
 

A Dráva TSE szakosztályi beszámolója a 2018-as évről 

 

 
            Az évet a hagyományos évköszöntő pezsgős túránkkal indítottuk. Barátok és 

túratársak koccintottak az év elején egyesületünk tagjaival a Tubesen. Összesen 

harmincöten voltunk. 

             

Közgyűlésünket 41 fős taglétszámmal kezdtük. Évközben hat fő kérte 

felvételét egyesületünkbe. Hárman állandó tagnak, hárman pedig pártoló tagnak. 

Sajnálatosan 2018-ban elhunyt egy tagunk, Kati Ildikó. Emlékét megőrizzük.  

 

2019-ben a 46-fős taglétszámuk 37 fő állandó tagból és 9 fő pártoló tagból áll.  
         

            Egyesületünk esemény naptára 2018-ban 85 programot kínált föl a szabadidő 

eltöltésére. A programok összetétele: 15db szakosztályi túra, 7db más szakosztály, 

vagy egyesület túrája, 21db nyílttúra, 22db teljesítménytúra, 9db túraverseny, 11db 

rendezvény. Hosszú évek alatt túraterveinkbe beépült ismétlődő hagyományt őrző 

túráink is sikeresek, mint a pezsgős, a Kikerics, a Csepegőárkos, a Borkóstolós, az 

Emléktúra, a Piknik határtetőn, a Pincétől pincéig, és az atiKA és barátai. 

Túravezetőink nyílt túrák vezetését is vállalták az Ormánságban, a Villányi-

hegységben, a Baranyai dombságban és a Mecsekben. A legtöbb nyílttúrát Várnainé 

Meng Hajnalka vezette. A tájékozódási túraverseny országos rendezvényein csapatunk 

a „Dráva Talpasok” az „A50”es kategóriában indult. Sajnos az összevont 

kategóriáknak köszönhetően minden profival meg kellett mérkőznünk. A kiírt 11 

versenyből öt versenyen vettünk részt. A 13 csapatból álló mezőnyben a 9. helyen 

végeztünk. 

 

Tizenkilencedik alkalommal rendeztük meg a Tenkes TE-vel közösen a Tenkes 

Teljesítménytúrát, a szokásos öt távon, melyen a reggeli rossz időnek köszönhetően 

összesen 517 fő vett részt. A 10 km-en 137 fő, a 15 km-en 160 fő, a 20 km-en 112 fő, 

a 30 km-en 65 fő, míg a maratoni távon 43 fő, túrázott. A rendezésben 38 fő volt 

segítségünkre, munkájukat ezúton is köszönöm. Szponzorainknak is nagyon köszönjük 

a támogatásukat, melyek fénymásolás, ajándékok, pólók, bor, csokoládé, eszközök, 

felszerelések formájában segítették munkánkat és emelték a rendezés színvonalát. A 

túra jó hangulata köszönhető volt a jó szervezés mellett a meglepetésként kínált 

tájjellegű boroknak is. A Tenkes TE részéről megrendezésre került hatodik 

alkalommal augusztusban a Tenkes éjszakai teljesítménytúra, ahol társrendezőként 

vettünk részt. A három távon 185 fő túrázott. Az 5 km-en 54 fő, a 10 km-en 81 fő, a 20 



km-en 50 fő túrázott. A Tenkes hegyen az ősszel tartott, Szent Imre teljesítménytúrát 

technikai munkával segítettük. Pontőrséget adtunk a „Vándortáboros és a Szuadó” 

teljesítménytúrán és besegítettünk a „hegyek napja” rendezvényen. 

             

Megtartottuk hagyományos turista bálunkat is melyen közel 50 fő vett részt. 

Szeretném megköszönni a munkájukat tagjainknak, akik főztek, felszolgáltak, 

berendeztek, rendet raktak. Kiemelkedő esemény volt még, hogy az összefogás 

jegyében, a Tenkes TE-vel közösen, az ő szervezésüknek köszönhetően egy februári 

hétvégén, jó hangulatban levágtunk, és megettünk két csüngő hasú cocót.   

            

             Minősítések terén 2018-ban Kati Ildikó arany minősítésű túrázói fokozatot, 

Bayer Ferencné pedig, ezüst minősítésű túrázói fokozatot ért el. Kitüntetések terén a 

természetjárásért végzett munkájáért Várnainé Meng Hajnalka a Baranya megyei 

Természetbarát Szövetség elismerését kapta.  

           

           Idén is sokat túráztak szakosztályunk tagjai. Túraajánlásainkon túlmenően, 

közülünk többen spontán összeszerveződve is túráznak, vagy szerveznek maguknak 

több napos túrákat az országos kék körön, vagy zarándokutakon, idehaza vagy éppen 

Horvátország, és Erdély hegyeiben. Túratársaink a következő vidékeken túráztak 

2018-ban. Alföld, Bakony, Baranyai dombság, Börzsöny, Bükk, Budai hegység, 

Mátra, Mecsek, Ormánság, Őrség, Padis, Plitvice, Papuk, Szekszárdi dombság, 

Torockó, Villányi hegység, Visegrádi hegység, Zalai dombság, és a Zselic.  Újra lett 

szervezve túra Erdélybe Padis és Torockó környékére, és jártunk saját szervezésben a 

Plitvicei tavaknál. Hagyományosan elmentünk két távolabbi teljesítménytúrára is, a 

Bakonyi mikulásra, és Tihanyba. 

          

         A 171db leadott túrajelentővel igazolt összteljesítményünk: 7782 túrapont. 

   

500 pont feletti túrázóink:  

 

Név túrapont 

Romvári Tibor 593,7 

Bayer Ferencné 760,7 

Stiksz Zsuzsanna 802,5 

Farkasné Tomecskó Zsuzsanna 912.6 

Várnainé Meng Hajnalka 927,8 

Nyújtó Teréz 1310,6 

Kolin Edit 1400,2 

Gáspárné Juhász Ibolya 2079,5 

Jancsi Attila 2649.2 

Braun Andrea 3632,4 

 

   Munkatúráink közül kiemelném először a Mailáthpusztai kulcsos házunk 

gondozását. Itt kerítést építettünk, festettünk, mázoltunk, ablakot, ajtót cseréltünk, 

takarítottunk, karbantartottuk, csinosítgattuk a házat. 



    Másik munka, a turistaút festések, és ennek előkészítése. Pályázati festéseink a 

Mecsekben, és az Ormánságban zajlottak, itt 27 km-t festettünk. Önerős festéseink az 

Ormánságban voltak 19 km hosszban. 

    Harmadik munka pedig a segítségnyújtás a Tenkes teljesítménytúra, vagy más 

szervezetek által rendezett teljesítménytúra pontőrségében, vagy éppen a turistabál 

lebonyolítása, vagy egyéb egyesületünk működéséhez kapcsolódó munkák, 

adminisztrációs tevékenységek. 

   A munkákban, munkatúráinkon, részt vettek: Balla László, Baumann József, 

Baumann Józsefné, Bayer Ferencné, Braun Andrea, Csabáné Rigler Éva, Farkasné 

Tomecskó Zsuzsanna, Gáspárné Juhász Ibolya, Gida Tibor, Jancsi Attila, Jancsi 

Ibolya, Kati Ildikó, Király Zsuzsanna, Kolin Edit, Krifka Lászlóné, Kulcsár Balázs, 

Kulcsár Gábor, Kulcsár Gáborné, Nagy Csaba, Nagy Rihárd, Nyújtó Teréz, Németh 

Katalin, Romvári Tibor, Romvári Tiborné, Stiksz Zsuzsanna, Soós Zoltán, Valkai 

Család, Zsolt, Júlia, Eszter, Annamária, Várnainé Meng Hajnalka, Vass Tibor. 

 

            Jó kapcsolatot tartunk fönn más túraszakosztályokkal is. Sokat túráztunk együtt 

a Tenkes-esekkel, a Vándorokkal, Mediterránosokkal, de a méltán jó hírnevű 

hagyományos Mailáthi turistabálon is jól éreztük magunkat és egymást.  

               

Eredményeinkről, gondjainkról, túráinkról időnként a Mecsek Híradóban és 

szövetségünk honlapján is hírt adtunk. 

            

            A 2019-es túratervünkből felhívnám a figyelmet az április 6-án tartandó 20. 

Tenkes Teljesítménytúrára, ahol az öt hagyományos távunkon kívül megrendezzük 

újra a Retró maratont, és a családosoknak egy új 6 km-es távot is indítunk. A Tenkes 

20-10 teljesítménytúra augusztus 10-én éjszaka kerül megrendezésre, ahova szintén 

várjuk a segítőket. Lesz újra „Te Szedd”, valamint természetjáró fesztivál és találkozó 

Verőcén. Eseménynaptárunkban idén is gazdag programot állítottunk össze, 

böngésszétek és túrázzatok. 

 

Beindult a honlapunk, és a facebook oldalunk is. Innen is tudtok tájékozódni.           

              

Reményeink szerint útvonalfestés pályázat elnyerésére idén is lesz 

lehetőségünk, valamint a kulcsos ház szépítésére, komfortosabbá tételére is vannak 

terveink, és pénzünk. Így itt is 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 minden segítő kéznek és támogatóinknak a 

Tenkes Teljesítménytúra megrendezésében nyújtott segítséget, valamint tagságunknak 

a munkatúráinkon, jelzésfestéseinken végzett munkáját, és úgy összességében az egész 

évben végzett munkát. Jó túrázást, irány a hegy. 

                                                                                                                                                                                                                                              

                              Szakosztályvezető: Rongyí 
 


