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A Dráva Természetbarát Sport Egyesület elnöki beszámolója a 2021-s évről. 
 
 
Egyesületi életünkről:  
 
A 2021-s évünket is a pandémiás helyzet befolyásolta. Az egyesület tagjaival a személyes 
kapcsolattartás ritkult ugyan, de igyekeztünk, hogy legalább telefonon vagy elektronikus 
úton tartsuk a kapcsolatot! A honlapon kellő információval szolgáltunk ebben az évben 
is egyesületi tagjaink számára is fontos irányokban. Schóber József „rendes” tagként, 
Bencze Erzsébet Katalin „pártoló” tagként került felvételre. Kilépőink is voltak mind két 
csoportból…  
 
A megyei szövetség vezetőségébe az egyesület küld egy tagot. Eddig Tóth Klára 
képviselte egyesületünket, de a változás lehetősége már évek óta kész tény volt. Most 
adódott az alkalom, mivel megtaláltuk azt a személyt, aki szakmailag, emberileg is 
megfelelőnek látszik a feladatra és nem mellesleg el is vállalta a szövetségben végzendő 
nem kevés felkészültséget és időt igénylő munkát. 2021-től Schóber József képviseli 
egyesületünket a megyei szövetség elnökségében. Itt is sok sikert kívánunk munkájához! 
Már régóta probléma volt a szövetségnél a keddenkénti ügyintéző kérdése is, aki 
közvetlen kapcsolatot tart a túrázókkal. Ezt a feladatot Both Viki vállalta magára és az év 
vége felé már találkozott is a reá háruló problémákkal… Kitartást Viki!  
 
Az egyesület működésével kapcsolatos munkák szerencsére mentek a maguk útján. A 
különböző bevallások, statisztika, stb. hibátlanul lettek beadva. A túranapló vezetése is 
elmúlt években megszokottan lett végezve. Itt nagy segítség volt a túrák már 
szerkesztett leadása azoktól, akik sokat adnak le egy évben. Köszönet nekik és a 
túranaplónál a túrák leadóinak is a segítséget! Egyre több a leadott túrajelentő! A 
honlapon továbbra is Nagy Balázs dolgozik, megelégedésünkre! A honlap és a facebook 
asszisztensi feladatok is meg lettek oldva… Ami elmaradt az az egyszerűsített pályázat 
beadása. Sajnos több feladat és magéletbeli probléma összecsúszott az év végén és mire 
a feladatra koncentráltunk volna már lekéstünk… 
 
Rendezvényeinkről: A Tenkes teljesítménytúrát a tiltások feloldása után a nyári 
időszakban sikerült megrendeznünk. A rendező gárda idén is időre összeállt. A nyári 
szabadságos, iskolaszünetes időszak ellenére is a bejárókkal együtt 310-n teljesítették a 
távokat. Megállapítható, hogy ez az időpont nekünk nem jön be! Diákok legyen az 
általános-, vagy középiskolás, egyetemista elvétve jött túránkra… Közgyűlésünket a 
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tiltások miatt a nyár végére toltuk, de mivel a beszámolókat ki tudtuk küldeni és a 
honlapon is olvashatók voltak ezek elfogadásáról tagjaink tudtak szavazni. 27 fő netes 
szavazást, 4 fő a levél szavazást választotta. A szavazás létszámilag érvényes volt. A 
beszámolókat egyöntetűen elfogadták, amit később aláírásukkal is érvényesítettek.  
 
A hagyományos turistabál elmaradt, de ez már csak közvetve volt a pandémia 
következménye. Novemberre a vírus újabb hulláma óvatosságra intett sok tagunkat… 
Azért a disznóvágást így is megtartottuk azokkal, akik a bálra mégis jelentkeztek. Az 
összetartó program másnapjára egy túrát is szerveztünk, amin közel húszan vettünk 
részt…  
 
A munkatúrák az egyesületi, adminisztratív munkák mellett két részre oszlottak, 
jelzésfestésekre és kulcsosházi munkákra. A jelzésfestésekben 2021-ben az előző 
évekhez hasonlóan volt a Magyar Természetjáró Szövetség által kiírt pályázat és az 
önerős festések is. Az előző évekhez hasonlóan idén is 20 km körüli turista utat 
festettünk a pályázat keretében! Ezek a következők voltak: zöld sáv – Vasas, vashídtól 
Sugói-rétig, sárga kereszt – Túrony, Diósvölgytől lokátoros útig, kék négyzet – Somogy 
autóbusz fordulótól a kék sáv jelzésig, kék körút – Rückeri-tó körül, zöld kör – Éger-tető, 
zöld sávtól – Jakab-hegy, új templomig. A pályázati festésekkel időben végeztünk, azokat 
átvették és ki is fizették. Értékelés még nem jött… Az önerős festések Szaporca melletti 
részen, Duna-Dráva Nemzeti Park bemutatóhelye körül és innen a Majláthi-horgásztó 
felé voltak. Itt a sárga sáv jelzés és ehhez fonódó más jelzések kerültek felfestésre.    
     
A kulcsosházról, és az ottani munkákról. Megtörtént a tavaszi nagytakarítás, új párnák 
lettek varrva, a takarók és a matrac huzatok ki lettek mosva. Befejeződtek a földszinti 
fürdő zuhanytálcáinak felújítása, a vizesblokk folyosóján a csempék pótlása. Az emeleti 
nagyszoba ablakcseréje és körülötte a lambéria felrakása. Az emeleti fürdőszoba 
bojlerének átkötése, a zuhanytálca elkészítése. Az emeleti kisseb szobába felkerültek a 
fűtő panelok. A legnagyobb munka az északi homlokzat felső, háromszög részének 
szigetelése és színezése volt, de ezzel is elkészültünk! 
 
Egyesületünk tagjai 2021-ben is segítették más egyesületek rendezvényeit. Térképeket 
készítettünk, pontőrködtünk és más munkákkal is segítettük más egyesületek 
rendezvényeit. 
 
A munkáknál minden eltervezettet sikerült megvalósítani, sőt a festésnél és a 
kulcsosháznál is többet tettünk! A munkákban résztvevők nevei a honlapunkon 
részletes, havi bontásokban megtekinthetők! Köszönet mindenkinek, aki szabadidejének 
egy részét az egyesületért feláldozta! 
 
Túráinkról annyit, hogy a 2021-s évben kevesebb túránk maradt el, mint előzőben. 
Sokan járnak kisebb csoportokban. A legaktívabbak a Hajni vezette csoport, akik 
legtöbbször kétszer mennek egy héten. Ezekről a túrákról érkezik a legtöbb információ a 
honlapra. Egy hosszabb, egyhetes túrát terveztünk, amit szerencsére megtudtuk tartani. 
A Börzsöny szép hegyeiben jártunk és jól éreztük magunkat! Az egyesület alapításának 
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25 éves jubileumára több saját szervezésű, meghirdetett túra került be a programunkba. 
Részt vettünk több megyei szervezésű nyílttúrán, rendezvényen, közte a jól sikerült 
„Hegyek napja” Jakabhegyi összejövetelen. Várnainé, Hajni ebben az évben is sikeres 
túrát szervezett a Baranya Megyei Szabadidősport Szövetségnek. 
 
Kapcsolataink is visszafogottak voltak a 2021-s évben. Leginkább csak a „túrázósok” 
éltek. Ezek az országos szövetség és megyei szövetség, Tenkes TE, Dél-Zselic TK és a 
Szent Imre iskolai sportkör. Ebben az évben egy kaposvári meghívásunk is volt, a szintén 
25 éves Zöldpont Életmód Klub ünnepi rendezvényre voltunk hivatalosak.   
 
Gazdálkodásunkról: Az egyesület anyagi helyzete továbbra is stabil maradt. Csak a 
terveknek megfelelően költöttünk. A Tenkes teljesítménytúrát köszönhetően a nyári 
időpontnak és a vírusos helyzetnek kevesen választották. 
 
Elismerésekről, díjakról: Tagjaink közül ebben az évben egy fő és az egyesület vehetett 
át elismerést Dobogókőn a „Természetjárók napján”. Jancsi Attila „Természetjárás 
fejlesztéséért ezüst” fokozatot vehetett át. Egyesületünk alapításának 25 éves 
jubileumára MTSZ emlékérem kitüntetésben részesült. 2020-s munkájukért a Baranya 
Megyei Természetbarát Szövetség kitüntetésében részesült Farkasné Tomecskó 
Zsuzsanna és Király Zsuzsanna. Az egyesület vezetése 2019 ősszén az egyesületi élet és a 
honlap látogatottság pezsdítése céljából díjak alapításáról határozott. A 2021-s 
díjazottaink a következők voltak:  
 

 „Menő Manó” díj, férfi kategóriában: Vass Tibor. (3575 MTSz pont) 

 „Menő Manó” díj, női kategóriában: Várnainé Meng Hajnalka. (3924 MTSz pont) 

 „Az év egyesületi túrája” díjat Várnainé Meng Hajnalka kapta, egész éves szerte 
ágazó, újdonság számba menő túráiért. 

 „Arany Toll” díjat Jancsi Attila érdemelte ki az év elejei hosszabb cikkek, valamint 
a honlap folyamatos heti írásaiért. 

 Az „Év legjobb képsorozata” díj idén Vass Tiboré lett, túrái folyamatos 
képsorozataiért.  

 
Még egyszer köszönöm mindenkinek a munkáját, aki akár csak egy órát is dolgozott az 
egyesület érdekében! Eddig is az összefogás volt a legfőbb erényünk, maradjon ez meg a 
jövőben is! 
 
2022-s tervek: 
 
Túrákról: Erre az évre még több, szám szerint 33 saját szervezésű túra lett beírva eddig 
az eseménynaptárba! Mindenki nevében mondom, hogy reméljük idén a pandémiás 
helyzet miatt nem maradnak el túráink!  
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Egyesületi díjakról: talán tovább nő a szavazási kedv, valamint még több írás és 
fényképsorozat kerül föl a honlapra! A szavazás végeredménye annál szorosabb lesz, 
minél többen az első háromra adják le voksukat és nem csak az elsőt jelölik meg!  
 
Rendezvényeinkről: 2022-ben a napján szeretnénk megtartani a Tenkes 
teljesítménytúrát! A hivatalos időpont 2022. április 2. Amennyiben mégsem sikerül, 
akkor is az biztos, hogy nem nyáron rendezzük meg... Időben értesítünk mindenkit, hogy 
fel lehessen készülni a lehetséges új időpontra. A Tenkes éjszakai megrendezésével a 
tavalyi évben sem volt gond. Ezeknél a rendezvényeknél minden tagunk segítségére a 
továbbiakban is számítunk! Remélem a „Dráva-menti kéktúra” és a „Dél-Baranya 
turistája” túramozgalmak valamelyikének átalakításával is végzünk, 2022-ben. Közben 
készült a „Bőköz” tanösvény átalakítása is. Ez a tervek szerint e-tanösvény lesz. Bízom 
benne, hogy a bált és előtte a két egyesület összetartó rendezvényt, a disznóvágást idén 
csak a jelentkező kedv fogja meghatározni és most már a részt vételi kedv irányába 
hajlik tagságunk… 
 
Egyesületi munka: A feladatok megvannak és az eddig ezeket végző emberek is, 
remélem nem lesz fennakadás… 
 
Kulcsosház: A belső térben a lépcsőházi és előtéri falrészen kell munkálatokat végezni. 
Kívül a ház északi falának az utca szintjén kell majd dolgoznunk. Az udvar rendbetétele, 
amibe beletartozhat a tűzrakó megépítése, és ha az anyagi lehetőségek megengedik, 
akkor a szomszéd felöl egy fedett rész kialakítása. 
 
Jelzésfestés: 2022-ben is pályázunk majd az MTSz-nél a kb. 20-22 km-s szakasz a Jakab-
hegytől a Kövestetői kéktúra szakaszra. Amennyiben elfogadják a tervet, akkor a 
Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra útvonalán a volt Petőc-akna – Jakab-hegy – 
Remeterét – Árpádtető – Kövestető, parkoló szakaszt újítjuk fel. A pályázatban ez lesz 
leszakaszolva a három jelzésfestőre, akik várják majd a segítséget tagjainktól… 
Pályázaton kívül még, a Dráva-menti részen is befejeződik a sárga és a zöld sáv, valamint 
a fonódók felújítása Mailáthpuszta körül.    
 
A kulcsosházi és a jelzésfestési munkákra megpróbálunk időben időpontot adni, de a 
tavalyi évben is az volt az igazi, amikor Ti jelentkeztek, hogy milyen munka fog 
következni! Mikor és hol kell a segítség! 
 
Más egyesületek segítése: Természetesen folytatjuk ezt az irányt is. A Tenkes éjszakai az 
elsődleges! Amennyiben lesz kedv és energia másokat is segíthetünk…  
 
Gazdálkodás: Idén lecsúsztunk a NEA egyszerűsített pályázatáról, így ez a bevétel 
elmarad. Bevételi forrásaink között bízom benne, hogy pozitív lesz a Tenkes 
elszámolásunk, de ez több felől is eléggé bizonytalan. Tagdíj, adó 1%-a (ezt lehet 
propagálni) és a jelzésfestésből tervezhetünk jelentősebb összeget. A tagdíjnál kérjük a 
határidő betartását.nKulcsos házunknál csak annyi bevételre szeretnénk szert tenni, 
amivel a rezsi költségünket fedezhetjük és az amortizációból eredő kiadásainkat is 
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tudjuk pótolni. Mindezt olyan csoportokkal, akik nem „rombolják” le a házat! A ház a 
továbbiakban sem lesz bulizós társaságoknak kiadva! Várjuk idén is pihenni vágyó 
egyesületünk tagjainak jelentkezését! Elvárásom az, hogy az évvégére ismét legyen meg 
a biztonsági tartalékunk, ami lehetőleg négyszázezer forint fölötti összeg legyen! 
Terveink végrehajtását csak ez befolyásolhatja!  
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………………. 

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


