeink! 
 
Sajnos ismét rossz hírrel kell kezdenem beszámolómat! 2018-ban elhunyt Kati Ildikó, 
egyesületünk tagja! Emlékét ősztől tábla őrzi a büdöskúti turista panteonnál! Szintén 
elhunyt ősszel az egyesületünkkel szimpatizáló kisszentmártoni polgármester, Bogdán 
Gábor is. Adjuk meg Nekik és a tavaly elhunyt túratársainknak itt is a tiszteletet egy 
rövid, csendes főhajtással. 
  
Egyesületi életünkről:  
 
Tagfelvételekről kell elsőként beszámolnom. A 2018-as évben többen jelentkeztek, hogy 
szeretnének az egyesület tagjai lenni. Pártoló tagnak jelentkezett Kulcsár Gábor és 
Kulcsár Balázs (ők régebben már voltak egyesületünk tagjai) valamint Szabó Alexandra, 
Kulcsár Gábor felesége. Őket az egyesület vezetése év közben felvette. Az év végén 
jelentkezett Bajzáth Ilonát, Király Zsuzsannát és Vass Tibort pedig 2019. január elsejével 
vettük fel rendes tagnak. Az új tagok vállalták, hogy aktív tagjai lesznek csapatunknak, 
munkájukkal is segítik egyesületünket és a természetjárást! Megkérem Őket, hogy a 
beszámolók és a szavazások után pár mondattal mutatkozzanak be a közgyűlés előtt.  
 
Pályázatokról: 2018-ban is adtunk be pályázatot működésre és 
jelzésfestésre is. Mindkét pályázatunkat elfogadták! A Nemzeti 
Együttműködési Alap Mobilitás alkalmazkodás kollégium „Civil 
szervezetek működési célú támogatása 2018” pályázaton, NEA-
MA-18-M-0272 pályázati azonosító számon az egyesületünk 
500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amit 
100 %-s előleg formájában megkaptunk. Ezzel 2019. április végéig kell 
elszámolnunk. A Magyar Természetjáró Szövetség jelzésfestési 
pályázatán 27,2 km útnak a festésére pályáztunk, az elfogadott pályázat 
azonosítója P2018_32. Az egyesületi munkánál részletesebben beszélek  
mindkét pályázatról.   
 
Rendezvényeinkről: A Tenkes Teljesítménytúrán idén a reggeli, délelőtti rossz idő 
ellenére is ötszáz fő fölötti indulónk volt! Ennek a létszámnak sok rendező örülne szép 
időben is. Páran adták csak fel a túrát, ők elsősorban a maratoni távon futni akarók 
közül kerültek ki, ami tényleg veszélyes lett volna egy-két helyen a sártengerben és a 



sziklákon. A rendezésre most sem volt panasz. Köszönhető ez a 40 fő körüli 
rendezőgárdának, ahol a létszám javát a Dráva TSE és a Tenkes TE tagjai tették ki. Itt is 
köszönöm mindenkinek a munkáját, aki ott volt: legyen az egyesületi tag vagy „csak” egy 
segítőnk! Külön köszönet illeti a túra szponzorainak a támogatásért! A szervezők 
munkáját segítették az időben kinyomtatott útvonal leírások, a túrázóknak kiosztott 
csokik és a kisorsolt ajándékok, a kuponok is csak tovább „fényezték” eddig is jó hírű 
túránkat! Támogatóink voltak: a Siklósi, valamint a Túronyi Önkormányzat a rajthelyek 
ingyenes biztosításával, Harkányfürdő Zrt, Partner Kft, Tom Market harkányi boltja, Ősi 
Gábor pincészete, Szőlőskert borozó és a Balog pince, Cartogáfia Kft, Gyűdi pékség, 
Juhász méz és nem utolsó sorban tagjaink (Balla László, Romvári Tiborné) és barátaink 
(Varga Anikó) hozzáadott munkája a másolásoknál. Társrendezőként a tavalyi évben is 
kivettük részünket az Éjszakai Tenkes lebonyolításában, ahol pontőröket adtunk és 
egyéb technikai munkát végeztünk. A sajnálatos események miatt többször elhalasztott 
bált is megtartottuk, ami jól sikerült! A „Dél-Baranya Turistája” túramozgalomra most a 
jó kifejezés az, hogy stagnál! A honlapon való megjelenés remélem felszálló ágba tereli 
túramozgalmunkat…   
 
A munkákról: öt részre lehet bontani ezeket a tevékenységeket. Egyesületi 
(adminisztrációs és egyéb), kulcsosházi, jelzésfestések, más szervezetek segítése és a 
túrákkal kapcsolatos munkák. 
 
Kulcsosházi munkák. Az előbbiekben már említet NEA pályázatnak köszönhetően, sok 
munkánk lett turistaházunknál, mivel a támogatás összege kiváltott pénzeket a 
költségvetésünkből. Megtörtént a régóta esedékes cseréje a vízvezeték rendszernek, 
bejárati ajtónak és a mellette lévő két ablaknak. A kifelé dőlő kerítést részben 
lebontottuk és a beton elemek helyére drótot tettünk. Beépítésre került az utcai 
kiskapu. A társalgó is megszépült a festésnek, új karnisnak és igény esetén fekhelynek is 
használható dobogónak köszönhetően. A bál előtt egy igazi nagytakarítást is végeztünk! 
A jelzésfestési munkákat két részre tudom bontani. A pályázati és az önerős 
jelzésfestésre. A pályázaton belül először fényképezni kellett, majd jöhetett a festés. Itt 
a következő útvonalak készültek el:  

Az Ormánságban  
- kék négyzet: mailáthpusztai kulcsosház – Sámod  

A Mecsekben 
- zöld négyzet: Budafa – Sugói-rét 
- piros kör: Kökönyöstől délre piros kereszt elágazó – Gyöngy-kút 
- kék kereszt: Gesztenyés – Fehérkúti kulcsosház 
- sárga kereszt: Gyükés – „Pista bácsi pihenője” a lapisi útnál 
- piros kör: Sin-gödör – Hidas-forrás 
- sárga háromszög: Hosszúhetény kultúrház – Zengő 
- piros kereszt: Komló, Kökönyös pécsi út kanyarja - Szilvás, kék kereszt, piros 

kereszt elágazó  
A munkákat kisebb javítani valókkal, jó értékelésekkel átvették és kifizették.  
        Az önerős munka a Villányi-hegységet és az Ormánságot a Mecsekkel összekötő 
sárga sávon történt, a 6-os főút és Hegyszentmárton szőlőhegy, kék keresztje között. 



Meg kell említenem, hogy akik benne voltak ezekben a munkákban már más szemmel 
nézik más tájegységek jelzéseit és nehezebben viselik, ha valaki ésszerűtlen kritikával 
illeti az „itthoni” jelzéseket és az ezekhez kapcsolódó tevékenységeket! 
Az egyesületi munkákból az adminisztrációt egyrészt a könyvelés és bevallások 
készítése, másrészt a pályázatok összeállítása, a szakosztályi túranapló vezetése alkotják. 
De az egyesületi munkákhoz sorolnám a főzéseket is a közgyűlésre és bálra, vagy egyes 
túrákra és a bál utáni pakolást is. Ez utóbbi tavaly minden várakozást felül múlóan 
sikerült a sok szorgos kéznek köszönhetően. Még egy Dráva parti sétára is jutott idő!  
Más szervezetek segítésénél a Tenkes Éjszakait már említettem. A „Szuadó” 
teljesítménytúrán és a „Vándortáborozók nyomában” teljesítménytúrán is adtak egy 
ellenőrző pontot tagjaink, de technikai munkával segítettük a „Szent Imre” 
teljesítménytúrát is.  
Túrákkal kapcsolatos tevékenységek. Néha hajlamosak vagyunk ezeken átsiklani, pedig 
egy „sima” egynapos helyi túrának a megszervezése is több órás elfoglaltságot igényel, 
ha ez egy új túraútvonal, és ha még be is van járva, akkor még többet! Amikor 
messzebbre is kitekintünk a Mecsek lankáinál, az pedig még több felkészülést igényel! 
Tehát igen, ezek is munkák! 
 
Megjelenésünk a sajtóban: a nyílt túrák okán, köszönhetően a Baranya Megyei 
Természetbarát Szövetségnek a Dunántúli Naplóban, a Mecsek Híradóban és a megyei 
szövetség honlapján is megjelenik az egyesületünk neve! A megyei szövetség honlapján 
és a híradóban túrabeszámolókat is adunk le. Január közepétől végre működik saját 
honlapunk!  Elérhetőségünk címe: www.dravatse.hu Most már itt is adhatunk hírt 
magunkról! Köszönöm Nagy Balázsnak a honlap elkészítését, aki összegyúrta a mi 
elképzeléseinket a saját tudásával. A honlap formátuma olyan, hogy okos telefonról is 
nézhető és van facebook oldalunk is. Aki az eseménynaptárba szeretne túrát leadni, és 
ezzel színesíteni a programunkat, az felém jelezze!   
 
Kapcsolatainkról. A természetbarát szervezetekkel kapcsolataink jónak mondhatóak. A 
megyei szövetséggel kölcsönösen segítjük egymást. Együtt túrázunk és szervezünk 
programokat a Tenkes TE, Vándorok TK tagjaival. Tagjaink eljárnak más természetjáró 
egyesületek, túraklubok és a megyei szövetség nyílt túráira is, vagy maguknak 
szerveznek egy, de néha akár több napos túrát. Az országos szövetséggel (MTSz) még 
mindig lehet hová fejlődni. Az új minősítési szabályzattal sokan nem vagyunk kibékülve… 
Az önkormányzatokkal és egyéb szervezetekkel még van mit javítani a kapcsolatokon.  
 
Gazdálkodásunkról: 
 
Az egyesület anyagi helyzete továbbra is stabil. Megvan a biztonsági tartalékunk, ami 
ahhoz kell, hogy nyugodtan tekintsünk az idei év elé. A gazdasági beszámolóban lesznek 
a számadatok. 
Adó 1%-a. A tavalyi évben 85.998,- Ft-ot kaptunk. Köszönjük mindenkinek, aki nekünk 
szánta adó forintjainak 1 %-át! A beérkezett összeget az alapszabály szerinti célok 
megvalósítására költöttük! 

http://www.dravatse.hu/


Támogatás. Egyesületi tagjainkat segítettük utazási támogatással az Erdélyi túránál, 
régiós találkozónál valamint az országos tájékozódási versenybe nevezett csapatot pár 
versenyen. 
Egyesületi tagdíj bevételünk 87.300,- Ft volt. 
Tagság, tagdíjak: a pártoló tagokkal együtt 2019. január 1-től 46 fő a létszámunk, ennek 
kevesebb, mint a fele csak az aktív dolgozó. Lassan növekvő létszám mellett is stagnál a 
tagdíj bevételünk.  Ezért a vezetőség döntött egy minimális emelésről, ami a jövő évtől 
válik aktuálissá! Az éves tagdíj az aktív dolgozóknak 3.000,- Ft, a nyugdíjasoknak és 
diákoknak 1.500,- Ft lesz. A pártoló tagoknak felajánlás alapján, de minimum 2,000.- Ft.  
 
 
Túrázásról: 
 
Mivel az elmúlt évben is volt, aki eltávozott közülünk, és nem szeretnénk emléktúrákkal 
teleírni az esemény naptárt, ezért az egyesület vezetése úgy döntött, hogy a „Krifka Laci 
emléktúrát” ezentúl „Túratársaink emlékére” címmel hirdetjük meg! Azon nem kívánunk 
változtatni, hogy a túra továbbra is Laci kedvelt helyére, a Cigány-hegyi kilátóhoz 
vezessen, és itt gyűljünk össze! Az elmúlt években belépő új tagokkal jelentősen 
erősödött a túrázós oldalunk! Többen járják a kék kör valamelyik túráját, de a 
túrajelentőkkel bizonyítottan is sokkal több túrán veszünk részt, mint pár évvel ezelőtt 
és ezt dokumentáljuk is! Köszönet azoknak, akik kitöltik és leadják a túrajelentőket! 
Csapatunk 2018-ban is nevezett az országosos csapatbajnokságba (OTTCsB) és az 
összevont kategóriában a középmezőny végén végzett.  
A túrajelentőkről: az elmúlt évben szépen alakult a túrák gépre vitele Nyújtó Terikének 
köszönhetően. Tovább lehetne finomítani a dolgokat azzal, ha a túra adatait minél előbb 
elküldenétek. A legjobb, amikor aznap megcsináljátok, mert az csak egy darab és pár 
perc, de amikor összejön 4-5, sőt több, akkor már csak nyűgnek érzi az ember!  
 
Köszönöm mindenkinek a munkáját, bármit tett is az egyesület érdekében! Eddig is az 
összefogás volt a legfőbb erényünk, maradjon ez meg a jövőben is! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………………. 

Jancsi Attila, Dráva T.S.E. Elnök 
Barátaimnak, ismerőseimnek csak atiKA 


