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Beszámoló a Sportegyesület 2017 évben végzett tevékenységéről. 
 

A sportegyesületet 5 fős elnökség és az elnök irányítja. Az elnökség és elnök munkáját a titkár 

segíti, aki koordinálja a szervezők munkáját. Az elnökség a programokról dönt és meghatározza a 

program felelős szervezőjét. A tagok bevonásával szervezzük a programokat. Az elnökség szükség 

szerint ülésezik, ahol áttekinti a programokat, valamint meghatározza a programokhoz kapcsolódó 

költség keret lehetőségeit.  

 

Az egyesületnek alkalmazottja nincs, a tevékenységét mindenki díjmentesen társadalmi munkában 

végzi. Egyedül a könyvelési tevékenységet végzi könyvelő iroda, melyért havi díjat fizetünk. 

Egyéb adminisztrációs költségünk nincs. 

 

A NAV felé a közhasznú tevékenységünk megmaradt, az SZJA adó 1%-ra változatlanul jogosultak 

vagyunk. Első alkalommal 2007 évben volt lehetőségünk erre a támogatási formára. 

 

A fő támogatónk a Magyar Telekom Nyrt. Más támogatót eddig nem tudtunk bevonni.  

 

Működési területünk Baranya, Somogy és Tolna megyékre korlátozódik. Vidéki tagságunk a 

Telekom szervezeti változásaival jelentősen csökkent, a fő bázisunk Pécs városában van. A 

taglétszámunk minden átszervezésnél, leépítésnél kismértékben változik, az aktív dolgozók 

csökkennek, és a nyugdíjasok és családtagjaik aránya növekszik. 2014 évben 142 fő, 2015 évben 

130 fő, 2016 évben 134 fő, 2017 évben 135fő volt a létszám. Taglétszámunk huzamos idő óta 

kismértékű változással állandónak mondható. 

 

A 2017 évben a taglétszámunk 135 fő volt. A 10 féle ismétlődő programokon összesen 211 fő vett 

részt.  

 

2018 novemberében a Jókai u.i kondi terem költözés miatt bezárásra került. A Telekom az 

Aideinger úton tudott helyet biztosítani a további működésre. A tervezett szünet 2 hónap volt. 

Sajnos a kialakítás nehezebben jött létre, így 2018 május hónapban tud csak újra indulni a kondi 

terem. A helyszín változás az érdeklődők körében kismértékű csökkenést eredményezett.  

 

Az elmúl 3 évben a taglétszámot és az egyes programokat igénybevevők létszámát az alábbi 

táblázat tartalmazza. 
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DTSE  tagsági aktivitás  
        DTSE tagság 

részvétele 
Természet 
járás 

Kerékpár Kondi Síelés Úszás Szauna Foci Mohács Összesen  

2011 42 32   19 10   12   124 

2012 39 32 12 13 8   13   129 

2013 57 43 41 18 7   6   188 

2014 52 47 58 15 9   12 26 236 

2015 83 59 42 18 11   9 1 223 

2016 68 64 30 17 14 10 0 11 214 

2016- ből Tagság 54 44 30 15 14 10 0 11 178 

2016-ből külsős 14 20 0 2 0   0 0 36 

2017 65 67 32 12 19 0 6 10 211 

2017- ből 
Tagság 

57 54 32 10 19 0 6 10 188 

2017-ből 
külsős 

8 13 0 2 0 0 0 0 23 

 

 

 

 Taglétszám 2017  

MT 
dolgozó 

volt MT dolgozó 
és családtagja 

MT dolgozó 
családtag 

MT 
nyugdíja 
és 
családtagja 

Külsős 
tag 

összesen 

51 19 46 16 3 135 
 

Az MT aktív dolgozói létszám 44-ről 51-re növekedett az év végére. 

 

A tagság nagy része rendszeresen sportol, többször részt vesznek az SE különböző sportolási 

lehetőségei közt.  

 

211 fő részvétele volt az összes rendezvényen. A rendezvények igénybevételénél körülbelül 

kialakult, hogy ki mely programokat szoktak látogatni. Légyeges változás nem tapasztalható. 

  

A sportegyesület elnöksége január hónapban megtárgyalja az éves program lehetőségeket és 

meghirdeti a tagság, valamint a területen dolgozó kollégák között. A program alapján kérjük a 

kollégákat, hogy az adott évi tagságukat hosszabbítsák meg, vagy lépjenek be az egyesületbe. A 

tagságot március 31-ig kellett rendezni. Évközben, programokhoz kapcsolódó belépést nem 

támogatunk. 
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A 2016 évi tagdíjak az alábbiak voltak: (nem változtattunk tagdíjat) 

 

 Megnevezés 
Éves díj 

(Ft) 

1 Telekom csoport aktív dolgozói és családtagjaik 4000.- 

2 az 1. pontbeli dolgozók nappali tagozaton tanuló családtagjai 2000.- 

3 Telekom nyugdíjasok és családtagjaik 3000.- 

4 
Telekomtól leépített és kiszervezett SE tagok és családtagjaik, akik tagságukat a 

kiválás után is folyamatosan fenntartják 
8000.- 

5 

Új belépő külsősök, akik az SE alapszabály szerinti működési területén önálló 

gazdasági tevékenységet folytató Telekom csoport vállalkozások dolgozói, és 

családtagjaik 

15000.- 

 

A nagyobb költségvetésű programokon való részvételeknél kérünk tagi hozzájárulást is. Általános 

elv, hogy a támogatás mértéke az 50%-ot nem haladhatja meg. A támogatások összegéről az 

elnökség egyedi döntéseket hoz. Az átlagos támogatás mértéke kb. 39 %. 

 

A sportegyesület elnökségét 2013 augusztusában választotta a közgyűlés 4 éves időtartamra.  A 

Cnytv és PTK szerint módosított alapszabály módosítással az elnökség mandátuma 5 évre 

módosult. Így 2018 augusztusáig kell új választást tartani.  

 

A sportegyesület elnöke :  Kiss Dezső 

elnökhelyettes:   Babocsán Jácint 

elnökségi tagok:   Hügl Erika 

    Jerger Klára 

    Balázs Ildikó 

    Tatai Péter 

 

A sportegyesület tevékenységét 3 fős felügyelő bizottság is ellenőrzi. Tevékenységüket társadalmi 

munkában látják el. A FEB elnöke Tóthné Pfaff Éva. Az üzemi tanács delegáltja a FEB -be Őz 

Éva. A 2017 évi FEB beszámolót és mérleget a közgyűlés fogadja el. 

 

A felügyelő bizottság (FEB) tagjai: 

Tóthné Pfaff Éva elnök 

Somfai Jánosné 

Őz Éva 

 

A sportegyesület legfőbb döntéshozó szervezete a küldött közgyűlés. A küldött választást is 2013 

évben tartottuk. A küldött közgyűlés a 6 fős elnökségből és a 11 fő küldöttből áll.  Összesen 17 fő. 

A küldött közgyűlés tagjai 2017 évben: 

1. Babocsán Jácint 

2. Balogh Gyula 

3. Bernáth László 

mailto:kiss.dezso@telekom.hu
mailto:%20babocsan.jacint@telekom.hu
mailto:hugl.erika@telekom.hu
mailto:jerger.klara@t-online.hu
mailto:balazs.ildiko3@telekom.hu
mailto:tatai.peter@telekom.hu
mailto:pfaff.eva@t-online.hu
mailto:somfaine@t-online.hu
mailto:oz.eva@telekom.hu
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4. Cvenits Gábor 

5. Horesnyi István 

6. Diósi István 

7. Gaál Judit 

8. Hügl Erika 

9. Jerger Klára 

10. Jóvér János 

11. Jakab Sándorné 

12. Kiss Dezső 

13. Lőrinczné Jáger Teréz 

14. Márk Illés 

15. Somfai János 

16. Tatai Péter 

17. Tálos László 

A küldött közgyűlés létszáma 17 fő. A fenti küldöttgyűlés tagok tartalmazzák az 5 fős elnökséget 

és elnök személyét is. A küldöttek mandátuma a tagságuk fennállásának időtartamára határozatlan 

ideig, az új választásig szól. 

2017-ben megvalósult programjaink: 

 

Állandó sportolási, program lehetőségek: 

 

1. Kondi (Jerger Klára, Babocsán Jácint) 

 

A kondi termet a Jókai u. 10. épület földszintjén működtetjük. Az új kondi terembe a tagság 

igen aktívan használja a futópadot, flabelos edző gépet és ergometert. A kondi terem 

látogatottsága állandónak tekinthető. A gépek karbantartását a továbbiakban fontos 

feladatnak tartjuk, a meghibásodott gépeket folyamatosan javítottuk, az elhasználódott 

eszközöket pótoltuk. A kondi teremben egy időpontban maximum 4-5 fő edzésére van 

lehetőség. A kondi termet 2017 novemberében költözés miatt bezártuk Az új konditerem 

kialakítása az Aidinger úton történik 2018-ban. 

 

2. Úszás (Hügl erika) 

A hullám fürdőben biztosítunk jegyes rendszerű úszás lehetőséget. A rendszeres 

igénybevevők kb. 14 fő. 

 

3. Mohács sziget pihenőház (Kiss Dezső) 

 

A tagságnak térítésmentesen lehetősége van a faház igénybevételére. 2017 évben a ház 

kihasználtsága csökkent. Azok a tagok akik használták már nem dolgoznak a Telekomnál, 

kiléptek az egyesületből.  A gondnokolást Laczó György végezte eben az évben is. 

 

4. Kisbusz (Kiss Dezső) 

 

A 9 fős Ford kisbusz, melyben légkondicionálás is van lehetőséget teremtett hosszabb túrák 

szervezésére is. minden túránkhoz igénybe vettük a kisbuszt. A túráinkon a nagybuszt 

kisbuszokkal váltottuk ki, így rövidebb idő alatt hosszabb utakat is tudunk szervezni. A 

kollégák vállalják a vezetést. Így az utazási költségeket és időt optimalizálni tudjuk. Mivel 
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vállalkozási tevékenységből nincs bevételünk a kisbusz után helyi adót nem kell fizetnünk. 

A meghirdetett kisebb csoport túráinkhoz, rendezvényeinkhez a tagság a kisbuszt 

folyamatosan igénybe veszi.  

 

5. Az információk biztosítása érdekében működtetünk egy külső szerveren internetes 

honlapot. A lapot Kiss Dezső szerkeszti. Ezen keresztül is igyekszünk minden tagot a 

lehető legrészletesebb információval ellátni. http://www.dtse-pecs.hu/ 

 

A programok és beszámolók részletesen az SE honlapján megtekinthetők. Programjaink és a 

programokról beszámolók az internetes oldalunkon rendszeresen megjelennek.  

 

Az alábbiakban, időben visszafelé haladva olvasható az egyesület 201 évi rendezvényei: 

 

2017. 12. 29.  

Évzáró túra a Mecseken 

Az évzáró túrán 32 fő vett részt. A sportegyesületet 5 fő képviselte. A tettyei kőfejtő feletti útról a 

Pécs városi csodálatos esti panoráma melett János tüzi játékkal búcsuztatta az évet.  

 

2017. 12. 27.  

Sí túra időpont változás 

Az utazási iroda most szólt, hogy egy nagy csoport lefoglalta a Hotel Koralpe szállást egy 

hétvégére. Ezért a minket csak a lenti időpontban tudnak fogadni:  

Új időpont: 2018.02.13.-02.18. 

részletek.... 

 
 

2017. 12. 20.  

Év záró túra a Mecseken 

Év záró túrát szervez Somfai János december 29.-én délutánra. 

A túra pontos útvonala a link megnyitása után a térképen látható. A teljes hossz 4 km. 

http://www.dtse-pecs.hu/
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/evzaro/Evzaro.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/si_2018/si_2018.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/si_2018/si_2018.html
https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1514479918utbl
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szintemelkedés 80 m, szintcsökkenés  140 m.  

Az útvonal leirása: Kikelet - Miléva út - Szaniszló út - piros sáv - Dömörkapú - Irma út - Lenkey 

pihenő - zöld négyszög - Vándor kulcsosház - a volt tettyei kőfejtő feletti ösvény a Felsőgyükési 

útig - Bagolyvár -Tettyei buszforduló.  

A 15:05-s 34Y járat a Pálosokhoz érkezik 15:22 a Kikelethez 15:28 órakor. Pihenők: I. Ilona p., II. 

a volt kőfejtő feletti padok. Tervezett befejezés 17:30 -18:00 között.  

A városba induló járatok: 31-s 17:20; 33 -s 17:50 órakor.  

A résztvevőknek a fejlámpa, kézi lámpa viselése erősen ajánlott.  

János 

 

2017. 12. 19.  

Székhely változtatás elutasítása 

A Pécsi Törvényszék a székhely változtatási kérelmünket ismételten elutasította. Véleményük 

szerint a Ptk 3:5 § f) pontjának nem felel meg a létesítő okiratunk. Az elbíráló értelmezése szerint 

a vezető tisztségviselőt név szerint meg kell nevezni az okiratban. Az V.31 pontban a jogi személy 

képviselője az elnök, írásos megbízás alapján az elnök helyettes.  

A 2016 évi módosításnál ez megfelelő volt, a PTK azóta nem változott. Ez a módosítás azt 

jelenténé, hogy minden személyi változás alkalmával létsítő okitratot kell módosítani. 

Véleményünk szerint a PTK ezt így nem írja elő. A kérdés rendezésére ügyvédi segítséget kérünk, 

és megfontoljuk a fellebezést. 

A bíróság Civil szervezetek névjegyzéke internetes oldalán az egyesület elnöke név szerint is 

regisztrálva van. A névjegyzék a 2011. évi CLXXXI. törvény 86.§ (1) bekezdése szerint 

közhiteles. 

 

A Törvényszék határozatát itt olvashatod. 

Kiss Dezső elnök 

 

2017. 12. 16.  

Sí túra meghírdetése Koralpe-ra 

Sítúrát szervezünk 2018. február 8-13. között Koralpera . 

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/rendkivulu_kozgyules/60126-1996-52-reszben_tett%20eleget-elso_vezeto_tisztsegviselo.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/si_2018/si_2018.html


 Dél-Dunántúli Távközlési 

Sportegyesület Pécs 

7632 Pécs Aidinger János u.45. 
Adó szám: 18308705-1-02 

Szla. szám: 12072507-00167089-00100002 
 

Telefon: (36) 72/519-700 

fax: +36 72 22 4405 

internet: http://dtse-pecs.hu  

mail: kiss.dezso@telekom.hu  
 

 

   7 

 

 

Részvételi díj: 90.000,-Ft (szállás+ félpanzió,  6 nap/5 éj,) és napi 2 ?/fő idegenforgalmi adó. 

SE támogatás: 30.000 Ft 

Utazás részvételtől függően kisbusz+ saját gépkocsival, a részvételi díj az utazási költséget nem 

tartalmazza.  

A szállás létszám limitált,  16 főre van lefoglalva. SE tagok és jelentkezési sorrend előnyben. 

Ha több jelentkező lenne, akkor még próbálok helyet szerezni. 

Jelentkezni 20.000,-Ft/fő előleg befizetésével Hügl Erikánál lehet 2017. december 21. 

csütörtökig.  

A szállásfoglalás miatt kérem a határidő nagyon pontos betartását! 

részletek.... 

 
 

2017. 11. 24.  

December havi mecseki túra 

Időpont: 12.02. Szombat 

 

Útvonal: Árpádtető - Koszonya tető - Kövestető kilátó  

 

Találkozó:  07:50 órakor, a Komlóra 08:00 órakor induló Volán járatnál, amivel Árpádtetőig 

utazunk. 

A túra leírása 

 

Somfai János túravezető 

 

http://dtse-pecs.hu/Hir2017/si_2018/si_2018.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/Arpadteto-Koszonya_tura.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/Arpadteto-Koszonya_tura.html
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2017. 11. 23.  

Rendkívüli küldött közgyűlés összehívása 

Tisztelt Küldöttek! 

A telephely módosítás miatt szükséges az alapszabály módosítása is. A bíróság hiány pótlási 

végzést küldött ebben az ügyben. A székhely használati okiratot a Telekomtól megkaptuk. 

A hiánypótlás teljesítésére a Dél-Dunántúli távközlési Sportegyesület rendkívüli közgyűlést hív 

össze.  

Napirend: 
Az alapszabályban a székhely címének módosítása 7632 Pécs Aidinder János u. 45-re. 

Helyszín:  
Pécs, Aidinger János u. 45 félemelet 

Időpont: 

2017. november 30, csütörtök 16 óra. 

Megjelenésedre számítok: 

Kiss Dezső elnök 

 

2017. 11. 22.  

Konditerem költözés, zárva tartás 

Értesítelek mindenkit, hogy konditermünk kialakítása a tervezett időponra nem valósult meg. 

A nyitás várható időpontjáról az ingatlan szakterület jeleneleg nem tud információt adni. 

 

Az idei nyitás bizonytalan. Az új helyen a nyitásról, és a működés feltételeiről tájékoztatunk 

bennetek. 

Kérjük mindenki megértését. 

http://dtse-pecs.hu/Hir2017/rendkivulu_kozgyules/60126-1996-50-hp.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/rendkivulu_kozgyules/Szekhelyhasznalat_igazolo_okirat.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/rendkivulu_kozgyules/DTSE_Pecs_Alapito_okirat%202017_11_30.doc
http://dtse-pecs.hu/Kondi/kondi.htm
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Köszönettel: 

elnökség 

 

2017. 11. 03.  

Adventi kirándulás Grazba  

Adventi kirándulást szervezünk Graz-ba 2017. december 8-10. között. (péntek-vasárnap, 2 

éjszaka) 

Szállás:  két ill. három ágyas szobákban ( foglalás alatt, létszámtól függ) 

Étkezés: a szállás ár étkezést nem tartalmaz, reggeli kérhető 2200,-Ft/fő/alkalom áron amennyiben 

igény van rá, szervezünk egy közös vacsorát 

Utazás: az SE és bérelt kisbusszal a létszámtól függően ... 

Program: itt , 

A kirándulás költsége: 42.000,- Ft/fő, (SE hozzájárulás 12.000,-Ft/fő) SE tagoknak 30.000,-

Ft/fő 
további részletek... 

Jelentkezés Hügl Erikánál nov. 8-ig. (szerda) 
 

Jerger Klára, Hügl Erika szervezők 

 

2017. 11. 05.  

Orfű - Vágot puszta - Sikonda túra beszámoló 

A buszállomáson a járat indulása előtt 15 perccel  már 70-80 fő várakozott. Orfűn Szalonna 

Fesztivált rendeztek, a  Tájak Korok Múzeumi Egyesület Márton napi programjára 40-50 fő indult. 

A DTSE -és a Nyugger kardió csapat közös 10 km-s túrájára 18 fő érkezett. A Volán emiatt két 

autóbuszt indított Orfűre a Szent Márton megállóba. További részletek... 

 
 

2017. 10. 31.  

Orfű - Vágot puszta - Sikonda túra 2017.11.04. 

Találkozó 11.04 szombaton a 09:20 órakor Volán autóbusz pályaudvar az Orfű-Abaliget -re 

09:30 órakor induló járatnál. 

 

A túra Orfű iskola megállótól a zöld sáv jelzésen Lóri kulcsosház érintésével halad Vágot pusztáig 

(4,5 km) ahol pihenőt tartunk. 

 

A szintemelkedés Vágot pusztáig 220 m, az út 2 szakaszán a szintcsökkenés 190 m 

Vágot pusztáról a sárga színű Szt. Márton zarándokúton haladunk a 66-os útnál lévő Sikonda 

http://dtse-pecs.hu/Hir2017/advent_Graz/advent_Graz_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/advent_Graz/advent_Graz_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/advent_Graz/advent_Graz_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/Orfu_vagottpuszta_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/Orfu_vagottpuszta_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/Orfu_vagottpuszta_11_04.html
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elágazás autóbusz megállóig (4,5 km). 

 

Az elágazáshoz a Volán Kaposvár -Pécs járata a menetrend szerint 14:41  órakor érkezik. 

A jelenlegi időjárás előrejelzések szerint 10 celsisus fok feletti derült idő várható. 

Somfai János túravezető +3630 9566 401 

 

2017. 10. 25.  

Török kori séta  

A 2017.11.11-re meghirdetett török kori séta Horváth Viktorral elmarad. 

Az általunk kért időpont megtelt, más megfelelő időpont csak jóval későbbre lenne, így tavaszra 

toltuk a sétát. 

 

2017. 10. 11.  

Konditerem költözés, zárva tartás 

Értesítelek mindenkit, hogy a Pécs Jókai u. 10-ben lévő konditermünk átköltözik a Pécs, 

Aidinger u. 45. első emeletre.  

A költözési munkálatok alatt előreláthatólag 2017.10.16- tól 2107.11.10-ig a konditerem egyik 

helyszínen sem fog működni. Ebben az időszakban kerül kialakításra az új helyszín. 

 

A Jókai úti épületet más fogja használni, így a költözés az egyeztetések alapján elkerülhetetlen. 

Az új helyen a nyitásról és a működés feltételeiről külön tájékoztatunk bennetek. 

http://dtse-pecs.hu/Kondi/kondi.htm
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Kérjük mindenki megértését. 

Köszönettel: 

elnökség 

 

2017. 10. 25.  

Beszámoló a Keszthely és környéke túráról 

A túrán 12 fő vett részt az SE kisbuszával, és K.D. saját szgk. -val.  A szokásosnál kisebb aktivitás 

egyik valószínű oka az egyesület által szervezett sok program, a másik a területen már több 

alkalommal túráztunk. 

 

Első nap . tovább.. 

 

2017. 10. 07.  

Uszodejegy 

Újra kapható uszodajegy!  

Ára változatlan: 400 Ft/db. 

 
 

2017. 10. 09.  

Beszámoló a Kistótfalú - Villányköved túráról 

Az időjárás a túrázókat kegyeibe fogadta, napsütéses , pormentes időben túrázhattunk.  A jelzések 

rendben voltak jól irányítottak a számunkra ismeretlen vidéken.... a továbbiak... 

http://dtse-pecs.hu/Hir2017/keszthely/keszthely_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/keszthely/keszthely_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Uszas/uszas.htm
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/vilany/villany_tura.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/vilany/villany_tura.html
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A túrán összesen 30 fő vett részt a DTSE tag 15 fő volt.  

 

2017. 10. 07.  

Törökkori séta Pécsen 

2017.11.11.-én szombaton, 14:00-kb.17:00-ig Horváth Viktor vezetésével "török kori sétát" 

szervezünk Pécsen.  

 

Jelentkezés október 20-ig Hügl Erikánál. részletek.. 

 

 

2017. 09. 21.  

Máriagyűd- Kistótfalu gyalog túra 

Ideje, helye: 10.07. Szombat Máriagyűd - Kistótfalu gyalogtúra (Villány vonattal) 
 

09:50-kor találkozó a távolsági buszpályaudvaron a Siklósra 10:00 induló járatnál. Gyalogtúra 

Tenkes hegyen Máriagyűd - Kistótfalu útvonalon.  

 

Túra hossza 7,5 km. (Az útvonal elején kb. 1,5 km szakaszon az emelkedés 240 m, utána a 

fennsík 1,5 km, majd kb. 2 km 260 m lejtő, 2,5 km egyenes terep.) A túraútvonal 70%-a  jól 

karbantartott országos kék túra nyomvonalán halad. 

 

Kistótfaluról Pécsre vonat 14 :15 órakor indul. 

http://dtse-pecs.hu/Hir2017/torok_seta/torok_seta.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/torok_seta/torok_seta.html
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Villányban Vörösbor Fesztivál lesz. A vonat Kistótfaluról 13: 37 órakor indul Villányba, a 

mentidő 15 perc. 

 

A fesztivál karszalag 1500 Ft. Közös villányi vagy villánykövesdi borozást, akkor szervezek, ha 

09.28.-ig legalább 6-8 fő jelentkezik az étkezést is tartalmazó borkóstoló programra. A becsült 

költség 3.000 -3.500 Ft/fő. 

 

A túrára nem kell jelentkezni, akik szeretnének közös borozós programot, őket kérem email-ben 

jelezzék az igényüket 09.28.-ig a kiegészítő programra Hügl Erikának. 

Somfai János túravezető. 

 

2017. 09. 30.  

Beszámoló a Dráva kerékpártúráról 

A túrán 25 fő vett részt. A szállások a booking -on lefoglalt panziókban és apartmanban volt. 

Utazás az SE kisbusszal és öt személyautóval bonyolítottuk. Az SE kisbusz 8 db kerékpárt,..... A 

további rész.... 

 
 

2017. 09. 07.  

Fuss a rák gyógyításáért 

A  Dunántúli Postás Sportegyesület hétvégi rendezvényére hívjuk fel a figyelmeteket.  

 

Kérjük, vegyetek részt és támogassátok a kezdeményezést! 

Időpont:   2017.09.09,  9 óra 

Helyszín: Pécs, Széchenyi tér 

http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Drava_bringa/beszamol/drva_bringa_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Drava_bringa/beszamol/drva_bringa_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Drava_bringa/beszamol/drva_bringa_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/fuss_rakgyogyit/fuss_rakgyogyit.html
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Táv:           Pécs történelmi belvárosában 3 km 

Útvonal: Széchenyi tér - Irgalmasok u. - Citrom u. - Jókai u. - Jókai tér - Ferencesek u. - Szent I. 

tér - Janus P. u. - Mária u. - Flórián tér - Nagy Flórián u. - Király u. - Széchenyi tér 

Nevezés díja: 1000 Ft/fő.  

További információk a szórólapon. 

 

2017. 09. 19.  

Beszámoló a Zobákpuszta- Várvölgy gyalog túráról 

A Túrán 12 fő vett részt, ebből DTSE tag 4 fő volt.  

 

Szemerkélő esőben a k sáv jelzésen indultunk a Völgység patak mentén ahol sok őszi kikerics 

virág köszöntötte a társaságot. tovább... 

DTSE kerékpárosai ugyanezen a napon fejezték be az 5 napos ausztriai Dráva túrát. 

 

2017. 08. 19.  

Deseda tó túra beszámoló 

A jelentkezők létszama 18 fő lett. 

Szombaton 10.00 órakor a Fekete István Látogatóközpontnál találkoztunk.  

 

A csoport részére a látogató központban idegen vezetést tartottak. 

http://dtse-pecs.hu/Hir2017/fuss_rakgyogyit/fuss_rakgyogyit.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/Zobak-Varvolgy-%20beszamaolo.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/Zobak-Varvolgy-%20beszamaolo.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Deseda/Deseda_beszamol.html
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Részletek... 

 

2017. 07. 16.  

Dráva kerékpár túra véglegesítése 

Az igények alapján véglegesítettük a Dráva kerékpár túra szállásait. Töröltük a félpanziós 

lehetőséget, és a Booking segítségével foglatunk új szálláshelyeket. Így az iroda ajánlatánál 

olcsóbb szálláshelyeket találtunk. 

A végleges szállásokat és túra tervet itt nézheted meg. 

 

 

 

 

2017. 09. 13.  

Őszi túra Mecseki túrák 

Ősztől folytatódnak a mecseki túrák Somfai János szervezésében!  

 

Az első túrára 2017.09.16-án, most szombaton kerül sor. 

Útvonal:  Zobákpuszta - Várvölgy ( Komló -Gesztenyés - Egregyi völgy ) - 8 km, szintemelkedés 

250 m. 

Találkozó a buszpályaudvaron  08:50 órakor a 09:00 -kor a Bonyhádon keresztül Szekszárdra 

közlekedő járatnál. Visszautazás a 14:30 órakor a Várvölgy megállóból. 

További túraidőpontok: 

Október 07.: Nagyharsány-Villány 

 

http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Deseda/Deseda_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Drava_bringa/drva_bringa_meghirdet2.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Drava_bringa/drva_bringa_meghirdet2.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/oszi_turak.html
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November 04.: Orfű - Vágotpuszta - Sikonda  

December 02.: Ófalú  -Réka vár - Mecseknádasd 

további részletek itt... 

 

2017. 09. 08.  

Őszi túra meghírdetése Keszthely és környéke 

Meghirdetjük hagyományos őszi túránkat, ezúttal a Keszthelyi hegységbe és környékére az itt 

található előzetes programmal. 

Időpont: 2017.10.20-23.   

Költségek: szállás+utazás 35-39.000 Ft, ebből az SE 12.000-13.000 Ft támogatást ad. 

Az ár  a belépőket nem tartalmazza. 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. 09. 18. (HÉTFŐ) Hügl Erikánál vagy Jerger Kláránál. 

(A szállásokat 18.-án le kell foglalni!) 

 

2017. 07. 14.  

Dráva kerékpártúra meghírdetése 

Dráva kerékpártúra. 

Időpont: 2017.09.12.-09.17. 

Szállás félpanziós (vacsora, reggeli):   105.625,-Ft/fő ebből SE támogatás 20.000,-Ft. 

Utazás: részvételtől függően kisbusz+ 8 saját gépkocsi, a részvételi díj az utazási költséget 

nem tartalmazza. 
A kisbuszhoz sofőr jelentkezését is várjuk a 6 napra.  

34 fő jelentkezett az előzetes felmérésre. 

A szállások sajnos elég drágák.  

Legyetek szívesek 2017.07.17. (hétfő) 12 óráig visszajelezni, hogy ezen az áron is jelentkeztek-e a 

kerékpártúrára? 

részletek.... 

 

 

2017. 07. 13.  

Beszámoló az olaszországi túráról 

Az olasztországi 10 napos túránkat 07.01-07.10-ig az előzetes program szerint 24 fő részvételével 

sikeresen megvalósítottuk. A túráról készült fényképes beszámolót itt nézheted meg. 

http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/oszi_turak.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/keszthely/keszthely_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/keszthely/keszthely_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/keszthely/keszthely_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Drava_bringa/drva_bringa_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Drava_bringa/drva_bringa_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Olaszorszag/beszamolo/olasz_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Olaszorszag/beszamolo/olasz_beszamol.html
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2017. 06. 03.  

Beszámoló a Hernád túráról 

A Hernád túránkról (Szlovák paradicsom) szóló fényképes beszámolót itt olvashatod. 

 

A túra útvonal google térképe it tölthető le. 

 

2017. 05. 10.  

2017 évi rendes közgyűlés határozatai 

Az egyesület megtartotta a meghírdetett napirendi pontok szerint a 2017 évi rendes közgyűlését. A 

közgyűlés határozatképes volt. A jelenléti ívet itt látod. 

A küldöttek elfogadták 

- a beszámolót, 

- a pénzügyi mérleget, és a közhasznúsági mellékletet  

- a FEB beszámolóját. 

http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Hernad/beszamolo/hernad_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Hernad/beszamolo/hernad_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Hernad/beszamolo/Hernad_tura_megtett_ut.kmz
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/kozgyules/2017_evi_kozgyules_jelenleti_iv.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/kozgyules/DTSE_2016_evi_munkarol_beszamolo.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/kozgyules/OBHGEPI_PK_242_DTSE_1493839797273.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/kozgyules/2017_evi_FEB_jelentes.pdf
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A közgyűlés jegyzőkönyvét itt olvashatod. 

A közgyűlés döntött a 2018 évi tagdíjról is. Nem változtatott a tagdíjon, maratak az eddigi díjak. 

Az okmányokat a törvényszékez PK242 nyomtatványon megküldtük, letétben helyeztük. 

A közgyűlés javasltaott tett a 2017 évi nyári - őszi programokra, mellyeket felvettük a tervezett 

programok közé. 

 

2017. 05. 15.  

Közlemény a 2015 évi SZJA 1% felhasználásáról 

A 2015 évi SZJA 1%-ának felhasználásáról a közleményt benyújtottuk a NAV felé. 

Itt látod a közleményt 

 

2017. 05. 01.  

2017 évi rendes közgyűlés 

A Dél-Dunántúli Távközlési Sportegyesület Pécs (székhelye: Pécs Jókai u. 10.) 2017 évi rendes 

közgyűlését 2017. május 9.-én kedden 16 órakor tartja a Pécs Jókai u. 10 földszinti 

tárgyalóban, melyre tisztelettel meghívlak. 

Napirendi pontok: 

1. A közgyűlés tisztségviselőinek,  elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőinek 

megválasztása. 

2. A 2016 évi beszámoló elfogadása. 

3. Az egyszerűsített beszámoló és a  közhasznúsági melléklet elfogadása. 

4. A FEB beszámolójának elfogadása. 

5. Az egyesület elnökségi tagjainak pótlása, új elnökségi tagok megválasztása. 

6. 2018 évi tagdíj meghatározása 

7. 2017 évi tervek, javaslatok. 

Kérem a közgyűlésre a határozatképesség biztosítása érdekében személyesen megjelenni 

szíveskedj. Akadályoztatás esetén kérem meghatalmazással biztosítsd a határozat képességet. 

Üdvözlettel: 

Kiss Dezső 

elnök 

 

2017. 04. 18.  

Gemenc kenu túra meghírdetése 

Program tervünknek megfelelően 2017. június 17.-én szombatra az 1 napos gemenci vízi 

túránkat meghirdetjük a Helian NaTour utazási iroda szervezésében.  

http://dtse-pecs.hu/Hir2017/kozgyules/2017_evi_kozgyules_%20jegyzokonyv.pdf
http://dtse-pecs.hu/programok/programok.html
http://dtse-pecs.hu/programok/programok.html
http://dtse-pecs.hu/ado/15KOZ.pdf
http://dtse-pecs.hu/ado/15KOZ.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/evezes/evezes_gemenc_meghirdet.html
http://www.helian.hu/index.php/component/eventbooking/?task=view_event&event_id=225&Itemid=179
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Létszám: Az iroda tájékoztatása alapján max 25 fő. Ekkora létszámra tudnak eszközöket 

biztosítani a csoportnak. Ha túljelentkezés lesz, akkor egy másik időpontra is indítunk szervezést. 

A jelentkezés sorrendjében töltjük fel a létszámot! 

Részvételi díj: 5.000 Ft/fő, SE támogatás 2.500 Ft/fő 

Jelentkezési határidő: 2017. április 26 szerda, Erikánál vagy Kiss Dezsőnél. 

A túrára kötelező mindenkinek biztosítást kötnie! 

részletek... 

 

2017. 04. 11.  

Kincsek között élünk kerékpár túra 

 

Meghirdették a IX. kerékpár túrát az Ormánságban. A program naptárunkat ennek megfelelően 

aktualizáltuk május hónapra. 

Aki indulni szeretne jelentkezni 2017. április 27-ig Hügl Erikánál lehet. A csoportos jelenkezésre a 

regisztrációt a SE kifizeti. (1500.-Ft/fő) részletek... 

 

2017. 04. 07.  

Balaton körüli kerékpár túra meghírdetése 

A 17. alkalommal megtartandó Balaton körüli kerékpáros túránkat 2017. április 28. (pé) - 

http://dtse-pecs.hu/Hir2017/evezes/evezes_gemenc_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/kincsek_kozott/kincsek_kozott_elunk_kerekpartura.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/kincsek_kozott/kincsek_kozott_elunk_kerekpartura.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/balaton_bringa/balaton_meghirdet.html


 Dél-Dunántúli Távközlési 

Sportegyesület Pécs 

7632 Pécs Aidinger János u.45. 
Adó szám: 18308705-1-02 

Szla. szám: 12072507-00167089-00100002 
 

Telefon: (36) 72/519-700 

fax: +36 72 22 4405 

internet: http://dtse-pecs.hu  

mail: kiss.dezso@telekom.hu  
 

 

   20 

 

 

május 1. (hé) 3 nap időtartamban tartjuk. 

 

 

 

1. nap: április 29. (szombat) Balatonszemes Vadvirág kemping - Balatonfüred  Füred kemping 

  80 km 

2. nap: április 30. (vasárnap) Balatonfüred  Füred kemping - Keszthely Zala kemping: 70 km  

3. nap: május 1. (hétfő) Keszthely Zala kemping - Balatonszemes Vadvirág kemping: 48 km,  

 

Költségek 3 éjszakára egy főre: 

SE tagoknak:            6.000,-Ft 

Nem SE tagoknak:   11.000,-Ft 
 

Jelentkezés:  Hügl Erika (30- 274-4685, hugl.erika@telekom.hu) 2017. április 15. 16 óráig. A 

jelentkezéssel együtt kérjük a teljes díjat is befizetni!  
 

A szállások foglalásához kérjük az alábbi adatokat megadni a jelentkezőkről: 

résztvevők, nevét, személyi igazolvány számát, születési helyét, idejét és lakcímét 

részletek... 

 

2017. 04. 01.  

Beszámoló a Cserhát túráról 

A Cserhát túránkról eseményeiről a fényképes beszámolót itt tudod elolvasni. 

 

  

 

mailto:hugl.erika@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/balaton_bringa/balaton_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/cserhat/cserhat_beszamolo.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/cserhat/cserhat_beszamolo.html
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2017. 03. 28.  

Béda kerékpártúra meghírdetése 

Április 8.-án szombaton Mohács környékére, Bédára kerékpár túrát hírdetünk. Két féle út 

közül dönthetnek a jelenkezők. Az egyik 19 km és egy pihenőt tartunk a Duna parton. A másik 

variáció 37 km és elmehetünk az ország határig, és megnézhetjük az elhagyott iskolát és vadász 

kastélyt. hazafelé mindkét út esetén Kölked felé jövünk. 

Indulás: Pécsről a Dischka Gy u. parkolóból 8.30 órakor, vagy aki egyénileg utazik Mohácsról 

9.45-kor a kompátkelő melletti parkolóból. Pécsről a létszámtól függően a kisbusszal utazunk. 

Jelentkezés: Kiss Dezsőnél, vagy Erikánál április 5-ig. Rossz idő esetén a túrát vasárnap tartjuk 

meg, vagy elmarad. 

Részletek 

 

  

 

2017. 03. 20.  

Hernád áttörés túra 

Négynapos túrát szervezünk Szlovákiába, a "Szlovák Paradicsom"-ba . 

 

Első nap utunk a határ közeli Fülek mellett halad el, ahol megtekintjük a Füleki várat.  

A második és harmadik napon a Szlovák Paradicsom egyik legismertebb túráját, a Hernád-

áttörést járjuk végig. Két klasszikus körtúra során ismerhetjük meg ezt a méltán szép természeti 

látnivalót. 

http://dtse-pecs.hu/Hir2017/beda_kerekpar/beda_kerekpar_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/beda_kerekpar/beda_kerekpar_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Hernad/hernad_meghirdet.html
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Hazaúton kirándulást teszünk a Dobsinai jégbarlanghoz, mely a Szlovák paradicsom Nemzeti 

Park délnyugati peremén található. 

Időpont :             2017.05.18. - 21. (négy nap, három éjszaka) 

Utazás:                létszámtól függően SE kisbusszal + bérelt kisbusszal, szervezetten  

Költségek:          3 éjszaka szállás ellátástól függően és utazás 30-36.000Ft. (az ellátás a 

jelentkezők számától függően, a szállás foglalás során kerül pontosításra.) 

                               SE hozzájárulás 10-12.000Ft 

                               Belépők 

Előleg :                10.000,-Ft  04.05-ig Hügl Erikánál, vagy utalva az SE számlára 

Jelentkezési határidő: 2016. 03. 27. (hétfő) Hügl Erikánál vagy Jerger Kláránál 

 

Bővebb információ 

 

2017. 03. 20.  

Budapest Vivicittá árilis 9.-én 

 

 

Kedves futni szerető Sporttársak! 

Várjuk azok jelentkezését, akik a budapesti Vivicittá-n indulni szeretnének! 
 

Nevezés egyénileg, utazáshoz az SE kisbuszát igénybe lehet venni (megfelelő számú jelentkező és 

sofőr jelentkezése esetén). 

http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Hernad/hernad_meghirdet.html
http://www.futanet.hu/cikk/32-vivicitta-varosvedo-futas-2017
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Jelentkezés: 2017.03.31 péntekig, Erikánál! 

További információ a belső hálózaton 

Jelentkezés a futnet oldalán 

 

2017. 03. 19.  

Gyalog túra terv április májusra 

2017.04.22. szombat  Pécs - Mánfa 

Találkozó Főpályaudvar 9:10  40 -s járat indul 9:17, Gesztenyésbe érkezik 9:40 órakor. Útvonal:  

Tripammer fa - Melegmány - Páfrányos - Mánfa Árpádkori templom - Mánfa. Távolság 8,5 km 

emelkedés 110 m, süllyedés 215 m. Utazás Pécsre 13:00 óra magasságában a Kaposvári elágazás 

megállóból a Komlóról vagy Kaposvárról közlekedő Volán járattal. 

2017.05.14. vasárnap Óbánya - Pécsvárad 

Találkozó távolsági buszpályaudvar 09:50 órakor, a Bonyhádra 10:00 órakor közlekedő járattal 

Mecseknádasdra utazunk. Mecseknádasdról 15 perc várakozás utazunk Óbányára ahova 11:07 

órakor érkezünk. Az un. Köves tetőre 1600 m hosszban felkapaszkodunk 180 métert és 

keresztezzük a Skócia Szent Margit utat, majd 1200 métert megtéve 120 métert leereszkedünk a 

Réka völgybe. Ismét felfelé haladunk kb. 1000 méteres szakaszon 120 métert. A továbbiakban 

Büdös-kúton keresztül Pécsváradig süllyedünk kb. 220 m -t több mint 5000 m hosszban. Pécsre 

autóbusz 14:40 órakor indul és 15:10 -re érkezik a buszpályaudvarra. 

 

A nyári idényben hétvégi túrákat nem szervezünk, a gyalogtúrákat szeptemberben folytatjuk. 

Túravezető: Somfai János +36 30 9566 401 

 

2017. 03. 09.  

Gyalog túra a Mecsekben 

Somfai János vezetésével újabb túra lesz szombaton: 

2017.03.11. szombat Mecsekszentkút - Remeterét -  Mandulás 7 km. 
 

A 24-s helyi járat kertvárosból indul 08.30 perckor, az Árkádtól 08:45, Uránvárosból 08:59, 

Szentkút fordulóba érkezik 09:10 órakor.  

Túra a piros sáv jelzésen halad. A szintemelkedés 180 m. Könnyű túra a program vége kb. 11 óra, 

a városba tartó járatok 30 percenként közlekednek. 

 

Amennyiben az időjárás kedvezőtlen (tartós eső, 10 cm feletti hó stb.) a túrát a következő hétvégén 

tartjuk. Érdeklődni a +3630 9566401 mobilon lehet. 

 

2017. 02. 27.  

Pécsi Püspöki Látogatóközpont 

Az ősszel közös, csoportos programot szerveztünk a Pécsi Püspöki Látogatóközpontba, amikor 

megnéztük a Püspöki palotát, kertet, a titkos föld alatti folyosót, a Texas alagutat. 

https://share.telekom.intra/info/Vivicitta_2017/SitePages/Nevez%C3%A9s.aspx
http://www.futanet.hu/cikk/32-vivicitta-varosvedo-futas-2017
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/Gyalog_tura_apr_maj.html
http://pecsiegyhazmegye.hu/turisztika
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A nagy sikerre való tekintettel, most folytatnánk a Látogatóközpont helyszíneinek megtekintését. 

A program 2017.03.04.-én szombaton 9.00 órakor kezdődik a Dzsámi bemutatásával, majd a 

Püspöki KincsTár és Dóm-kőtár megismerésével ér véget . 

Utána egy vetítést is meg lehet nézni a Látogatóközpontban. A fenti program kb. 11.30 órakor ér 

véget. 

A csoportos teljes árú jegycsomag 2.000 Ft. 

Az idegenvezető díját a sportegyesület fizeti. 

A jelentkezéskor kérem jelezzétek, ha kedvezményt (diák, nyugdíjas, pedagógus) is igénybe tudtok 

venni. 

Bővebb információt a pécsi egyházmegye honlapon találtok. 

Várjuk az SE és nem Sportegyesületi tagok jelentkezését is. 

Jelentkezés: Hügl Erikánál vagy Jerger Kláránál (30 5472 961) 2017.03.02-ig. 

 

2017. 02. 22.  

Uszodajegy 

Újra igényelhető SE tagoknak uszodajegy a Hullámfürdő sportuszodájába. 

A feltételek változatlanok: személyenként havonta 3 db jegy kérhető, 400 Ft/db áron, átvehető 

nálam. 

Erika 

 

2017. 02. 20.  

Olaszország túra meghírdetése 

Ez évben a hosszú nyári túrát Olaszországba tervezzük, kirándulásunk helyszíneit közép- és dél-

Olaszország ismertebb nevezetességeiből, Világörökségi helyszíneiből válogatva állítottuk össze. 

 

Programok:        A tájékoztató szerint ( A pontos program még egyeztetés alatt van, változhat a 

nyitva tartások, szálláshely, utazás stb. miatt.) 

 

Időpont:              2017.július 1. (szombat) - 10. (hétfő) (tíz nap, kilenc éjszaka) 

 

Utazás:                A létszámtól függően SE kisbusszal + 1-2 bérelt kisbusszal, max. 3x9 fő. ( A 

jelentkezéskor aki -akár felváltva is- vállal kisbusz vezetést, jelezze.) 

 

Szállás:                Az utazás folyamán 4 ill. 5 helyen szállunk meg. A jelentkezőktől, ill. létszámtól 

függően tudunk szállásokat foglalni. Elsősorban 2 v. 4 fős apartmanok konyhasarokkal, az oda -

vissza úton panzió vagy mobil ház is szóba jöhet. 

 

Ellátás:                 Nincs, az étkezést a hosszú túrákon bevett gyakorlat szerint egyénileg oldjuk 

meg. Későbbi egyeztetés szerint lehet közös vacsora, két naponta nagyobb bevásárlási lehetőség.  

http://pecsiegyhazmegye.hu/turisztika
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Olaszorszag/olaszo_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Olaszorszag/olaszo_meghirdet.html
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Költségek:          A várható költség belépők nélkül 110-140.000,-Ft. Nagyrészt függ a jelentkezők 

számától, hogy milyen szállást tudunk foglalni és az utazást hány mikrobusszal tudjuk megoldani. 

Az SE hozzájárulás max. 30%, kb. 35-45.000,-Ft. 
 

Jelentkezés:      2017.03.01-ig Hügl Erikánál vagy nálam. Amennyiben a jelentkezők száma 

utazás vagy szállás problémát okoz, a jelentkezési sorrendet, ill. SE tagságot vesszük figyelembe. 

 

Előleg :                25000,-Ft. A befizetéssel kérjük megvárni, amíg visszajelzünk, hogy rendben 

van-e a jelentkezés.  

Akinek kérdése van keressen. 

Klári 

 

2017. 02. 11.  

Zengő gyalog túra 

A túra kiindulási pontján Hosszúhetényben gyülekeztek a résztvevők összesen 26 fő és 4 kutya. 

 

A túráról beszámoló... 

 

2017. 02. 01.  

Tavaszi Cserhát túra meghírdetése 2017.03.12. - 15.-ig 

Az idei tavaszi túrát az északi középhegységbe, a Cserhát vidékére tervezzük. (2005-ben jártunk 

ezen a környéken, próbáltunk új programokat keresni, de van, amit újból érdemes megnézni) 

 

A vidéket két dologgal lehetne jellemezni, itt található a "Novohrad-Nógrád Geopark", vagy más 

szemszögből a "Palócföld". 

Időpont:               2017. 03. 12.-15. (négy nap, három éjszaka, március 12. vasárnaptól 15. 

szerdáig, két nap szabadságra van szükség.)  

Utazás: létszámtól függően nagybusszal, SE kisbusszal + bérelt kisbusszal, szervezetten  

Költségek:            szállás ára reggelivel és vacsorával 27.000,-Ft, (2 és 3 ágyas szobákban) 

                               utazás ára a létszámtól és a módtól függ, később lesz meghatározva kb. 10-13 

000,-Ft 

                               SE hozzájárulás kb. 13.000Ft 

                               + Belépők 

mailto:jerger.klara@t-online.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/Zengo/zengo.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/Zengo/zengo.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/cserhat/cserhat_meghirdet.html
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Előleg :                  10.000,-Ft február 20-ig Hügl Erikánál, vagy utalva az SE számlára 

 

Jelentkezési határidő: 2016. 02. 15. (szerda) Hügl Erikánál vagy Jerger Kláránál  

A program részletei... 

 
 

 

2017. 01. 26.  

Hajó túra Drávaszabolcstól Eszéken át Mohácsig 05.28.-án 

A Kantavár utazási iroda programjában szerepel egy hajótúra Drávaszabolcstól Mohácsig 05.28-

án  vasárnap, melyet mi is felvettünk az SE programok közé. 

Előzetesen lefoglaltam 10 helyet a hajóra 2017. február 13-án hétfőig.  
Kérem, akit érdekel a program február 10-én péntekig jelezze Kiss Dezső részére.   

Az iroda max 15 helyet tudott biztosítani. A lefoglat helyek 01.30.-án megteltek. Április végén, 

ha mondanak vissza helyeket, akkor az iroda felajánlja részünkre a lehetőséget. 

Az utazás ára 14900.-Ft. A SE támogatás 4900.-Ft. Aki komolyan gondolja a jelentkezést kérem a 

foglalás viszajelzését követően 10000.-Ft önrészt a jelentkezéssel együtt befizetni szíveskedjen. Az 

iroda felé egyben rendezzük az utat. 

A program részletesen .... 

http://dtse-pecs.hu/Hir2017/cserhat/cserhat_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Drava_hajo/Drava_hajo.html
mailto:%20kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/Drava_hajo/Drava_hajo.html
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2017. 01. 25.  

Sportegyesületi tagdíj befizetése 

Kedves jelenlegi és leendő SE tagok! 

A 2017.évi SE tagdíj befizetésének határideje: 2017.02.28. 

1. Befizetni személyesen nálam lehet(Pécs, Jókai u. 10. (műszaki épület) 404 szoba), 

2. vagy átutalni az SE számlájára (12072507-00167089-00100002 Raiffeisen bank).  

Átutaláskor kérem a megjegyzés rovatban feltüntetni a tag nevét és a "Tagdíj " megnevezést. 

Tagdíjak: a 2016. évi tagdíjak nem változtak: 

1. Telekom csoport aktív dolgozói és családtagjaik 4000 Ft, nappali tagozaton tanuló 

családtagjai 2000 Ft. 

2. Telekom nyugdíjasok és családtagjaik 3000 Ft 

3. Telekomtól leépített és kiszervezett SE tagok és családtagjaik, akik tagságukat a kiválás 

után is folyamatosan fenntartják 8000 Ft 

4. Új belépő külsősök, akik az SE alapszabály szerinti működési területén önálló gazdasági 

tevékenységet folytató Telekom csoport vállalkozások dolgozói, és az Ő családtagjaik 

15000 Ft.  

Aki új belépő vagy tavaly nem nyilatkozott, a tagi nyilvántartáshoz kérem az alábbi adatokat a 

hugl.erika@telekom.hu címre: 

Név  email Telefon Lakcím Születési hely Születési idő 
 

 

Sí túra Máriazellbe 

Sí tábort szervezünk 2017.február 23 � 26.-ig Mariazellbe. 

A hosszúhétvégén lehetőség lesz síelésre és kirándulásra Mariazell és a környékén. 

Részvételi díj 2017.február 23 � 26.-ig  félpanzióval - 4 nap/3 éj félpanzióval 135,-�/fő- és 

napi 1,5 E/fő idegenforgalmi adó. 

mailto:hugl.erika@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/si/si.html
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Síbérlet a szállodában  10 %-os kedvezménnyel vehető meg. 

Utazás  részvételtől függően kisbusz+ saját gépkocsival. 

Távolság Pécs- Mariazell: kb 440km 

SE kedvezmény 13000.-Ft 

Részvételi szándékodat légy szíves  2017. január 27.-ig jelezni.  

Előleg befizetés: 10.000.-Ft január 31.-ig. 
További információ:       Tóthné  Pfaff Éva   +36-30-789-6654 

                                              

 

További infó 

 

2017. 01. 17.  

Az elnökségi ülésen elfogadott I. félévi program terv 

Az elnökség az alábbi programokat fogadta el. 

 

A kitűzött programokon kívül várjuk a tagságunk további ötleteit, javaslatait. A programokhoz 

szervezők jelentkezését is várjuk. 

2017. I. félévi programok 

        

Dátum program megnevezés várható költség szervező 

        

2017. január 14. 

(szo) 
Pécs Szentkút - Orfű iskola túra    Somfai János 

        

2017. február 11. 

(szo) 
Hosszúhetény - Zengő csúcs túra    Somfai János 

        

2017. február Máriazell sítúra   Pfaff Éva 

mailto:%20pfaff.eva6@%20gamil.com
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/si/si.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/Szentkut_orfu_tura.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/Zengo/zengo.html
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23. (csü) - 26 

(va) 

        

2017. március 5. 

(szo) 

Pécsi Püspöki palota Kincstár, Dóm-kötár, 

Dzsámi 

1000 Ft/fő 

kedvezményes jegy 
Jerger Klára 

        

2017. március 

11. (szo) 

Mecsekszentkút - Remeterét - Mandulás 

túra 
  Somfai János 

        

2017. március 

12. (va) -15.(sze)  

(4 nap) 

Tavaszi túra a Cserhátban (2005-ben 

voltunk) 
25- 30.000 Ft/fő Jerger Klára 

        

2017. március 

25. (szo) 
Tavaszi forrás tisztítás Éger völgyben   Pfaff Éva 

        

2018. április 8. 

(szo) 
Béda kerékpár túra 37 km   Kiss Dezső 

        

2017. április 9. 

(va) 
Vivicita Budapest    Futanet 

        

2017. április. 22 

(szo) 
Pécs -Mánfa gyalog túra    Somfai János 

        

2017. április 29. 

(szombat) - 

május 1. (hétfő) 

3 nap 

Balaton körüli kerékpár túra  10 - 15.000 Ft/fő Kiss Dezső 

        

2017. május 6. 

(szo) 

Jeli arborétum (rododentron virágzás) 

Vasszécsényi ásvány múzeum 
  Jerger Klára 

        

2017. május 13. 

(szo) 

Kincsek között élünk kerékpár túra az 

Ormánságban  

nevezési díj   

        

2017. május 14. 

(va) 
Óbánya - Pécsvárad gyalog túra    Somfai János 

http://www.holkerekparozzak.hu/baranya-megye/beda-kerekpartura
http://www.futanet.hu/cikk/32-vivicitta-varosvedo-futas-2017
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/Gyalog_tura_apr_maj.html
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/kincsek_kozott_elunk_kerekpartura.pdf
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/kincsek_kozott_elunk_kerekpartura.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/Gyalog_tura_apr_maj.html
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2017. május 14. 

(va) 
Vivicita Pécs    Futanet 

        

2017. május 18. 

(csü) - 21 (va) 3 

nap 

Szlovák paradicsom - Hernád áttörés 

túra 9 km 
  Jerger Klára 

        

2017. május 28. 

(va) (fix 

időpont)  

Hajótúra Drávaszabolcstól Eszéken át 

Mohácsig  

14.900Ft/fő+ 

fakultatív ebéd 

Babocsán 

Jácint és 

Kantavár 

útazási iroda 

        

2017. június 17. 

(szo) 
1 napos vizi túra a Gemencen  5000 Ft/fő 

Helian ut. 

iroda 

        

2017. június 17. 

(szo) 

május 01. - 

szeptember 30. 

(egyeztetés 

alapján) 

1 napos vizitúra a fekete vizen  

(kevés a víz, nem tartható meg a túra) 

4 személyes 

kenuval: 3.400 

Ft/fő  

 

2 személyes 

kajakkal: 4.600 

Ft/fő  

Helian ut. 

iroda 

        

2017. június 24. 

(szo) 

Deseda kör (túra, bringa) Fekete istván 

látogató kp., Arborétum. 
  

Babocsán 

Jácint 

        

2017. július 1. 

(szo) - 9. (va)  

 

9-10 nap 

Nyári nagy túra Dél- Olaszországban 

(Róma, Nápoly, Sibariba, Etna, Pompei, 

Vatikán) 

80 - 110.000.-Ft/fő Jerger Klára 

        

2017. augusztus 

05. (szo) 

Csobbanás Európa egyetlen sós tavában 

(Doboj Bosznia-Hercegovina) 
  Jerger Klára 

        

http://www.futanet.hu/cikk/telekom-vivicitta-pecs-2017
http://www.kantavar.hu/utazas/33790/Hajotura-Dravaszabolcstol-Eszeken-at-Mohacsig
http://www.kantavar.hu/utazas/33790/Hajotura-Dravaszabolcstol-Eszeken-at-Mohacsig
http://helian.hu/turanaptar.html?task=view_event&event_id=231
http://www.helian.hu/component/eventbooking/?task=view_event&event_id=241&Itemid=179
http://www.helian.hu/component/eventbooking/?task=view_event&event_id=241&Itemid=179


 Dél-Dunántúli Távközlési 

Sportegyesület Pécs 

7632 Pécs Aidinger János u.45. 
Adó szám: 18308705-1-02 

Szla. szám: 12072507-00167089-00100002 
 

Telefon: (36) 72/519-700 

fax: +36 72 22 4405 

internet: http://dtse-pecs.hu  

mail: kiss.dezso@telekom.hu  
 

 

   31 

 

 

2016. 

szeptember 12. 

(ke) - 

 

17. (va) 6 nap 

Dráva kerékpártúra az eredettől. Az 

útvonalat szakaszokban teljesítjük, pl. így: 

az 1. szakasz Toblachtól Lienzig kb. 46 

km, 

a  2. Lienztől Spittalig kb. 75 km, 

a  3. Spittaltól Villachig kb. 38 km, 

a  4. Villachtól Völkermarktig kb. 89 km 

60-70.000 Ft/fő Jerger Klára 

  Leírás a Dráva kerékpár útról      

        

  Európa kerékpáros térképe      

        
 

 

2017. 01. 14.  

Szentkút - Orfű gyalog túra 

Ragyógó napsütésben, friss 15- 30 cm -es még senki által nem letaposott hóban 6 fő részvételével 

tartottuk meg az idei nyitó túránkat. A friss hóban jól elfáradt mindeni a gyaloglásban, de kárpótol 

érte a csodálatos havas táj. 

 

A túráról képeket itt nézhetsz. 

 

2017. 01. 09.  

SZJA adó 1%-ának felajánlása 

Kedves Sporttárs, Kollégánk, Barátunk! 
 

Ajánld fel a személyi jövedelemadód 1%-át a Dél-Dunántúli Távközlési Sportegyesület 

részére!  

http://www.drauradweg.com/en.aspx/Articles/Etappen/21.01.2017/to/21.01.2019
http://www.kelet-tirol.eoldal.hu/cikkek/sport_rafting_outdoor/drava-kerekparut-drauradweg-bike-mountainbike-bicikli-kerekpar-kelet-tirol-osttirol-karintia.html
https://www.openstreetmap.org/#map=10/47.9053/20.5005&layers=C
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/Szentkut_orfu_tura.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/gyalog_turak/Szentkut_orfu_tura.html
http://dtse-pecs.hu/ado/ado.htm
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A kedvezményezett adó száma: 18308705 - 2 - 02 

Támogasd ezzel is a sportegyesület tevékenységét! 

 

2017. 01. 09.  

2017 évi tagdíj befizetések 

A 2017 évi tagdíjakat a 2016 évi közgylés a 29/2016 (05.12) számú határozatával nem 

változtatta. 

Az elnökség kéri, hogy akik a sportegyesületi programokba be kívánnak kapcsolódni, a 2017. 

évi egyesületi tagságukat legkésőbb 2017. február 28.-ig megújítani szíveskedjenek.  

A tagságot meg lehet újítani: 
- személyesen a Pécs, Jókai u. 10.- épületben a titkárnál 

- egyesület számlájára történt átutalással. (12072507-00167089-00100002 Raiffeisen bank) Az 

átutalásnál a megjegyzés rovatba kérjük a nevet és e-mail címet megadni szíveskedjetek.  

 

Cím:  
7646 Pécs Jókai utca 10. 4.emelet 4.04  

E-mail:                    hugl.erika@telekom.hu  

Telefon:  72 519-666 

Mobil telefon:  30 274-4685  

Elérkezett az adóbevallások időszaka, Kérjük idén is támogasd az egyesületünket a személyi 

jövedelemadód 1 %-ával. 

 

http://dtse-pecs.hu/Tagdijak/tagdijak.htm
mailto:hugl.erika@telekom.hu
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A sportoláson kívül a különböző területeken dolgozó kollégák „csapat építésének” is hasznos 

kereteket tudtunk biztosítani. 

 

Az egyesület programjairól a fentiek szerint adunk folyamatos színes tájékoztatást.  

www.dtse-pecs.hu 

 

Pénzügyi helyzetünk stabil, programjainkat úgy szervezzük, hogy likviditási gondot ne jelentsen a 

rendezvények finanszírozása. A 2017 évben a pénzügyi eredményünk negatív lett.  

 

Hitelünk, és tartozásunk nincs. 2017 évben a meglévő pénzeszközeinkből a tervünknek 

megfelelően felhasználás történt a rendezvényekhez. Így a tartalékunk csökkent.  

Az egyszerűsített mérleg beszámolót, és a működésünkről a Felügyelő Bizottság jelentését a 

beszámolóhoz csatoljuk.  

 

A forrásainkat igyekszünk a tagság igényeinek megfelelően a lehető leghatékonyabban 

felhasználni. 

 

 

Pécs, 2018. május 03. 

 

        
 

        Kiss Dezső 

        elnök sk. 

http://www.dtse-pecs.hu/

