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Beszámoló a kaposvári Zöldpont Életmódklub 2017. évi munkájáról 
 
Zöldtusa Eseménysorozat 
Hagyományos tömegrendezvényeinket 2017-ban is megszerveztük, sajnos a tavaszi kerékpártúránkat a 
hirtelen meghirdetett erdei futóverseny miatt le kellett mondanunk. 7 rendezvényünkön tavasszal és 

sszel így is mintegy 700-an túráztak, kerékpároztak a Zselic legszebb részein. 2017-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 X. Kaposvári Teremtájfutó Diákbajnokságot a 
Munkácsi Mihály Gimnázium tornatermében. 7 kategóriában összesen 111 induló állt a rajthoz, reggel 
9 órától délután 3 óráig folytak a küzdelmek 4 felvonásban. 
 
Túraverseny 
Gyönyörű szi id ben 50 csapat 138 versenyz je vett részt a Desedánál, új térképen megrendezett XX. 
Katica Tanya Zöldpont Tájékozódási Túraversenyen. Az A kategóriás csapatoknak egyben az 
Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság utolsó el tti fordulója is volt, az ország 
minden részér l sereglettek a bajnokesélyes gárdák. 
 
A 2017. évi Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokságban Ozsváth Eszter n i 
kategóriában 2. helyezést ért el. 
 
Turisztikai szakosztályunk több mint fele diák, akik nagyrészt a kaposvári Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Gimnázium tanulói. F ként tavasszal és sszel, csaknem minden hétvégén túráztunk, 
tájékozódási túraversenyeken és teljesítménytúrákon vettünk részt. A nagy sikerű Katolikus Éjszakai 
Túrát áprilisban Bels -Somogyban, Csökölyt l Homokszentgyörgyig gyalogoltuk végig. Állandó 
résztvev i voltunk a Somogy Megyei Tájfutó Szövetség rendezvényeinek. 
 
A Somogy Megyei Természetbarát Szövetség által szervezett Töröcskei Emléktúrán két tagunk, Balázs 
Benedek és Kertész Szilvia vehetett át elismerést kiváló rendez i munkájáért. 
 
Regionális találkozó 
A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség szervezésében Mattyon töltöttük szeptember utolsó 
hétvégéjét. A horvátországi Papuk-hegységben tett kirándulás volt a találkozó fénypontja. 
 
Technikai munkák 
Februárban új jelzéseket alakítottunk a Dugás-kút és a Csillagpark környékén, egy kék kör és egy kék 
csúcs jelzést, összesen 3,2 km hosszan. A turistautak festésére ebben az évben is a Magyar 
Természetjáró Szövetségt l kaptunk támogatást, 105 km-re pályáztunk szerte a megyében. sszel még 
áthelyeztük a Balatonboglár-Somogyvár Z sáv jelzés déli végét a Szent László emlékhely 
látogatóközponthoz. Összesen 47 napon vonultunk ki munkára, a legtöbb szabadidejét Balázs László, 
Müller Júlia és Pencz Patrik áldozta a festésre. 
 
Önkéntesség 
2013 áprilisától minisztériumi engedéllyel már „hivatalosan” is fogadhatunk önkénteseket 
rendezvények el készítésére és lebonyolítására, turista létesítmények karbantartására. Ebben az évben 
munkánkat 43 önkéntes segítette, alkalmanként 4-20, összesen 1835 munkaórában. Augusztusban a 
Mátyás-kút környékét raktuk rendbe, novemberben az iroda költözése adott feladatot. 
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Helyesbítettük a 2017-ben ismét megjelent Balaton turistatérkép somogyi részét, aktív szerkeszt i 
vagyunk a GPS alapú nonprofit térképeknek. 
 
Részt vettünk a régióban megrendezett természetbarát konferenciákon, találkozókon. 
 
Irodánk segítségével naprakész információval szolgálunk Somogy megye jelzett turistaútjairól és 
turisztikai létesítményeir l. Az elmúlt évben 23 diákcsoportnak biztosítottunk túravezet t. A kaposvári 
Tourinform iroda is gyakran kéri segítségünket.  
 
Megjelenés. Minden jelent sebb eseményünkr l beszámolt a Kapos TV. El zetes beharangozó és 
beszámoló jelent meg a Kaposvármost.hu-n, a Somogyi Hírlapban és a Magyar Turista című lapban. 
 


