
 

A Dráva TSE szakosztályi beszámolója a 2021-as évről 

 

 
            Ez évben a hagyományos 23. évköszöntő pezsgős túránkat a pandémiára való 

tekintettel egy kevésbé frekventált helyen rendeztünk meg. A Tubes helyett 

Trippamerfán koccintottunk, amit több irányból kisebb létszámú túrákkal közelítettünk 

meg. A túrákon 28 fő vett részt. 

             

Közgyűlésünket 52 fős taglétszámmal kezdtük. Egy fő kilépésével és egy fő 

belépésével, a 40 fős állandó tagságunk nem változott. A pártoló tagoknál gy fő lépett 

be, igy ez13 főre módosult. A taglétszámuk 53 fő. 

         

            Egyesületünk eseménynaptára 2021-ben 98 programot kínált föl a szabadidő 

eltöltésére. A programok összetétele: 27 db szakosztályi vagy szakosztályunk 

túravezetői által vezetett túra.  58 db más szakosztály, vagy egyesület túrája, nyílt túra, 

vagy teljesítménytúra, 7 db túraverseny, 6 db rendezvény. Ezt a szép tervet aztán a 

pandémia felülírta. Az első hét túrát töröltük, köztük a hagyományos Magyar kikerics 

túrát. A koccintó túrát pedig szolidan rendeztük meg. Ennek lett az áldozata sajnos a 

Szlovéniai és Szlovák túránk is. 

           Aztán feloldották a tilalmat. Sok szép túrát és aTenkes teljesítménytúrát is meg 

tudtuk tartani. Bár ez utóbbira csak júniusban került sor. Ennek tudható be a 

szokatlanul alacsony részvétel. A túrán 303 fő vett részt. Az Éjszakai Tenkes is 

megrendezésre került, ahol társrendezőként vettünk részt. Itt 151 fő indult. 

Besegítettünk még a Szent Imre teljesítménytúrán, és más teljesítménytúrákon is 

vállaltak pontőrséget tagjaink. Túravezetőink nyílt túrák vezetését is vállaltak. Bár 

túráink jelentős része a környékünkön a Mecsekben, a Villányi-hegységben, és az 

Ormánságban zajlott, azért tagjaink előszeretettel látogatták az ország más vidékeit is 

egyéni túra, Kéktúra vagy teljesítménytúra keretein belül.  

            Ezek a tájegységek a Bakony, Balaton-felvidék, Baranyai dombság, Börzsöny, 

Geresdi dombság, Mezőföld, Szekszárdi dombság, Tolnai hegyhát és a Zselic. 

Honlapunkon rendszeresen beszámoltunk túráinkról. Érdemes őket böngészni. 

A tájékozódási túraverseny országos csapatbajnoksága megrendezésre került ugyan, de 

az elhalasztott más időpontokra rakott versenyek miatt csak két bajnoki fordulón 

tudtunk részt venni.  

          Munkatúráink: a kulcsosháznál takarítások, karbantartások, homlokzati munkák, 

fürdőfelújítások folytak. A turistaút festéseknél 20 km pályázati festés készült el és 

folytatódtak az önerős ormánsági festésfelújítások is.  Harmadik munka pedig a 

segítségnyújtás más szervezetek által rendezett teljesítménytúra pontőrségében, vagy 



egyéb, egyesületünk működéséhez kapcsolódó munkák, adminisztrációs 

tevékenységek.  

        Az elvégzett munkák és a munkát elvégző tagjaink, segítőink neve olvasható a 

honlapon. A munkákban 22 fő egyesületi tag és két külső segítő vett részt, nagyon 

köszönjük a munkájukat. 

 

         A 361 db leadott túrajelentő 10518 túrapontot és 2502 munkatúrán elért pontot 

igazol. Összteljesítményünk, 13020 pont. 

 

500 pont feletti túrázóink tizenheten vannak. 

 

Név túrapont 

Stiksz Zsuzsanna 527 

Romvári Tibor 606 

Nagy Csaba 790 

Bánfainé Meng Nóra 871 

Soós Zoltán 890 

Bajzáth Ilona 1219 

Nyújtó Teréz 1384 

Király Zsuzsanna 1750 

Gida Tibor 1968 

Farkasné Tomecskó Zsuzsanna 2089 

Jancsi Attila  2680 

Braun Andrea 2733 

Sándorné Balog Emese 2900 

Gáspárné Juhász Ibolya 3047 

Vass Tibor 3575 

Várnainé Meng Hajnalka 3924 

 

 

          Hagyományos turista bálunk a tömeges rendezvények iránti félelmek miatt idén 

is elmaradt. Helyette egy hasonlóan sikeres disznóvágással egybekötött túrahétvégét 

tartottunk. 

          Egyesületünk megalakulásának 25. évfordulójáról rendezvényekkel és túrákkal 

emlékeztünk meg.        

          

           Kitüntetések terén a természetjárásért végzett munkájáért Farkasné Tomecskó 

Zsuzsanna és Király Zsuzsanna a Baranya megyei Természetbarát Szövetség 

elismerését kapta. Az MTSZ Dobogókői rendezvényén egyesületünk alapításának 25 

éves jubileumára MTSZ emlékérem kitüntetésben részesült, Jancsi Attila pedig a 

természetjárás fejlesztéséért ezüst fokozatát kapta. 

          

          Jó kapcsolatot tartunk fönn más túraszakosztályokkal is, bár idén a nagy közös 

túrák és a turista bál is az ismert okok miatt elmaradt. 

           Eredményeinkről, gondjainkról, túráinkról időnként a Mecsek Híradóban és 

szövetségünk honlapján is hírt adtunk. 



            

         A 2022-as túratervünkből felhívnám a figyelmet az április 2-án tartandó 23. 

Tenkes Teljesítménytúrára és a Tenkes Éjszakai Teljesítménytúrára. 

Eseménynaptárunkban idén is gazdag programot állítottunk össze, böngésszétek és 

túrázzatok, reméljük engedni fogják a körülmények. Honlapunkon ezekről is 

részletesen beszámolunk az „eseménynaptár” lapfül alatt, illetve a híreknél a 

„nemsokára” sorban. 

         Reményeink szerint útvonalfestés pályázat elnyerésére idén is lesz lehetőségünk, 

valamint a kulcsos ház szépítésére, komfortosabbá tételére is vannak terveink és 

pénzünk. Így elkél majd a segítő kéz a munkatúráinkon is.  

         Továbbra is jó kapcsolatot szeretnénk fenntartani a többi túraszakosztállyal, ezért 

sokat túrázunk együtt, látogatjuk egymás rendezvényeit, közgyűléseit. Az ormánsági 

és a Tenkes körüli önkormányzatokkal is ápoljuk a kapcsolatot. 

             

            Külön köszönöm még egyszer tagságunknak a munkatúráinkon, 

jelzésfestéseinken végzett munkáját, és úgy összességében az egész évben végzett 

munkát. Jó túrázást, irány a hegy. 
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