
 
A Dráva Természetbarát Sport Egyesület elnöki beszámolója a 2019-s évről. 
 
Egyesületi életünkről:  
 
Díjakról: Az egyesület vezetése az ősszel az egyesületi élet pezsdítése céljából díjak 

alapításáról határozott. Az egyesületi túranapló alapján a legtöbb pontot szerző 
férfi és női túratársunk a „Menő Manó” díjban részesül. A minél változatosabb 
túra szervezés elősegítésére az „Év legjobb egyesületi túrája” díjat gondoltuk.  A 
honlap látogatottságának elősegítésére, azért, hogy minél több cikk és kép 
kerüljön föl az „Arany Toll” és az „Év legjobb képsorozata” díjat alapítottuk. A 
díjakat a közgyűlés végén az egyéb részben adjuk át.  

 
A díjazottak:  

 „Menő Manó” díj, férfi kategóriában: Vass Tibor. (3650 pont) 

 „Menő Manó” díj, női kategóriában: Braun Andrea. (2536 pont) 

 „Az év egyesületi túrája” díj: atiKA. (Medve-szurdok, Túrák Károlyháza körül, Egy 
kis Torockó és Czárán nyomában a Bihari hegyekben)  

 „Arany Toll” díj: Kolin (Bakos) Edit. (OKT-s, Ománi és Nepáli beszámolók) 

 Az „Év legjobb képsorozata” díj: Vass Tibor. (Kiváló túrás képsorozatokért) 
 

 
Rendezvényeinkről: Legfontosabb rendezvényünkön, a Tenkes Teljesítménytúrán 2019-

ben 844 fő indulónk volt! Amiről be kell számolnom, két hibát elkövettem! A 
hozzám visszajött anyagot másodszor már nem néztem át tételesen. Így sajnos a 
30-s táv résztvevői csak egy gyerektenyérnyi térképet kaptak… A legtöbben ezt is 
viccesen fogták fel, az volt a javaslat legközelebb próbáljam meg rá tenni a 
térképet egy kétszáz forintosra! A másik is a 30-s laphoz köthető, kevesebb lett 
az előre megbeszéltnél. Ezt Andrasek Csabáék sikeresen korrigálták. A rendezésre 
viszont most sem volt panasz.  Köszönhető ez az 50 fő fölötti rendezőgárdának, 
ahol a létszám javát a Dráva TSE és a Tenkes TE tagjai tették ki. Itt is köszönöm 



mindenkinek a munkáját, aki ott volt: legyenek az egyesületek tagjai vagy „csak” 
egy segítőnk! Külön köszönet illeti a túra szponzorainak a támogatásért! A 
túrázóknak kiosztott csokik és a kisorsolt ajándékok, a kuponok is pedig 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. 2019-ben sok borászat ajánlott fel 
italokat a sorsolásokhoz, köszönhetően Balog Árpi utána járásának. Ősi Gábor 
pincészete, Szőlőskert borozó, Gergen Birtok, Tollas-pince, Mackó pincészet, 
Siklósi Borbarátnők Egyesülete. És természetesen a túra ellenőrzőpontjain a 
Balog pince borait kóstolhatták a túrázók. További támogatóink Cartográfia Kft, 
Gyűdi pékség. 2019-ben a túra igazoltatható volt a Cartográfia és a Baranya 
teljesítménytúrázója túramozgalmakban. Ebben az évben volt a 20. rendezésünk! 
Egy kis számmisztika az elmúlt húsz évről! A rendezői létszám a kezdetektől több 
mint 700 fő! Túránkkal ez idő alatt megmozgattunk több mint tizenkétezer 
embert! A kezdetektől a résztvevők átlaga 607 fő, az utolsó tíz év átlaga 814 fő! 
Elkezdtük egy távval, most van hat távunk, és hozzá három éves vetésforgóban a 
Retro Maraton, Kálvária kör és a Tenkes triatlon. Készült 39 féle kitűző! Büszkék 
lehetünk ezekre az adatokra! Tagjaink társrendezőként a tavalyi évben is 
segítettek az Éjszakai Tenkes lebonyolításában, ahol pontőröket adtunk és egyéb 
technikai munkát végeztünk. A bált is megtartottuk, ami kiválóan sikerült! Ebben 
nagy része volt a Kovács Janiék által felkínált ajándék „malackának”, ami kb. 80 
kg volt. Kevés maradt belőle. Köszönet a vezető szakácsnak (Várnainé Meng 
Hajnalka) a töltöttkáposztáért, és mindenki másnak, akik sütötték a kolbász, 
hurkát és a húsokat! A „Dél-Baranya Turistája” túramozgalom egy átalakításon 
fog átmenni. Követve az új irányvonalakat egy QR kódos igazolású, okos telefonos 
változat fog hamarosan elkészülni! A honlapon való megjelenéssel már most is 
több érdeklődő volt, remélem ez az új változat is felszálló ágba tereli 
túramozgalmunkat… Egy új túramozgalom is belép a rendszerünkbe „Dráva-
menti kéktúra” néven. Ez már csak a QR kódos változatban lesz elérhető. Mind 
kettő átalakítása folyamatban van.   

 
Egyesületi munkák: A könyvelésünket és a bevallásainkat továbbra is Farkasné Tomecskó 

Zsuzsanna végezte. A túranapló vezetését Nyújtó Teréz intézte. A pályázati 
anyagokat Jancsi Attila és Romvári Tibor állította össze. Ide lehet sorolni a 
főzéseket is a közgyűlésre és bálra, vagy egyes túrákra és a bál utáni pakolást is. 
Ez utóbbi tavaly ismét minden várakozást felül múlóan sikerült a sok szorgos 
kéznek köszönhetően. 

 
Kulcsosházi munkák: Az alapvető ház ellenőrzéseken kívül, karbantartási feladatokat 

végeztünk az év elején. Csapcserék, tavaszi takarítás. Bál utáni zár javítás. A házon 
majdnem „körbeértünk” a vakolással. A megmaradt beton kerítés tetejét 
lebetonoztuk és teljesen lemeszeltük. Az udvari járdarészt végig vittük a déli 
kerítésig. A társalgó (ebédlő) falára felkerült díszítésként egy festett muskátlis 
ablak, eredeti zsalukkal. A munkatúrákon mindig főzött valaki. 

 



A jelzésfestés: Először meg kell említeni, hogy most már három jelzőfestő 
vezetője van az egyesületnek, mivel Stiksz Zsuzsanna elvégezte a 
tanfolyamot és sikeres vizsgát tett. Gratulálunk neki! A festési 
munkákat két részre lehet bontani. A pályázati és az önerős 
jelzésfestésre. A pályázaton belül először fényképezni kellett, 
majd beadni a pályázatot és az elbírálás után jöhetett a festés. A 
fotózásban részt vettek: Baumann József, Valkai család, Várnainé Meng Hajnalka, 
Nagy Csaba – Németh Katalin, Kolin Edit – Sándorné Balogh Emese.  

 
Jelzésfestések:  
A Mecsekben (pályázat) 

 Piros háromszög és ehhez kapcsolódó jelzések. Piros és kék kereszt a Babás-
szerkövek közelében, valamint a piros kör jelzések az Árnyas- és a Déli Farkas-
forráshoz. Itt két „brigád” dolgozott: Jancsi Attila vezetésével az útvonal Ny-i vége 
újult meg Baumann József, Braun Andrea és Gáspárné Juhász Ibolya segítségével. 
A patacsi végén Romvári Tibor irányításával Kulcsár Gábor és Kulcsár Gáborné 
végezte el a munkát.   

 A zöld kereszt jelzést Hősök tere és a Rigó-kút között Stiksz Zsuzsanna szakmai 
irányításával Gida Tibor, Jancsi Attila és Király Zsuzsanna készítette el.   

 A Komlóról induló zöld kereszt jelzéseket Jancsi Attila jelzésfestő vezető és segítői: 
Nagy Csaba és Soós Zoltán festették fel. 

Az Ormánságban (önerős) 

 A Baranyahidvég Cseri-erdő közötti szakaszon a zöld négyzet jeleket Gida Tibor és 
Király Zsuzsanna festették. 

 
A festéseknél még voltak jelentkezők, de olyan jól összeálltak a csapatok, hogy már nem 
kellett bővíteni őket. Köszönet azoknak, akik jelentkeztek, de nem kaptak feladatot. 
 
A munkákat átvették és kifizették.  
  
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, és itt is egy 
ponttal segítettük a „Szent Imre” teljesítménytúrát is.  

 
Túrákkal kapcsolatos tevékenységek. Idén is ide írom, hogy 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 nincs is 
bejárva, akkor még többet! Amikor messzebbre is kitekintünk a Mecsek lankáinál, 
az pedig még több felkészülést igényel! Tehát igen, ezek is munkák! Dicséret illeti 
a túravezetőket és a szervezőket. 

 
A munkák részletezése és a munkákat végzők fent vannak a honlapon. 
 



Megjelenésünk: Január közepétől már működik saját honlapunk!  Elérhetőségünk címe: 
www.dravatse.hu Leginkább itt adunk 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, ahová általában a honlapra is felkerülő bővebb anyagnak az 
„előzetese” és egyéb infók kerülnek fel. A kezdetek óta az eseménynaptár részbe 
bekerült a „Hírharang” és a „Hol volt, hol nem volt”. Az elsőben a friss infók 
vannak, míg a másodikban egy kis nosztalgiaként régi túrás képeket teszünk be.  
A honlappal kapcsolatban, érdekesség képen csak annyit, hogy a leglátogatottabb 
nap a Tenkes előtti volt 58 megtekintéssel. A látogatók több mint 60%-a tovább 
lépet a honlapon nem csak egy cikk érdekelte. A leglátogatottabb az egyesület 
„Történetünk” része ezernégyszáz feletti megtekintéssel! A sajtóban: a nyílt túrák 
okán, köszönhetően a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnek a Dunántúli 
Naplóban, a Mecsek Híradóban, a megyei szövetség honlapján és a nyílttúrás kis 
füzetben is megjelenik az egyesületünk neve! A megyei szövetség honlapjára és a 
Mecsek híradóba túrabeszámolókat is adunk le.  

 
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 önkormányzatokkal és 
egyéb szervezetekkel is van még mit javítani a kapcsolatokon.  

 
 
 
Gazdálkodásunkról: 
 
Az egyesület anyagi helyzete továbbra is stabil. Megvan a biztonsági tartalékunk, ami 

ahhoz kell, hogy nyugodtan tekintsünk a 2020-s év elé. A gazdasági beszámolóban 
lesznek a számadatok. 

 
Adó 1%-a. A tavalyi évben 106.721,- Ft-ot kaptunk. Köszönjük mindenkinek, aki nekünk 

szánta adó forintjainak 1 %-át! A beérkezett összeget az alapszabály szerinti célok 
megvalósítására költöttük! 

 
Tagság, tagdíjak: Egyesületi tagdíj bevételünk 87.300,- Ft volt. A pártoló tagokkal együtt 

2019. január 1-től 49 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 az idei évtől válik aktuálissá! Az 
éves tagdíj az aktív dolgozóknak 3.000,- Ft, a nyugdíjasoknak, diákoknak, 
gyerekeknek 1.500,- Ft lesz. A pártoló tagoknak felajánlás alapján, de minimum 
2.000,- Ft.  

 

http://www.dravatse.hu/


Túrázásról: Minden meg hirdetett túra meg lett tartva (egy a rossz időjárási 
körülmények miatt későbbi időpontban, egy más néven). Hagyományos 
túráinkon volt a legtöbb résztvevő! Ezek a következők: „pezsgős”, „Magyar 
kikerics”, „Csepegő-árok”, „Locsolós”, „Bazsarózsa néző”, „Túratársaink 
emlékére”, „Dél-Baranya turistája nyomában” itt több túra is van, „atiKA és 
Barátai” és a karácsonyi bejgli pusztító. De most már ide tartozik a több éve futó 
„tavak mentén” túra is.  Az elmúlt években belépő új tagokkal jelentősen 
erősödött a túrázós oldalunk! Köszönet azoknak, akik kitöltik és leadják a 
túrajelentőket! A túrákról bővebben a szakosztály vezető fog beszélni Csapatunk 
2019-ben is nevezett az országos tájékozódási túraverseny csapatbajnokságba 
(OTTCsB) és az összevont A 50 – 60 – 70 kategóriában az 5. helyen végzett.  
A túrajelentőkről: Most már egyre többen elküldik a túra adatait Terikének, aki 
ennek köszönhetően folyamatosan tudja gépre vinni az évről évre több anyagot.  

 
Köszönöm mindenkinek a munkáját, bármit tett is az egyesület érdekében! Eddig is az 
összefogás volt a legfőbb erényünk, maradjon ez meg a jövőben is! 
 
2020-s tervek: 
 
Díjak: csak remélni lehet, hogy nagyobb lesz a szavazási kedv az idei évben. Ebben 
segíthet, ha már évközben jegyzeteljük a lehetséges jelölteket! 
 
Rendezvények: Idén is a Tenkes teljesítménytúra és a Tenkes éjszakai lesz, az ahol 
minden tagunk segítségére számítunk! Reméljük a kéktúra és a Dél-Baranya turistája 
mozgalomban történő változás segítheti mindkét túramozgalom fellendülését. 
 
Egyesületi munka: Az egyesületi túranapló vezetésének megkönnyítése érdekében 
Terikének van egy ötlete, amit majd az egyéb hozzászólásoknál kifejt. 
 
Kulcsosház: Reméljük, a Kisszentmártoni pályázatot elfogadják és akkor megnyugtatóan 
alakul a szennyvíz elhelyezésünk, tisztításunk. A tervbe van véve az É-i falrész maradék 
vakolása, szigetelése. Ezt mindenképen az ablak cseréjével kell megcsinálni! Az alsó 
fürdő zuhanyzójának felújítása. A külső vakolat festése.  
 
Jelzésfestés: Idén is pályázunk majd az MTSz-nél. Mivel első körben csak a kék kör 
útvonalaira lehet pályázni, ebből kimaradunk, mivel az öt éve festett jelzésekhez 
Baranyában még nem kell hozzányúlni, csak egy két javítani való van a megyei 
útvonalon. A pót pályázatra nem tudni mennyi pénz marad. Egyeztetés lesz a megyében, 
de 10-15 km festés jól jönne… 
 
Más egyesületek segítése: Amennyiben lesz kedv és energia ezekre is, természetesen 
folytatjuk ezt az irányt is. 
 
Gazdálkodás: Nyert a NEA egyszerűsített pályázatunk 200.000 forintot, az innen 
felszabaduló összegeket a házra fordítjuk! Bevételi forrásaink között jelentős lehet a 



Tenkes bevétel, de ez nagyon időjárásfüggő. Tagdíj, adó 1%-a (ezt lehet propagálni). 
Kulcsos házunknál, mivel nem látható olyan pályázat, amibe belevághatnánk, csak annyi 
bevételre szeretnénk szert tenni, amivel a rezsi költségünket fedezni tudjuk. Mindezt 
olyan csoportokkal, akik nem amortizálják le a házat! Az évvégére ismét legyen meg a 
biztonsági tartalékunk, ami lehetőleg három- négyszázezer forint között legyen! 
 
Túrák: Az eseménynaptár időben elkészült, ehhez részemről csak annyit, hogy akinek év 
közben van új megvalósítható ötlete, szívesen beírjuk a honlap esemény naptárába! 
Ezeknek lehetőleg olyan időpontot válasszunk ahol nincs saját szervezésű túra!    

 
 

 
……………………………………………. 

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


