
 

A Dráva TSE szakosztályi beszámolója a 2020-as évről 

 

 
            Az évet a hagyományos évköszöntő pezsgős túránkkal indítottuk, melyet 22. 

alkalommal rendeztünk meg. Barátok és túratársak koccintottak az év elején 

egyesületünk tagjaival a Tubesen. Összesen harminchárman voltunk. 

             

Közgyűlésünket 52 fős taglétszámmal kezdtük. Évközben egy fő kérte 

felvételét egyesületünkbe, állandó tagnak. Jancsi Ibolya, mindannyiunk Hugija, sajnos 

év közben elhunyt. Emlékét megőrizzük. 

      Így év végére 52 fős taglétszámuk 40 fő állandó tagból és 12 fő pártoló tagból állt.  
         

            Egyesületünk eseménynaptára 2020-ban 80 programot kínált föl a szabadidő 

eltöltésére. A programok összetétele: 23 db szakosztályi vagy szakosztályunk 

túravezetői által vezetett túra.  43 db más szakosztály, vagy egyesület túrája, nyílt túra, 

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

pandémia felülírta. Március elejéig, a nőnapig rendben ment minden. A hagyományos 

túráink, mint a Magyar kikerics, vagy a Befagyott Csurgó még meg volt tartva, majd 

jöttek a megszorítások. Ez miatt olyan túráink maradtak el, mint a Papuk túra, a 

Locsoló túra, vagy a Dél-Baranya turistája, és nagy sajnálatunkra a Tenkes 

Teljesítmény Túra. Aztán feloldották a tilalmat, sok szép túrát és az Éjszakai Tenkest 

már meg lehetett tartani, de a szomszédos országok bezártsága miatt a Bunkerturizmus 

túra így is elmaradt. A Karancs-Medves környékét, azonban sikerült körbetúrázni a 

csapatunknak. Aztán jöttek az újabb megszorítások. A tagjaink nem estek kétségbe.  

Egyénileg, vagy két-három fős csoportokban folytatták a túrázást. Túratársaink, míg 

lehetett közös szervezésű, majd a veszélyhelyzet alatt egyéni túráikon járták a Kék-túra 

útvonalát, Horvátország vagy Erdély hegyeit. A következő vidékeken túráztunk 2020-

ban: Bakony, Baranyai-dombság, Budai-hegység, Cserhát, Gajna-hegység, Karancs-

Medves, Magas-Tátra, Mátra, Mecsek, Ormánság, Papuk-hegység, Soproni-hegység, 

Szlovák-paradicsom, Tihany, Tolnai-homokhátság, Villányi-hegység, Visegrádi-

hegység, Zselic. Honlapunkon rendszeresen beszámoltunk túráinkról. Érdemes őket 

böngészni. 

 

A 250 db leadott túrajelentő 5648 túrapontot és 420 óra munkatúrán elért 2940 pontot 

igazol. Összteljesítményünk, 8618 pont. 

 

 

 



A tájékozódási túraverseny országos csapatbajnoksága is elmaradt. Azon a néhány 

versenyen, amit a korlátozás nélküli időben megtartottak, részt vettünk csapatainkkal, 

és sikerült dobogós helyezéseket is elérni. 

A huszonegyedik Tenkes Teljesítménytúrából egy egyénileg végrehajtható 

változat lett, melyet 85 fő teljesített. Reméljük 2021-ben már sikerül a régi 

pompájában megtartani. 

A Tenkes TE részéről megrendezésre került nyolcadik alkalommal augusztusban 

a Tenkes éjszakai teljesítménytúra, ahol társrendezőként vettünk részt. A három távon 

185 fő túrázott. A Tenkes hegyen az ősszel tartott Szent Imre teljesítménytúrát 

technikai munkával segítettük. Itt 214 fő vett részt. Más teljesítménytúrákon is 

segédkeztünk, pontőrséggel, vagy szolgáltatással.   

Hagyományos turista bálunk az idén a megszorítások miatt elmaradt.  

           

Kitüntetések terén a természetjárásért végzett munkájáért Braun Andrea és Nyújtó 

Teréz a Baranya megyei Természetbarát Szövetség elismerését kapta.  

Az MTSZ Dobogókői rendezvényén a technikai munkáért Gida Tibor Czárán Gyula 

emlékérmet, a természetjárásban végzett munkáért Romvári Tibor a természetjárás 

fejlesztéséért ezüst fokozatát vehette át, míg Jancsi Attilának aranyjelvényes 

túravezetői címet adományoztak.        

          

          Munkatúráink. A kulcsosháznál takarítások, karbantartások, apró munkák 

folytak. A turistaút festésekbe viszont belehúztunk. Ennek köszönhetően 2020-ban 

több mint negyven kilométer turistautat festettünk újra. Fele pályázati pénzből, fele 

önerőből készült el.  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 „magunkról” lapfül alatt, jelzésfestés, kulcsosház, és egyéb, felosztásban, 

vagy az elnöki beszámolóban. A munkákban 22 fő vett részt, nagyon köszönjük a 

munkájukat. 

            

 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 2021-as túratervünkből felhívnám a figyelmet az április 10-én tartandó 22. 

Tenkes Teljesítménytúrára. Ha ekkor még nem lehet megrendezni, akkor pótnapot 

jelölünk ki. A Tenkes éjszakai teljesítménytúra augusztus 14-én éjszaka kerül 

megrendezésre, ahova szintén várjuk a segítőket. 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. 

 

2021-ben leszünk 25 évesek, erről is szeretnénk méltóképpen megemlékezni.   

     



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 ké, 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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