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Beszámoló a kaposvári Zöldpont Életmódklub 2014. évi munkájáról 
 
Zöldtusa Eseménysorozat 
Hagyományos tömegrendezvényeinket 2014-ban is megszerveztük, sajnos ez évben sem volt 
kegyes hozzánk az id járás, így kerékpártúráinkon és futópróbánkon a megszokottnál 
kevesebben vettek részt. 6 rendezvényünkön tavasszal és sszel így is mintegy 900-an túráztak, 
kerékpároztak, futottak a Zselic legszebb részein. 2014-ben ismét útjára indítottuk a Zöldtusa 
Eseménysorozatot, ahol a legalább 3 próbán résztvev k az eseménysorozat emblémájával 
ellátott pólót kaptak ajándékba. 
 
Teremtájfutás 
Februárban, még a túraszezon el tt rendeztük meg a VII. Kaposvári Teremtájfutó 
Diákbajnokságot a Munkácsy Mihály Gimnázium aulájában és tornatermében. Az ónos es  
ellenére is 18 iskola 136 versenyz je állt rajthoz, ezúttal a feln tt korosztály számára és az 
iskolák között is hirdettünk versenyt. Az elektronikus pontérintési rendszer (SportIdent) 
segítségével a célba érkezést követ en néhány másodperc múlva már kivetítettük az eredményt, 
így rendkívül izgalmas volt a küzdelem. 
 
Természetismereti vetélked  
A Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség kora tavasszal már másodszor szervezett 
természet- és városismereti versenyt. Els , megyei fordulóját egyesületünk szervezte, ezen 
közel 20 diák küzdött a Zselic turistatérképének rejtelmeivel. 
 
Játékos tájékozódási akadályverseny 
Májusban a SZIA Sziget program keretein belül a Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális 
Alapítvánnyal közösen játékos tájékozódási akadályversenyt szerveztünk két fordulóban 
általános- és középiskolások számára. Itt a csapatoknak Kaposvár belváros tájfutó térképén 
kijelölt pontokat kell megadott id  alatt megkeresni, és ott a pontérintést különböz  
módszerekkel igazolni. Néhány ponton játékos feladatok várták a versenyz ket, melyek a 
családi élettel, a családtervezéssel voltak kapcsolatosak.  
 
Betyár Maraton 
Augusztusban már harmadik alkalommal rendeztük meg a Katica Tanya Betyár Maraton és 
Félmaraton Éjszakai Teljesítménytúrát, melynek id pontját ezúttal is a nyári csillaghullás 
idejére tettük. Az ország minden tájáról érkez  résztvev k a Zselic bels , vadregényes részein 
figyelhették a fényszennyezést l mentes égboltot. Az éjszakát színesítette a Nemzetközi 

rállomás többszöri átvonulása és sajnos egy zivatar is! 
 
„Hazai” versenyünket, a XVII. Katica Tanya Zöldpont Tájékozódási Túraversenyt a 
Gyertyános-völgyben szerveztük meg. Az Országos Természetjáró Tájékozódási 
űsapatbajnokság utolsó el tti fordulójában 51 csapat 131 versenyz je kereste a bójákat. A B és 
a C kategória pályái kissé nehéznek bizonyultak, több csapat eltévedt, de szerencsére a célba 
végül mindenki visszatalált! 
 
2013 áprilisától minisztériumi engedéllyel már „hivatalosan” is fogadhatunk önkénteseket 
rendezvények el készítésére és lebonyolítására, turista létesítmények karbantartására. Ebben az 
évben rendezvényeinket 43 önkéntes segítette, alkalmanként 3-20, összesen 1298 
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munkaórában. Legalább öt eseményen Balázs László, Űódis Máté, Heged s Eszter, Jónás Péter, 
Kántor Ádám, Kertész Szilvia, Nyitrai Regina, Ozsváth Angéla, Stikl Andrea és Szilágyi 
Sándor vett részt segít ként. 
 
Turisztikai szakosztályunk több mint fele diák, akik nagyrészt a kaposvári Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Gimnázium tanulói. F ként tavasszal és sszel, majdnem minden hétvégén 
túráztunk, tájékozódási túraversenyeken és teljesítménytúrákon vettünk részt. A nagy siker  
Katolikus Éjszakai Túrát májusban a Boronka Melléki Tájvédelmi Körzetben zuhogó es ben 
gyalogoltuk végig. Állandó résztvev i voltunk a Somogy Megyei Tájfutó Szövetség 
rendezvényeinek. 
 
2014-ben A Tolna Megyei Természetbarát Szövetség gyalogos ezüstjelvényes túravezet  
képzést szervezett. Tagjaink közül Balázs László, Merekva Erika és Ozsváth Eszter szerzett 
képesítést a Szekszárd melletti Sötétvölgyben rendezett vizsgán. 
 
Az elmúlt években megváltozott a Civil Törvény és a Polgári Törvénykönyv is. A változásokat 
az egyesület alapdokumentumaiban is érvényre kellett juttatni, majd azt a bírósággal 
elfogadtatni. Ezt viszonylag gyorsan és sikeresen végrehajtottuk, a munka oroszlánrészét Dr. 
Gróf Regina elnökségi tagunknak köszönhetjük. 
 
A tájékozódási túraversenyeken a Katica Tanya Zöldpont csapatok és tagjaik 4 els , 3 második 
és 2 harmadik helyezést gy jtöttek be az év során. Az összesítésben az az A60-A70 kategóriás 
csapat második, az A kategóriás negyedik. Az egyéni küzdelmekben Merekva Erika 1., Ozsváth 
Eszter és Fodor Péter 2., Balázs László 7. helyezést ért el. 
 
Technikai munkák. 
2014-ben egyesületünk már a 15. évadját fejezte be a turistautak felújításában, 
karbantartásában. Az eddigiekhez hasonlóan Somogy megye legkülönböz bb tájain újultak 
meg a jelzések. 
A Zselic északkeleti részén, Nagyberkit l és Mosdótól délre lev  völgyekben és dombhátakon 
vezet a piros sáv és piros kereszt jelzés a Vigadó-hegyre, Szalacskára és a Hármashatárra. 
Egyedülálló kelta halomsírok találhatók itt; hol a szántóföld közepén uralkodó, hol az erd ben 
megbújó 10 m magas dombok emlékeztetnek az I. évezredben itt él kre. 
Felújítottuk Dél-Somogy egyetlen turistaútját, a barcsi sborókásban kanyargó zöld sáv jelzést. 
A 2000-ben részben leégett borókás már meger söd ben van, a Duna-Dráva Nemzeti Park 
természetközeli gazdálkodásának (rackajuhokkal legeltetik) hála, az özönnövények 
visszaszorulóban vannak. 
A Balaton partján a fonyódi Sipos-hegy turistaútjait is rendbe tettük. A piros sáv jelzés immár a 
F  utca helyett a Templom utcán vezet a magaspart szélére, ahonnan sokkal szebb kilátás 
fogadja az érkez ket. A Postás kilátóhoz vezet  piros háromszög jelzés eddig több elágazással, 
elég kaotikusan vezetett a parkerd  ösvényein, ezeket most sikerült egy nyomvonalra terelni, s 
a régi jeleket törölni. 
Új jelzéssel is büszkélkedhet Somogy turistaút-hálózata ez évben. A sárga háromszög jelzés 
Kisbárapátiból indul, és a délre fekv  szép Marinkai-völgyön vezeti végig a túrázókat. 
A törökkoppányi önkormányzattal karöltve ezen felül a Koppány völgyében még 2012-ben 
felfestett 80 kilométernyi turistaúton Ő9 oszlopra mintegy 130 útjelz  táblát helyeztünk el, ezzel 
teljesebbé téve a tájékozódást. 
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A 7 munkanap alatt 45 km túraút kapott friss arculatot, ezzel is segítve a megyénkbe látogató 
vendégeket. Ez évben a legtöbb önkéntes munkát Heged s Eszternek és Ozsváth Angélának 
köszönhetjük. A kisbárapáti 5 km-es sárga háromszög jelzést a Somogy Kertje támogatta, a 
többit öner b l festette fel az egyesület. 
 
Helyesbítettük a 2014-ben ismét megjelent Balaton turistatérkép somogyi részét. 
 
Részt vettünk a régióban megrendezett természetbarát konferenciákon, találkozókon. 
 
Irodánk segítségével naprakész információval szolgálunk Somogy megye jelzett turistaútjairól 
és turisztikai létesítményeir l. Az elmúlt évben közel 30 diákcsoportnak biztosítottunk 
túravezet t. A kaposvári Tourinform iroda is gyakran kéri segítségünket.  
 
Megjelenés. Minden jelent sebb eseményünkr l beszámolt a Kapos TV és a Somogy TV. 
El zetes beharangozó és beszámoló jelent meg a Kaposvármost.hu-ban, a Somogyi Hírlapban, 
a Somogy Sportjában, a Magyar Turista cím  lapban, valamint a Zselic és vidéke hírlevélben. 
 


