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A Dráva Természetbarát Sport Egyesület elnöki beszámolója a 2020-s évről. 
 
 
Sajnos 2020-t szomorú eseménnyel kezdtük. Méltósággal viselt, hosszú betegség után 
elhunyt mindenki Hugija (Jancsi Ibolya)! Emlékezzünk rá itt is néma főhajtással! 
 
Egyesületi életünkről:  
 
A 2020-s évünket a pandémiás helyzet alapvetően befolyásolta. Az egyesület tagjaival a 
személyes kapcsolattartás ritkult, de igyekeztünk, hogy legalább telefonon vagy 
elektronikus úton tartsuk a kapcsolatot! 
 
Az egyesületi munkákról. Az új rendszerű megyei szövetségben az egyesület küld egy 
tagot a szövetségünk vezetőségébe. Tóth Klára volt az, aki az egyesület nevében 
kívállóan ellátta az elnöki feladatokat. Az egyesület működésével kapcsolatos munkák 
szerencsére mentek a maguk útján. A különböző bevallások, statisztika, stb. Farkasné 
Tomecskó Zsuzsannának köszönhetően időben és hibátlanul be lettek adva. A túranapló 
vezetését pedig Nyújtó Teréz idén is precízen elvégezte. Köszönet nekik és a 
túranaplónál a túrák leadóinak is a segítséget! Az új „egyszerűsített” pályázatot 
decemberben időben leadtuk (Romvári Tibor, Jancsi Attila), a visszajelzés alapján 
hibátlanul. 
 
Egyesületünk tagjai 2020-ban is segítették más egyesületek rendezvényeit. Térképeket 
készített négy teljesítménytúrához (Vándortáborozók nyomában…, Tenkes éjszakai, 
Szent Imre, Papi pipa) Jancsi Attila, volt ahol a „matek” is az övé volt. Both Viktória 
ezeken rajtoltató vagy pontőr volt! Nyújtó Teréz a vándortáboroson volt hadtáp 
szolgálatban. Egyesületünkből legtöbben az éjszakai Tenkesen segítettek. A névsor: Feik 
Tamás, Gida Tibor, Király Zsuzsanna, Kulcsár Gábor, Kulcsár Gáborné, Nagy Csaba, 
Romvári Tibor, Romvári Tiborné, Soós Zoltán, Stiksz Zsuzsanna.   
 
Rendezvényeinkről: Közgyűlésünk még rendben lezajlott. Innentől kezdve, szinte borult 
minden a vészhelyzeti tiltások miatt. Mivel tavaszi rendezvényünk nagy létszámúnak 
mondható a ránk vonatkozó szabályok miatt a Tenkes teljesítménytúra elmaradt. A 
kitűzött pót időpontban is még érvényben voltak a korlátozások… Közben Romvári Tibor 
ötletéből valóság lett, megcsináltuk a túra egyénileg végrehajtható változatát. (Azóta ezt 
országosan is átvették, más-más változatban végrehajtva.) Nekünk június 1-től élt ez a 
lehetőség. Összesen 83 fő teljesítette, ők voltak, akik igényelték a kitűzőt és az 
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emléklapot. Mivel eredetileg is úgy terveztük, hogy a térképeket bárki letöltheti 
magának, csak viszonyítani lehet a tényleges bejárókat. Az elmondások alapján sokan 
járták a Tenkes oldalt nyáron, ősszel, de még a télen is… A honlapon ezt az oldalt ebben 
az időszakban több mint 1500-n nézték meg. Ami nekünk fontos volt, hogy bizonyítsuk a 
Tenkes él és létezik! Ezt elértük! Egy kis hiányérzetem azért maradt, mert a nálunk is 
jelentkezett teljesítők között elvétve volt csak, aki „nagy túrázós barátunknak” mondja 
magát vagy a túra napján legnagyobb „fogyasztóink” közé tartozik! Úgy érzem, itt is sok 
mindent át kell értékelni, ha vége lesz ennek a bezártságnak… Társrendezőként idén is 
tettük a dolgunkat a Tenkes éjszakain. Már említettem segítőinket. A hagyományos 
turistabál is elmaradt, de ezen már nem is csodálkoztunk.  
 
A jelzésfestési munkák voltak azok, amiből többet csináltunk, mint a terv! A Magyar 
Természetjáró Szövetség által kiírt pályázati festéseket elfogadták és ki is fizették. Az 
előző évekhez hasonlóan idén is több mint 20 km turista utat festettünk a pályázat 
keretében! Az év elején, megyei szinten átbeszéltük a pályázandó útvonalakat. Ebből 
kerekedett ki a mi pályázatunk. Az útvonalak: kék sáv – Abaliget vasútállomás és a 
„Denevér” tanösvény közötti szakasza. Az ormánsági zöld sáv jelzés – Vajszló és 
Kisszentmárton között. A kék négyzet jelzés – Petőcpuszta és Abaligeti barlang fölötti 
kék sáv között, zöld háromszög jelzés – Szentkúti autóbusz forduló és Orfű, zöld sáv 
között, ehhez kacsolódva a Sárkány-forrás leágazó, valamint a zöld kereszt – „Róka-út” 
szakasz. A festések előtt a fotózásokkal kellett kezdeni. A képeket Baumann József, 
Jancsi Attila és Kolin Edit készítette. A pályázatot Jancsi Attila és Romvári Tibor állította 
össze és adta be. Az elfogadás után kezdődhetett a munka. Május vége felé egyszerre 
álltunk neki a kék négyzet és a zöld háromszög jelzések festésének. Június közepén a 
zöld sáv ormánsági szakaszát kezdtük el és a hónap végén be is fejeztük. Az időjárás nem 
mindig fogadott a kegyeibe bennünket, az előző évek tapasztalataiból okulva, ezért 
eléggé széthúzódtak a munkák. Máskor egy alapozott szakaszt igyekeztünk egy, másfél 
héten belül befejezni. Július közepén, végén befejeztük a zöld háromszög és vele a 
„Róka-út” festését. Augusztus végére maradt a kék sáv jelzés festése, amit időben 
befejeztünk. A pályázat készre jelentését Jancsi Attila végezte. Nem utolsó sorban a 
2020-s jelzésfestéseknek itt még nincs vége! A pályázaton kívül is lettek festve 
turistautak, ezeknek a hossza is több mint húsz km volt! A sárga sáv jelzést festettük 
Hegyszentmárton, szőlőhegytől Kémes mellett a Fekete-vízig. Voltak még festések a 
Mailáthi-horgásztónál és a zöld sávon Mailáthpuszta Ny-i végénél. Ez utóbbi festéseket 
Gida Tibor és Király Zsuzsanna végezte, amibe Soós Zoltán segített be Mailáthnál a 
zöldmunkába. A 2020-s pályázati festésekben részt vettek Baumann József, Braun 
Andrea, Both Viktória, Gida Tibor, Jancsi Attila, Király Zsuzsanna, Kulcsár Gábor, Kulcsár 
Gáborné, Nagy Csaba, Romvári Tibor, Romvári Tiborné, Soós Zoltán, Stiksz Zsuzsanna, 
Vass Tibor. Külsősként segítette munkánkat Balog Árpád (Tenkes TE) és Strasser Péter 
(Dél-Zselic TK). A turistajelzésekhez tartozik, hogy Vass Tibor kitisztította a zöld sáv jelzés 
benőtt szakaszát a Vasasi-árok É-i végén a volt Hársas kulcsosház környékén. 
     
A kulcsosházról, és az ottani munkákról. A betervezett, kevés munka sem valósult meg 
teljes egészében. Erre a „visszafogott” jelző is egy kicsit hízelgő. A pandémiás helyzet 
jelentősen befolyásolta a visszafogottságot! Sorban, a településre tervezett szennyvíz 



3 
 

program elmaradt. A festések elhúzódásával már nem tudtuk az É-i falba beépíteni az 
ablakot. Itt van pozitívum is, legalább megvettük és közben felmértük az elkövetkező 
munkák anyagszükségletét. A nyári időszakba belefért, hogy az udvar, szomszéd felöli 
kerítésénél a maradék beton téglákból fal kezdjen kialakulni. A fal munkálatainál és a 
ház takarításánál Gida Tibor és Király Zsuzsanna munkáját lehet dicsérni. Kézzel 
tapintható a rend és tisztaság. A szokásos szellőztetést és fűnyírás Rigó Zoltánné, Klárika 
és férje, a vízzel kapcsolatos munkákat Soós Zoltán végezte. A szállásra a vészhelyzeti 
tiltások miatt is csak páran jelentkeztek, viszont az egyesület tagjaiból többen is voltak 
lent pihenni. 
 
Túráinkról Én csak annyit mondanék, hogy amit lehetett azt az eredeti formájában 
megtartottuk. Sajnos a járvány miatt sok, várhatóan szép túra elmaradt, köztük a 
„Bunkerturizmus”! Ezek közül később kis létszámmal a túravezetők párat meg tudtak 
tartani. Szerencsére a „Karancs-Medves” túrahetet végre tudtuk hajtani. Sok szép 
élményben volt része azoknak, akik ott voltak! Legtöbben feltalálták magukat, kis 
csoportok járták a jelzett, jelzetlen utakat… Kis segítséget próbáltam adni azzal, hogy 
túraajánlók is voltak a honlapon és a Tenkes térképek is elérhetők voltak. 5 nyílt 
túránkból 2 lett megtartva a nyáron, egy pedig egyesületi szinten kiscsoportban… 
Mindhárom túra Várnainé Meng Hajnalkáé volt. 
 
Kapcsolataink is hasonlóan visszafogottak voltak, leginkább csak a „túrázósok” éltek. 
Ezek a megyei szövetség, Tenkes TE, Dél-Zselic TK és a Szent Imre iskolai sportkör. 
 
Gazdálkodásunkról: Az egyesület anyagi helyzete stabil maradt. Csak a terveknek 
megfelelően költöttünk, így a körülmények miatt a szokásosnál is több maradt a 
kasszában, pedig a Tenkes bevétel elmaradt! A számok a gazdasági beszámolóban 
elhangzanak és ott megtekinthetőek. Itt is köszönöm azoknak, akik nekünk ajánlották fel 
adójuk 1%-t. 2020 őszén 142 501 forintot utaltak át a számlánkra! 
 
Elismerésekről, díjakról: Tagjaink közül hárman is vehettek át elismeréseket Dobogókőn 
a „Természetjárók napján”. Romvári Tibor a „Természetjárás fejlesztéséért” Ezüst 
fokozatot, Gida Tibor pedig a „Czárán Gyula” emlékérmet kapta munkája 
elismeréseként. Jancsi Attila pályázata elbírálása után „Aranyjelvényes” túravezető lett. 
2019-s munkájukért a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség kitüntetését vehette 
át Braun Andrea és Nyújtó Teréz. Az egyesület vezetése 2019 ősszén az egyesületi élet 
és a honlap látogatottság pezsdítése céljából díjak alapításáról határozott. A szavazatok 
beérkeztek, feldolgozásuk folyamatban… Idén egy kicsit többen adták le voksukat! 
 
 
Köszönöm mindenkinek a munkáját, bármit tett is az egyesület érdekében! Eddig is az 
összefogás volt a legfőbb erényünk, maradjon ez meg a jövőben is! 
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2021-s tervek: 
 
Túrákról: Külön kértük a tagjainkat, hogy idén még több túrát vállaljanak. Így ebben az 
évben több, szám szerint 28 saját szervezésű túra lett beírva az eseménynaptárba! 
Méltón szeretnénk megünnepelni egyesületünk 25 éves fennállását! Az már most, az év 
elején látszik, hogy sok túránk eredeti formájában nem lesz megtartva vagy teljesen 
elmarad! Már eddig (közgyűlésig) is sok elmaradt vagy megváltozott túránk volt… 
 
Egyesületi díjakról: reméljük tovább nő a szavazási kedv, valamint még több írás és 
fényképsorozat kerül föl a honlapra! 
 
Rendezvények: Idén ha a napján nem tarthatjuk meg a Tenkes teljesítménytúrát, akkor 
megtartjuk későbbi időpontban! Időben értesítünk mindenkit, hogy fel lehessen készülni 
a lehetséges új időpontra is. A Tenkes éjszakai megrendezésével a tavalyi évben sem 
volt gond. Ezeknél a rendezvényeknél minden tagunk segítségére számítunk! Remélem a 
„Dráva-menti kéktúra” és a „Dél-Baranya turistája” átalakításával is végzünk 2021-ben. A 
bál megtartását talán biztosra vehetjük… 
 
Egyesületi munka: A feladatok megvannak és az eddig ezeket végző emberek is, 
remélem nem lesz fennakadás… 
 
Kulcsosház: A tavaly elmaradt É-i fal szigetelésének és ezzel együtt az itt lévő ablak 
cseréjének mindenképen el kell készülnie. A megbeszéltek szerint tervbe van a felső 
fürdő befejezése, és az alsó fürdő zuhanytálcáinak és a vízelvezetésnek az átalakítása. 
Ahhoz, hogy a házat használhassuk, a fürdők munkáival végezni kell! Ezenkívül a 
munkára jelentkezők függvényében az udvar rendezése, és az eresz alatti deszkázás is jó 
volna, ha elkészülne!   
 
Jelzésfestés: 2021-ben is pályázunk majd az MTSz-nél. 15-20 km-s útszakaszra lesz 
lehetőségünk pályázni az előzetes egyeztetések alapján. A megyében folytatjuk a 
„Mecseki zöldtúra” útvonalának újra festését, ezek közül nekünk a zöld sáv jelzés Vasas, 
vashíd – Súgói-rét útvonalat kell majd megcsinálnunk az ott lévő források útvonalával. 
Hársas-, Hármas bükk-, Bugyogó- és a Kőszegi-forrás esik ebbe az útvonalba. Ezek 
összesen kb. 9 km. A következő útvonal a Somogyból induló kék négyzet jelzés a kék 
sávig (kb. 5 km). Itt a kék körút a Rückeri-tónál és az Andorlaki-forrás kell majd hozzá 
vennünk a négyzet festéséhez. A zöld kör jelzés festése az Éger-tetői kis tótól Jakab-
hegyig is ránk vár (kb. 2,5 km). Van még egy szakasz tervben (kb. 2,5-3 km-s), de ez még 
kiválasztásra kerül majd a bejárás fényképei alapján. Pályázaton kívül még 
Mailáthpuszta körül is vár pár szakasz befejezésre…    
 
Más egyesületek segítése: Természetesen folytatjuk ezt az irányt is. A Tenkes éjszakai az 
elsődleges! Amennyiben lesz kedv és energia másokat is segíthetünk…  
 
Gazdálkodás: Nyert a NEA egyszerűsített pályázatunk 300.000 forintot. Bevételi 
forrásaink között jelentős lehet még a Tenkes bevétel, de ez nagyon időjárásfüggő. 
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Tagdíj, adó 1%-a (ezt lehet propagálni). Kulcsos házunknál 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 közötti összeg legyen! 
 

 
 

 
……………………………………………. 

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


