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Beszámoló a kaposvári Zöldpont Életmódklub 2013. évi munkájáról. 
 
Zöldtusa Eseménysorozat 
Hagyományos tömegrendezvényeinket 2013-ban is megszerveztük, sajnos ez évben az időjárás 
nem volt kegyes hozzánk, így kerékpártúráinkon és futópróbánkon a megszokottnál kevesebben 
vettek részt. 6 rendezvényünkön tavasszal és ősszel így is mintegy 1100-an túráztak, kerékpá-
roztak, futottak a Zselic legszebb részein. 2013-ben ismét útjára indítottuk a Zöldtusa Esemény-
sorozatot, ahol a legalább 3 próbán résztvevők az eseménysorozat emblémájával ellátott pólót 
kaptak ajándékba. 
 
Teremtájfutás 
Februárban, még a túraszezon előtt rendeztük meg a V. Kaposvári Teremtájfutó Diákbajnoksá-
got a Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában. 16 iskola 130 versenyzője állt rajthoz, a 
fiatalabbaknak 4, a középiskolás korosztálynak 6 versenypályán kellett összemérni ügyességét, 
gyorsaságát. Az elektronikus pontérintési rendszer (SportIdent) segítségével a célba érkezést 
követően néhány másodperc múlva már kivetítettük az eredményt, így rendkívül izgalmas volt 
a küzdelem. 
 
Természetismereti vetélkedő 
A Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség kora tavasszal szervezett természet- és 
városismereti versenyt. Első, megyei fordulóját egyesületünk szervezte, ezen közel 40 diák 
küzdött a Zselic turistatérképének rejtelmeivel. 
 
Kerékpáros fejlesztések Kaposváron 
2012 végén - 2013 elején jelentős kerékpárforgalmi létesítményeket adtak át a városban. Ezek 
használatáról és a biztonságos kerékpározásról a Kapos TV-vel közösen kisfilmsorozatot készí-
tettünk. (http://kapos.hu/videok/kapospont_net_video/2013-04-
25/kerekparral_biztonsagban_i_resz.html) 
 
Egy májusi vasárnapon a Kutyatár Egyesülettel közös túrát szerveztünk a Sántos melletti Nagy-
hallgatóra. A Kapos partja mentén mezőkön keresztül értük el az erdőt, ahol kb. 60 menhelyi 
kutya és 100 kutyabarát ismerkedett a tavasz szépségeivel. 
 
63. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó, Paks 
A paksi Demeter Egyesület szervezte június végén a 63. VOTT-ot. Egyesületünk a terepver-
seny szervezésében, ellenőrzésében és lebonyolításában segédkezett. 
 
Betyár Maraton 
Augusztusban már második alkalommal rendeztük meg a Katica Tanya Betyár Maraton és 
Félmaraton Éjszakai Teljesítménytúrát, melynek időpontját ezúttal is a nyári csillaghullás idejé-
re tettük. Az ország minden tájáról érkező résztvevők a Zselic belső, vadregényes részein fi-
gyelhették a fényszennyezéstől mentes égboltot. Rendezőink erre az alkalomra „betyárosan” 
kiöltöztek!  
 
„Hazai” versenyünknek, a XVI. Katica Tanya Zöldpont Tájékozódási Túraversenynek ezúttal 
új helyszínt találtunk, a Deseda környéki parkerdőben és az arborétumban 57 csapat 173 ver-
senyzője kereste a bójákat. 
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2013 áprilisától minisztériumi engedéllyel már „hivatalosan” is fogadhatunk önkénteseket ren-
dezvények előkészítésére és lebonyolítására, turista létesítmények karbantartására. Ebben az 
évben rendezvényeinket 46 önkéntes segítette, alkalmanként 5-20, összesen 1338 munkaórá-
ban. Legalább öt eseményen Balázs Beáta, Jónás Péter, Merekva Erika, Nagy Endre, Nyitrai 
Regina, Ozsváth Angéla, Ozsváth Eszter és Szilágyi Sándor vett részt segítőként. 
 
Turisztikai szakosztályunk több mint fele diák, akik nagyrészt a kaposvári Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Gimnázium tanulói. Főként tavasszal és ősszel, majdnem minden hétvégén 
túráztunk, tájékozódási túraversenyeken és teljesítménytúrákon vettünk részt. A nagy sikerű 
Katolikus Éjszakai Túrát májusban a Koppány völgye melletti erdőségekben, az előző évben 
felfestett új turistautakon gyalogoltuk végig. Állandó résztvevői voltunk a Somogy Megyei Táj-
futó Szövetség rendezvényeinek. Az elkészült 81 túrajelentésen összesen 4245 túrapontot gyűj-
töttünk.  
 
A tájékozódási túraversenyeken a Katica Tanya Zöldpont csapatok és tagjaik 5 első, 11 máso-
dik és 6 harmadik helyezést gyűjtöttek be az év során. Az összesítésben az az A60-A70 kategó-
riás csapat második, az A kategóriás harmadik lett. Az egyéni küzdelmekben Merekva Erika 2., 
Ozsváth Eszter 6., Fodor Péter 2., Balázs László 7. helyezést ért el. 
 
Technikai munkák. A természetjárás fizikailag egyik legnehezebb, de mindenképpen a legna-
gyobb elhivatottságot igénylő válfajából, a turista útjelzések festéséből is kivettük részünket. 
Folytattuk a Dél-dunántúli Piros Túra felújítását Somogyacsától Igalon át Ecsenyig. A Püspöki-
erdőben egy erősen benőtt nyiladékról eltereltük a jelzést. Új, kék négyzet jelzésű útvonalat 
létesítettünk a Zselicben 3 turisztikai célú szálláshely összekötésére (Mag Tanya, Patca – Katica 
Tanya – Hotel Kardosfa). Ez évi nagy vállalásunk a Marcali-háton végigfutó egyetlen, zöld sáv 
jelzésű út rendbetétele, amit a nyár végére be is fejeztünk. Ősszel még a Balatonszentgyörgytől 
Csillagvárig húzódó piros sáv jelzésre maradt erőnk. 
A 12 napos munka során összesen 70 km turistautat létesítettünk, illetve újítottunk fel. Legki-
tartóbbak ez évben Hegedűs Eszter, Horváth Anna, Horváth Mária és Ozsváth Eszter voltak. 
 
Helyesbítettük a 2013-ban ismét megjelent Balaton turistatérkép somogyi részét és a Kaposvár 
várostérképet. 
 
Részt vettünk a régióban megrendezett természetbarát konferenciákon, találkozókon. 
 
Irodánk segítségével naprakész információval szolgálunk Somogy megye jelzett turistaútjairól 
és turisztikai létesítményeiről. Az elmúlt évben közel 30 diákcsoportnak biztosítottunk túrave-
zetőt. A kaposvári Tourinform iroda is gyakran kéri segítségünket.  
 
Megjelenés. Minden jelentősebb eseményünkről beszámolt a Kapos TV és a Somogy TV. Elő-
zetes beharangozó és beszámoló jelent meg a Kaposvármost.hu-ban, a Somogyi Hírlapban, a 
Somogy Sportjában, a Magyar Turista című lapban, valamint a Zselic és vidéke hírlevélben. 
 


