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Beszámoló a Sportegyesület 2022 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 

költségkeret lehetőségeit.  

 

Az egyesületnek alkalmazottja nincs, a tevékenységét mindenki díjmentesen társadalmi munkában 

végzi. Egyedül a könyvelési tevékenységet végzi könyvelőiroda, 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, a nyugdíjasok és családtagjaik aránya növekszik. 2020 évben 106 fő, 2021 évben 88 

fő, 2022 évben 91 fő volt a létszám. Taglétszámunk huzamos idő óta kismértékű változást mutat. 

 

A 4 féle ismétlődő programokon összesen 216 fő vett részt.  

 

Az Aidinger úton kialakított konditerem használata jelentősen nem változott. A tető beázást az év 

folyamán megjavították. A használat így is kismértékű. 

 

2022 évben szauna bérletet nem vásároltunk. Az árak jelentősen nőttek és a nyitva tartásokat is 

korlátozták a szolgáltatók. Az uszodát tagjaink igen korlátozottan használták. A sí túra szervezését 

elhagytuk, az idősödő tagságnak nem volt igénye ilyen túrára. Az év folyamán külföldi és 

magyarországi túrákat is szerveztünk. A tagság igénye a kerékpár és túra programokra 

nagymértékben növekedett. 

 

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

táblázat tartalmazza. 

 

DTSE tagság 
részvétele 

Természet- 
járás 

Kerékpár Kondi Úszás Szauna 
 

Teke Összesen  

2020 34 35 15 5 4 7 100 

2021 46 55 8 6 0 0 115 

2022 117 84 8 7 0 0 216 

 

  

http://dtse-pecs.hu/
mailto:DTSE.Pecs
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Taglétszám 2021 

MT és T-
Systems 
dolgozó 

 
MT nyugdíjas  

MT dolgozó 
családtag 

volt MT 
dolgozó és 
családtagja 

MT 
nyugdíjas 
családtagja 

Külsős 
tag 

összesen 

25 14 24 22 4 2 91 

 

216 fő részvétel volt az összes rendezvényen. A tagság részéről nagy volt az igény a kerékpározásra 

és a túrázásra, kirándulásra. Ezeken a programokon a részvételi arány nagy mértékben növekedett. 

 

A sportegyesület elnöksége január hónapban megtárgyalja az éves programlehetőségeket 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 február 28-ig kellett rendezni. Évközben, programokhoz kapcsolódó belépést nem 

támogatunk. 

 

A szabadabb utazási feltételek mellett két külföldi túrát is szerveztünk, melyekre nagy volt az 

érdeklődés.  (Plitvicei tavak, Szász-Svájc) 

 

A 2022 évi tagdíjak az alábbiak voltak: (nem változtak) 

 

 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 
5000.- 

5 

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

gazdasági tevékenységet folytató Telekom csoport vállalkozások dolgozói, és 

családtagjaik 

15000.- 

 

A fenti tagdíjat a 2021 évi a közgyűlés a 6/2021 (05.26) számú határozatával állapította meg 2022 

évre vonatkozóan. 

 

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

elv, hogy a támogatás mértéke az 30%-ot nem haladhatja meg. A támogatások összegéről az 

elnökség egyedi döntéseket hoz. Az átlagos támogatás mértéke kb. 30 %. 

 

A sportegyesület elnökségét 2018. április 24.-én választotta a közgyűlés 5 éves időtartamra. 

 

A sportegyesület elnöke :  Kiss Dezső 

elnökhelyettes:   Babocsán Jácint 

elnökségi tagok:   Hügl Erika 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:DTSE.Pecs
mailto:kiss.dezso@t-online.hu
mailto:%20babocsan.jacint@telekom.hu
mailto:hugl.erika406@gmail.hu
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    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. A 2021 évi FEB beszámolót és mérleget a 

közgyűlés fogadja el. 

 

A felügyelő bizottság (FEB) tagjai: 

Tóthné Pfaff Éva elnök 

Somfai Jánosné 

Jakab Sándorné 

 

A sportegyesület legfőbb döntéshozó szervezete a küldött közgyűlés. A küldött választást is 2018 

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

A küldött közgyűlés tagjai 2022 évben: 

1. Babocsán Jácint 

2. Balogh Gyula 

3. Balázs Ildikó 

4. Bernáth László 

5. Bukicsné Nagy Zsuzsanna 

6. Cvenits Gábor 

7. Lorenz Tibor 

8. Gaál Judit 

9. Hügl Erika 

10. Jáger Teréz 

11. Jerger Klára 

12. Jakab Sándorné 

13. Kiss Dezső 

14. Kiss Róbert 

15. Tatai Péter 

16. Tálos László 

17. Somfai János 

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. 

  

http://dtse-pecs.hu/
mailto:DTSE.Pecs
mailto:jerger.klara@t-online.hu
mailto:bazsi31.pro@indamail.hu
mailto:tatai1peter@gmail.com
mailto:pfaff.eva6@gmail.com
mailto:evi.somfai@gmail.com
mailto:evi.somfai@gmail.com
mailto:jakab.sandorne1@t-online.hu
mailto:jakab.sandorne1@t-online.hu
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2022-ban megvalósult programjaink: 
 

Állandó sportolási, program lehetőségek: 

 

1. Kondi (Babocsán Jácint) 
 

A kondi termet az Aidinger János u 45 épület földszintjén működtetjük. A kondi teremben egy 

időpontban maximum 4-5 fő edzésére van lehetőség. A tető beázást a Telekom megjavíttatta. A 

látogatottság nem nőtt az előző évekhez képest.  

 

2. Úszás / Szauna (Hügl Erika) 
 

2022-ben a a Hullám fürdőbe úsó bérleteket vásároltunk. Az árak megemelkedtek, a látogatottság 

ezen a területen sem növekedett. 

 Szauna bérletet nem vásároltunk. 

 

3. Kisbusz (Kiss Dezső) 
 

A 9 fős Ford kisbusz 2009/04 évjáratú, kezd elöregedni. Javítása, fenntartása még olcsóbb, mint a 

többszöri bérlemény. Az összes túránkhoz használtuk: Balaton kerékpár, Őrség kerékpár, Duna 

kerékpár, Plitvice túra, Geresdi túra, Kőszeg túra, Szász-Svájc túra, Kazincbarcika túra, Advent 

Budapest. A programokhoz a létszám miatt még bérleménnyel és saját gépjármű használattal is 

kiegészítettük a lehetőségeket. A kollégák vállalják a vezetést. Így az utazási költségeket és időt 

optimalizálni tudjuk. Mivel vállalkozási tevékenységből nincs bevételünk, a kisbusz után helyi adót 

nem kell fizetnünk. Csak a meghirdetett túráinkhoz, rendezvényeinkhez használjuk a kisbuszt. 

 

4. 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 2022 évi rendezvényei:  
 

A Dél-Dunántúli Távközlési Sportegyesület aktuális hirdetményei 

2022. 11. 17.  

"Advent Budapesten" program meghírdetése 

Az előzetes programnak megfelelően elkezdtük a "budapesti adventi program" szervezését 

december 10 (szo) - 11 (vas) idődőszakban. 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:DTSE.Pecs
http://www.dtse-pecs.hu/
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/budapest%20advent/budapest_advent.html
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A szombaton a programot Gödöllőn kezdjük és Budapeten a Vörösmarty téren és a Margit 

szigeten a Lumina parkban zárjuk a napot. Vasárnap a várban a Szent-István termet teintjük 

meg, majd a megújult operaházban egy "Opera Tour" látogatást tervezünk. 

A részletesebb programot itt találod. 

Jelentkezés a szokásos módon a Google táblázatban 2022.11.20-án 18 óráig a levélben 

megküldött hivatkozáson a táblázatban. 
 

 

2022. 09. 20.  

Záró bringa túra Nagyvátyra 

Nagyvátyra egy záró bringatúrát szervezünk 2022.09.25.-én vasárnap. 

A tervezett program: 

- találkozó a Megyeri úti pláza parkolóban 9 órakor. 

- Az útvonalat a Pellérd bringa út- Bicsérd- Tarcsa puszta - Királyegyháza -Szentdénes - 

Nagyváty malom útvonalon tervezzük. Az út 42.5 km hosszú. kb 2,5 óra. 

- Nagyvátyon a malomnál piknik, sütögetés.....  

- kb 17 órakor indulás haza ugyanazon az útvonalon. 

A részletes térképet a tervezett útról itt látod. 

 

  A jelentkezés a levélben megküldött Google táblázatban 22.-én csütörtökön 18 óráig.  

2022. 09. 20.  

Őszi túra meghírdetése a "Cserehát" vidékére 

Az előzetes programnak megfelelően elkezdtük a "Őszi túránk" szervezését. A túrán a 

"Cserehát" környékén fogjuk megismerni.  

Időpont: 2022.10.20 (csü) - 23. (vas) 4 nap, 3 éjszaka  

Utazás: létszámtól függően SE és bérelt kisbusszal, személyautóval.  

http://dtse-pecs.hu/
mailto:DTSE.Pecs
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/budapest%20advent/budapest_advent.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/Nagyvaty_bringa/Nagyvaty_bringa.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/Nagyvaty_bringa/Nagyvaty_bringa.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/oszi_tura/oszi_tura.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/Nagyvaty_bringa/Nagyvaty_bringa.html
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Szállás: Ózd, Kazincbarcika, Aggtelek környékén, a létszámtól függő apartmanban vagy 

szállodában. Foglalni csak a pontos létszám ismeretében tudunk. A szállást egy helyre 

tervezzük, és "csillag" túrákat teszünk. 

Étkezés: egyénileg 

A programról részletek itt. 

A fenti program tájékoztató jellegű, szervezés alatt van. A programok sorrendje a 

szálláshelytől függ. 

Jelentkezés: A jelentkezésnél az SE tagok előnyt élveznek. Az utazás optimalizálásánál, a 

létszám meghatározásánál a jelentkezés sorrendjét vesszük figyelembe. 

Költségek: Előzetesen kb 50 000,- Ft/fő. + belépők és kaja nélkül. SE hozzájárulás kb 15 

eFt/fő. Pontosabb költséget csak a szállás foglalása után tudunk kalkulálni.  

Jelentkezni lehet a levélben megküldött hivatkozáson a Google táblázatban. 09.25.-én 18 

óráig. 

  

2022. 09. 19.  

Adó 1 % felajánlás 

2022 évben az egyesület részére 165 001 Ft összeggel, 17 fő ajánlotta fel az SZJA adójának 

1%-át. 

Köszönjük mindenkinek, aki élt a támogatásnak ezzel a lehetőségével. 

Elnökség 

2022. 08. 11.  

Szelidi tó bringa meghírdetése 

2021-ben és tavasszal is elmaradt a programunkban szereplő Szelidi tó kerékpár túra. A hét 

végére felhősebb időt prognosztizál a meteorológia, így az időjárás alkalmas a bringázásra. 

Egy kis edzés a Duna túrához. 

Időpont: 2022 augusztus 14 vasárnap, 10 óra 

Találkozó: A Szelidi tó üdülő terület Várdomb utcai parkolójában.  (N46.62572 E19.04523) 

Utazás egyénileg. 

A tervezett kerékpár út hossza 52 km. 

Részletek itt 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:DTSE.Pecs
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/oszi_tura/oszi_tura.html
http://dtse-pecs.hu/ado/ado.htm
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/szelidi_to_bringa/szelidi_to.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/szelidi_to_bringa/szelidi_to.html
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Aki rész vesz a túrán írja be magát a levélben megküldött linken a táblázatba. Ez csak infó, 

hogy tudjuk ki tervezi a részvételt. 

2022. 07. 30.  

Duna bringa túra meghirdetése 

Az előzetes programnak megfelelően elkezdtük a "Duna bringa" túránk szervezését. 

 

Időpont: 2022.09.13 (ke) - 18 (va) 6 nap, 5 éjszaka. 

Utazás: egyénileg, SE kisvbsz kísérettel 

Szállás: két ágyas szobákban, foglalni csak a pontos létszám ismeretében tudunk 

Étkezés: egyénileg  

Jelentkezés: a jelentkezésnél az SE tagok előnyt élveznek. Az utazás optimalizálásánál, a 

létszám meghatározásánál a jelentkezés sorrendjét vesszük figyelembe 

Jelentkezni a levélben küldött elérhetőségen lehet a Google táblázatban 08. 06.-án 

szombaton 18 óráig. 

További infók itt... 

2022. 05. 10.  

2022 évi rendes közgyűlés 

Az egyesület megtartotta a meghírdetett napirendi pontok szerint a 2022 évi rendes 

közgyűlését. A közgyűlés határozatképes volt, 11 fő személyesen vett rész a közgyűlésen.  

http://dtse-pecs.hu/
mailto:DTSE.Pecs
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/Duna_bringa/Duna%20_bringa.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/Duna_bringa/Duna%20_bringa.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/Duna_bringa/Duna _bringa.html
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A közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a linkeken megnézheted. 

A küldöttek elfogadták 

- a beszámolót, 

- a pénzügyi mérleget, és a közhasznúsági kiegészítő mellékletet  

- a FEB beszámolóját. 

A közgyűlés döntött a 2023 évi tagdíjról is. A tagdíj mértéke változatlan. 

Az okmányokat a törvényszékez PK742 nyomtatványon megküldtük, letétben helyeztük. 

A közgyűlés nem módosította a 2022 évi nyári - őszi programokat. A tervezett programokat 

itt látod . 

2022. 05. 09.  

Szász Svájc túra meghirdetése 

Az előzetes programnak megfelelően elkezdtük a "Szász Svájc" túránk szervezését. 

Időpont: 2022.06.20-26. 

Utazás: létszámtól függően SE és bérelt kisbusszal, személy autóval. (Távolság kb. 

2x1000km + napi utazás a túrahelyekre) 

Szállás: két ágyas szobákban, foglalni csak a pontos létszám ismeretében tudunk 

Étkezés: egyénileg  

Jelentkezés: a jelentkezésnél az SE tagok előnyt élveznek. Az utazás optimalizálásánál, a 

létszám meghatározásánál a jelentkezés sorrendjét vesszük figyelembe 

Jelentkezni a levélben küldött elérhetőségen lehet a Goggle táblázatban 05. 15.-én 18 óráig. 

További infók itt... 

 

 

2022. 05. 04.  

Uszoda bérlet 

A Hullám fürdőbe uszoda bérletet vásároltunk. Aki úszni szeretne Hügl Erikával egyeztessen 

és nála átvehető a belépő. A térítési díj 400.-Ft. 

 
 

2022. 05. 04.  

2022 évi rendes közgyűlés 

Tisztelt Küldöttek!  

http://dtse-pecs.hu/
mailto:DTSE.Pecs
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/kozgyules/2022_kozgy_jkv.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/kozgyules/2022_kozgy_jelenleti.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/kozgyules/DTSE_2021_evi_munkarol_beszamolo.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/kozgyules/PK742%20SE%202021_evi_beszamolo.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/kozgyules/DTSE_kieg_melleklet_2021.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/kozgyules/DTSE_FEB_2021.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/kozgyules/2021_OBHGEPI_PK742_beszamolo.pdf
http://dtse-pecs.hu/programok/programok.html
http://dtse-pecs.hu/programok/programok.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/szasz_svajc/szasz_svajc.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/szasz_svajc/szasz_svajc.html
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A 2022 évi rendes közgyűlésünket a terveinek megfelelően 2022. május 09.-én 16 óra 30 

perckor tartjuk a Pécs Aidinger János u. 45.  emeleti nagy tárgyalóban. 

Napirendi pontok: 

1. Az elnökség beszámolója a 2021 évi munkáról. 

Előadó: Kiss Dezső elnök 

2. A 2021 évi mérleg és közhasznúsági jelentés, közhasznúsági mellékletek elfogadása (OBH PK 

742 nyomtatvány) 

Előadó: Hügl Erika 

3. A FEB beszámolója a 2021 évi tevékenységről, a beszámoló elfogadása 

Előadó: Tóthné Pfaff Éva  

4. A 2023. év tagdíjának megállapítása 

Előadó: Hügl Erika          

5. Egyebek 2022 évi terveink, lehetőségeink 

Előadó: Kiss Dezső elnök 

Megjelenésedre a határozatképesség érdekében számítunk. Kérem akadályoztatásod esetén jelezni 

szíveskedj a távolmaradásod. 

Üdvözlettel: 

Kiss Dezső 

elnök 

 

2022. 04. 20.  

Őrség túra meghirdetése 

A programunknak megfelelően meghirdetjük az Őrség túránkat 2022. 05. 26. (csütörtök) - 29. 

(vasárnap) 4 nap 3 éjszaka időtartamban. 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:DTSE.Pecs
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/kozgyules/DTSE_2021_evi_munkarol_beszamolo.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/kozgyules/PK742%20SE%202021_evi_beszamolo.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/Orseg/orseg.html
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A bringás program: 

1. nap: utazás a szállásra és gyalog túra a szállás környékén. Út közben esetleg a körmendi kastély megtekintése. 

2. nap: B1 kör (55,3 km) 

3. nap: B2 kör (55,2 km) (átmegy Szlovéniába, reméljük a vírus helyzet engedi majd) 

4. nap: délelőtt B3 kör (23,1 km) és utazás haza.  

A gyalogos túráról: 

Igen sok túraút van, de 10 km felett egy - egy kör túra. Ezért több kisebb kör túrát javaslok, ahova autóval el lehet 

menni.  

A térképen T1 (7km) , T2 (10,3 km) , T3 (0,5 km) , T4 (2,1 km)  T5 (12,7 km) , T6 (9,1km) 

A gyalog programokat sokféle képen össze lehet rakni, a létszámtól és az igénytől függően. 

további részletek... 

 

2022. 04. 12.  

"Kincsek közt élünk" bringa túra meghirdetése 

Idén is megrendezésre kerül a "Kincsek között élünk" Sellye kerékpártúra.  

Időpont: 2022.05.14.  

Az SE tagok részvételi díját (3 000.-Ft) az SE fizeti. Aki nem SE tag és szeretne jelentkezni 

a jelentkezéssel együtt kérjük a teljes díjat átutalással a 12072507-00167089-00100002 

Raiffeisen bank számlára befizetni. 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:DTSE.Pecs
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/Orseg/orseg.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/kincsekkozt/Kincsek_kozott_Sellye.jpg
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/Orseg/orseg.html
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Jelentkezni a levélben megküldött  Google linken lévő táblázatba feliratkozással, 2022. 

április 25. hétfő 18 óráig. 

További infók itt... 

 

2022. 04. 05.  

Balaton bringa meghírdetése  

A 22. alkalommal megtartandó Balaton körüli kerékpáros túránkat idén az előzetes 

progtervünknek megfelelően 2022. április 29. (péntek) - május 1. (vasárnap) 3 nap 

időtartamban tartjuk.  

A szállások máshol lesznek, mert a Balatontourist nem tud helyet biztosítani. Ezen a hétvégén 

lesz az Ultrabalaton futóverseny is, és már lefoglalták Füredet. 

Szállásaink a következők leszenk: 

1. Indulás Fonyód-Bélatelep Napsugár Camping és Üdülőfalu (N46.73289 E17.53258) 

2. Siógfok Aranypart Camping, "Carmen A" házak (N46.92766 E18.10346) 

3. Révfülöp Napfény Camping (N46.82858 E17.63958)  

A szokásoknak megfelelően a csoportot az SE kisbusza kíséri, és szállítja a csomagokat a szállás 

helyszínek között. Sofőrök jelentkezését várjuk.  

A program: 

 

április 28 (csütörtök)  15 óra után gyülekezés Fonyód-Bélatelep Napsugár Campingben 

(N46.73289 E17.53258) 

 

1. nap: április 29. (péntek)        Fonyód-Bélatelep - Siófok Aranypart Camping , 54 km 

2. nap: április 30. (szombat)    Siófok Aranypart Camping - Révfülöp Napfény Camping, 78 km  

3. nap: május 1. (vasárnap)    Révfülöp Napfény Camping - Fonyód-Bélatelep, 70 km 

 

Költségek 3 éjszakára egy főre: 
 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:DTSE.Pecs
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/kincsekkozt/Kincsek_kozott_Sellye.jpg
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/balaton/Balaton_bringa.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/balaton/Balaton_bringa.html
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SE tagoknak:            15.000,-Ft 

Nem SE tagoknak:  20.000,-Ft 

Jelentkezés: A levélben megküldött Google linken lévő táblázatba feliratkozással, 2021. 

április 10. vasárnap 18 óráig. 18 óra után a táblázat már nem lesz írható.  
 

további részletek... 

 

 

2022. 03. 02.  

Geresdi dombság túra meghírdetése 

A hét végére is szép tavaszi időt ígér a meteorológia. Idei első nyitó túrának meghirdetjük a 

Geresdi dombság túrát. A túráról a "csodahelyek" oldalon olvashattok. 

A túra útvonal: Cikó- Ófalu - Mecseknádasd, a "mária" túra út egy szakaszát tesszük meg. 

Hossza: 15,5 km  

A terv szerint legalább két jármű kell. Egyiket Mecseknádasdon hagyjuk  a Bagoly csárdánál, és 

utána azzal a sofőrök visszamennek Cikóra az indulási pontra az autókért. Természetesen ez 

létszám függő, a pontos menetrend a létszám ismeretében alakul ki. Túra indulása kb 10-kor 

Cikóról. Zárás a Bogoly csárdánál.... 

Jelentkezés holnap (csütörtök) 18 óráig, a levélben megküldött linken. A jelentkezőket 

pénteken délelőtt tájékoztatjuk a részletekről. 

további infók itt.... 

 

 

2022. 02. 16.  

Kőszeg és környéke túra meghirdetése 

Programtervünk megfelelően meghirdetjük 2022 március 18 - 20-ig 3 nap (2 éj) a tavaszi 

túránkat Kőszeg és környékére. 

1 nap:  

Utazás Pécsről Kőszegre. Útközben a "Hétforrás" megtekintése kb 5 km túra.  Óház tető kilátó. 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:DTSE.Pecs
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/balaton/Balaton_bringa.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/geresd/geresd.html
https://csodahelyek.hu/2022/02/23/geresdi-dombsag-templomromjai/
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/geresd/geresd.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/koszeg/Koszeg.html
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Délután Kőszeg város nevezetességei: 

- Kőszegi vár 

- Hősök tornya 

- Forintos bástya 

- Jurisics tér 

- Jurisics vár 

- Óház tető kilátó 

2. nap:  

Velem településen a Vasfüggöny látogatóközpont megtekintése, majd túra az "Írott kő"-höz. kb 

11 km. 

3. nap:  

Bükkfürdő relax.  

A program még készítés alatt, várjuk a további ötleteket. 

Utazás: Kisbusz+személyautó, létszám függően 

Költségek a létszám és szállás ismerete után alakul ki.  

Jelenleg a szálláshoz nem kell oltási igazolás. ha változnak a szabályok mindenki saját kockázata 

a változás. 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:DTSE.Pecs
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Jelentkezés február 20.-án vasárnap 18 óráig az alábbi hivatkozáson a táblázati adatok 

kitöltésével. 

További infók itt... 

 

2022. 01. 18.  

Plitvice-tavak téli túra meghirdetése 

2022.02.12.-02.13. hétvégén Plitvice-tavak téli túrát szervezünk. (Ha nem sikerül szállást 

foglalni, akkor 1 napos lesz.) 

Időjárás függően a tavaknál az utak havasak néhol jegesek. (Jelentkezésnél mindenki vegye 

figyelembe.) 

A jegyeket előre le kell foglalni. A szállás nem vissza térintendő, ha lefoglaljuk. 

Utazás SE kisbusz + saját autók. 

Túra költsége: utazás kb 900 km, létszám függő az ár 6-9 eFt/fő   

                    + szállás kb 6 eFt/fő  

                    + belépő  1 nap 80 HRK 4 eFt, 2 nap 120 HRK 6 eFt,   

                    összesen kb 16 - 21 eFt/fő 

Jelentkezés a levélben megküldött linken, a Google táblázatban, az adatok kitöltésével. 

Jelentkezési határidő: 2022.01.23. 18:00 

Uniós védettségi igazolvány szükséges, Horvátországba belépés előtt regisztrálni kell. 

A jelentkezés lezárta után a jelentkezőket a létszám függő megoldásról tájékoztatjuk, 

egyeztetjük. 

Üdv.:Balázs Ildi 

 

2022. 01. 22.  

Tervezett programok 2022 

Az elnökség össze állította a 2022 évi program tervet. A programba igyekeztünk fix dátumokat 

írni a szabadságok ütemezése céljából. A vírushelyzet miatt a helyszíneket úgy választottuk, 

hogy ha a külföldi út nem szervezhető, akkor itthoni utat szervezzünk. Reméljük idén teljes zárlat 

már nem lesz! Az oltottsági igazolásokra biztosan szükség lesz minden útnál! 

További javaslatokat is várunk! 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:DTSE.Pecs
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/koszeg/Koszeg.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/plitvice/Plitvice.html
http://dtse-pecs.hu/programok/programok.html
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2022 évi programok 

Dátum program megnevezés szervező 

2022. február 12 

(szo) -13 (va) 2 nap 
Plitvice télen Balázs Ildikó 

2022. február - 

március 1-1 nap 

Hétvégi gyalogos túrak a Mecsek kiránduló helyeire, 

kerékpár túra Dráva, Mohács sziget, Dávod, 

Püspökszentlászló 

Kiss Dezső 

2022. március 

18.(pé) - 20.(va) 3 

nap 
Tavaszi túra Kőszeg környékén Jerger Klára 

2022. április vége, 

május 1-1 nap 

1-1 napos Kerékpártúrák. 1. Harkány - Szaporca Táv: 

60 km, 2. Szelidi tó táv: 50 km 
Kiss Dezső 

2022. április. 29. 

(pé).- május 1. (va) 3 

nap 

Hagyományos Balaton körüli kerékpártúránk. 

Táv: 210 km 
Kiss Dezső 

2022. május 26.(csü) 

- 29. (va) 4 nap 
Őrség nevezetességei kerékpárral és gyalog Kiss Dezső 

2022. június 20 (hé) - 

26.(va) 7 nap 
Nyári nagy túra (Szász Svájc / Cseh Svájc, Drezda) 

virus helyzettől függően Magyarország. 
Jerger Klára 

2022. szeptember 

13.(ke) - 18 (va) 6 

nap 

Kerékpár túra Mosonmagyaróvár - Budapest Duna 

szakaszon 
Jerger Klára 

2022. október 20 

(csü)- 23 (va) 4 nap 
Őszi túra Ózd környékén Jerger Klára 

2022. november 5 

(szo) 1 nap 
Hosszúhetény túra + Schunk pince látogatása Tatai Péter 

2022. december 10 

(szo) 11 (va) 2 nap 
A budapesti adventi programokon részvétel Hügl Erika 

  Kondi terem 2018.07.02-től az Aidinger úton  Babocsán Jácint 

  Turista útvonal tervező    

  Természetjáró (kerékpár és túra utak)   

http://dtse-pecs.hu/
mailto:DTSE.Pecs
http://dtse-pecs.hu/Kondi/kondi.htm
https://turistautak.openstreetmap.hu/turautvonal.php?utv=1514625721pbh5
https://www.termeszetjaro.hu/hu/
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  Merre tekerjek    

  Open Street Map, OSM térképek    

  Európa kerékpáros térképe    

  

 

2022. 01. 11.  

Jakab-hegy túra meghírdetése 

Az év végével nem szervezett senki mecseki túrát. Páran úgy gondoltuk, hogy meghirdetjük a 

hagyományos Jakab-hegyi évindító túránkat. 

Indulás a Teca mama kisvendéglőtől 2022. január 15.-én szombaton 9.30 -kor.  

Oda felé az utunk az Éger völgy "kék+", Szuadó tető "piros -", Jakab hegy "kék -" útvonalon 5,2 

km. A hegyen a romok megtekintése és a Zsongor-kőröl a város nézés.  

A vissza utunk a "zöld o" -ön indul az Éger tetőig, majd jelöletlen földúton vissza a Teca mama 

vendéglőhöz. Ez 4,7 km. 

Akinek lesz még kedve a Teca mama vendéglőben tartunk egy kis beszélgetést. Szeretnénk 

információkat kapni, hogy 2022-re milyen programokat vegyünk fel a tervünkbe? Aki nem tud 

eljönni azoktól is szívesen veszem, ha adnak levélben ötletet a 2022 évi programhoz. Január 

végéig szeretnénk az összeállítani a programtervet. 

Várunk mindenkit! 

 

 

2022. 01. 09.  

2022 évi programok 

A 2022 évi program tervet az elnökség rövidesen összeállítja. Várjuk a javaslatokat. 

  

 

 

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. Hitelünk, és tartozásunk nincs.  

 

A forrásainkat igyekszünk a tagság igényeinek megfelelően a lehető leghatékonyabban felhasználni. 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:DTSE.Pecs
https://merretekerjek.hu/#zoom=12&lat=46.10331&lon=18.21526&scope=montival
https://data2.openstreetmap.hu/
https://www.openstreetmap.org/#map=10/47.9053/20.5005&layers=C
http://dtse-pecs.hu/Hir2022/jakabhegy/Jakabhegy.html
http://www.dtse-pecs.hu/
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Pécs, 2023. február 22. 

        
 

        Kiss Dezső 

        elnök sk. 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:DTSE.Pecs

