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Beszámoló a kaposvári Zöldpont Életmódklub 2018. évi munkájáról 
 
Ez évben öt fordulóból állt a Zöldtusa Eseménysorozat. Rendezvényeiken mintegy 650-en túráztak a 
Zselic legszebb részein. Akik 3 próbán részt vettek, az eseménysorozat emblémájával ellátott pólót 
kaptak ajándékba. 
 
Teremtájfutás 
Februárban, még a túraszezon előtt rendeztük meg a XI. Kaposvári Teremtájfutó Diákbajnokságot a 
Római Katolikus Gimnázium tornatermében. 8 kategóriában összesen 109 induló állt a rajthoz, reggel 
9 órától délután 3 óráig folytak a küzdelmek 4 felvonásban. 
 
Túraverseny 
Gyönyörű őszi időben 39 csapat pontosan 100 versenyzője vett részt a Gyertyános-völgyben 
megrendezett XXI. Katica Tanya Zöldpont Tájékozódási Túraversenyen. Az A kategóriás csapatoknak 
egyben az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság utolsó előtti fordulója is volt, az 
ország minden részéről sereglettek a bajnokesélyes gárdák. 
 
Turisztikai szakosztályunk több mint fele diák, akik nagyrészt a kaposvári Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Gimnázium tanulói. Főként tavasszal és ősszel, csaknem minden hétvégén túráztunk, 
tájékozódási túraversenyeken és teljesítménytúrákon vettünk részt. A nagy sikerű Katolikus Éjszakai 
Túrát áprilisban Belső-Somogyban, Csökölytől Homokszentgyörgyig gyalogoltuk végig. Állandó 
résztvevői voltunk a Somogy Megyei Tájfutó Szövetség rendezvényeinek. 
 
A Somogy Megyei Természetbarát Szövetség által szervezett Töröcskei Emléktúrán két tagunk, Bene 
Sándor és Pencz Patrik vehetett át elismerést kiváló rendezői munkájáért. 
 
Túravezetés 
Százhalombattáról, a MOL-tól érkezett egy 50 fős dolgozói csapat a Zselicbe kirándulni. Számukra 
megterveztük és levezettük a Csillagpark – Ropolyi-tó – Kardosfa – Milleniumi Emlékhársas túrát. 
 
Regionális találkozó 
A Somogy Megyei Természetbarát Szövetség szervezésében Sziágypusztán töltöttük június első 
hétvégéjét. Belső-Somogy rejtett szegleteinek megismerése felejthetetlen élménnyel ajándékozott meg 
bennünket. 
 
Technikai munkák 
A turistautak festésére ebben az évben is a Magyar Természetjáró Szövetségtől kaptunk támogatást, 85 
km-re pályáztunk szerte a megyében. Többek között megújult a Balatonboglár – Somogyvár zöld sáv, 
a Kaposkeresztúr – Gödrekeresztúr zöld sáv, a Kezesfa – Marcali – Bernát-kút zöld sáv és a 
Balatonföldvárt Kerekivel összekötő jelzett út is. Egy új, 2,5 km-es zöld négyzet jelzést a hajmási 
Zselicfarm és Kaposgyarmat között létesítettünk.. Összesen 46 napon vonultunk ki munkára, a legtöbb 
szabadidejét Balázs László, Müller Júlia és Szaka Zsolt áldozta a festésre. 
Már második éve vállalunk feladatokat az országban, hogy az MTSZ által kiírt jelzésfestés pályázatok 
megvalósulását ellenőrizzük. Az MTSZ-szel kötött szerződés alapján 2018-ban 134 km útvonalat 
ellenőriztünk a Balaton-felvidéken, a Bakonyban és a Velencei-hegységben. 
 
Képzés: 
2018 tavaszán 6 tagunk szerzett sikeresen bronzjelvényes túravezetői minősítést: Balázs Benedek, 
Balogh Ádám, Balogh Lídia, Horváth Erika, Müller Júlia, Sebestény Nóra. 
 
Önkéntesség 
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2013 áprilisától minisztériumi engedéllyel már „hivatalosan” is fogadhatunk önkénteseket 
rendezvények előkészítésére és lebonyolítására, turista létesítmények karbantartására. Ebben az évben 
munkánkat 40 önkéntes segítette, alkalmanként 4-20, összesen 1474 munkaórában. 
 
Helyesbítettük a Balaton turistatérkép somogyi részét, aktív szerkesztői vagyunk a GPS alapú 
nonprofit térképeknek. 
 
Részt vettünk a régióban megrendezett természetbarát konferenciákon, találkozókon. 
Az egyesület két tagja részt vett Kaposvár Város Sportbizottsága által szervezett Évbúcsúztató 
tekeversenyen. A rendezvény célja, hogy a város sportegyesületeit egy alkalommal kötetlen verseny 
keretében összehozza. A megmozdulás jó hangulatban telt, néhány új ismeretséget kötöttünk, illetve 
minket is jobban megismertek. 
 
Irodánk segítségével naprakész információval szolgálunk Somogy megye jelzett turistaútjairól és 
turisztikai létesítményeiről. Az elmúlt évben 17 diákcsoportnak biztosítottunk túravezetőt. A kaposvári 
Tourinform iroda is gyakran kéri segítségünket.  
 
Megjelenés. Minden jelentősebb eseményünkről beszámolt a Kapos TV. Előzetes beharangozó és 
beszámoló jelent meg a Kaposvármost.hu-n, a Somogyi Hírlapban és a Magyar Turista című lapban. 


