Beszámoló a kaposvári Zöldpont Életmódklub 2015. évi munkájáról
Zöldtusa Eseménysorozat
Hagyományos tömegrendezvényeinket 2015-ban is megszerveztük, sajnos ez évben sem volt
kegyes hozzánk az időjárás, így kerékpártúráinkon és futópróbánkon a megszokottnál
kevesebben vettek részt. 6 rendezvényünkön tavasszal és ősszel így is mintegy 700-an túráztak,
kerékpároztak, futottak a Zselic legszebb részein. 2015-ben ismét útjára indítottuk a Zöldtusa
Eseménysorozatot, ahol a legalább 3 próbán résztvevők az eseménysorozat emblémájával
ellátott pólót kaptak ajándékba.
Teremtájfutás
Februárban, még a túraszezon előtt rendeztük meg a IX. Kaposvári Teremtájfutó
Diákbajnokságot a Munkácsy Mihály Gimnázium aulájában és tornatermében. Mintegy 180
előnevezést regisztráltunk a versenyre, sajnos az előző napi intenzív havazás miatt kevesebben
érkeztek, így is 145 induló állta rajthoz. Reggel 9 órától délután 4 óráig folytak a küzdelmek 4
felvonásban. A legidősebb, középiskolás korosztálynak és a felnőtteknek egy extra nehézségű
pályát is teljesíteniük kellett. Külön színfolt volt az AFS cserediákok rész vétele (30 fő), akik
Japántól Guatemaláig képviselték a nemzeteket. Az iskolák közül a mozgósítás a tavalyihoz
hasonlóan most is a Kodály Zoltán Központi Általános Iskolának sikerült, 40 diák húzott
tornacipőt erre az alkalomra. Az iskolák közötti pontversenyt az általános iskolai kategóriában
ők, míg a középiskolásoknál a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium nyerte.
Betyár Maraton
Negyedik alkalommal rendeztük meg a Betyár Maraton éjszakai teljesítménytúrát. Immár
hagyományosan augusztus második szombatján kerítettünk sort az eseményre, hiszen ez a
csillaghulláshoz legközelebbi hétvége. A rövidebb távot kedvelők számára idén egy 12 km-es
túrát is indítottunk Malackergető néven. Elképzelésünk jól sikerült, hiszen a közel 100 induló
fele ezt választotta. A frissen felfestett és kitisztított sárga sáv jelzésű útvonalon könnyedén
eltaláltak a "malackergetők".
Az időjárás ideális volt a túra szempontjából, a hatalmas hőség estére mérséklődött, hajnalra
már kifejezetten hűvös lett. Végig kellemes útviszonyok kísérték a résztvevőket, egyedül a
maratoni távon Fehér-part előtt volt egy kátyús útszakasz. A hosszú távon indulók elhaladtak az
idén átadott Zselici Csillagpark létesítményei mellett is, ők akár a 25 méter magas kilátóból is
csodálhatták a Tejút jól kirajzolódó fehér felhősávját.
Túraverseny
Gyönyörű őszi időben 53 csapat 138 versenyzője vett részt a Töröcskei-tó környékén
megrendezett XVIII. 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. A Vackor
Tanya ideális helyszínnek bizonyult a versenyzők indításához, érkeztetéséhez és frissítéséhez
is. A felsőfokú kategóriákban a szokásos távolságmérés, irányfésű, iránymérés feladatok mellett
ez évben pl. háromszög súlypontját is meg kellett szerkeszteni a versenytérképen, majd
megkeresni azt.

Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozó, Törökkoppány
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A Somogy Megyei Természetbarát Szövetséggel karöltve szerveztük meg október 16-tól 18-ig
a 2015. évi regionális találkozót. A hagyományosan minden évben másik megye által
megrendezett találkozót idén egy olyan területre terveztük, amit ritkán keresnek fel a turisták.
Az utóbbi években azonban jelentős turisztikai fejlesztések zajlottak a térségben, részben a
kistérségi társulás, részben a Völgy Hangja Egyesület koordinálásával. A terület 2014-ben
nyerte el a Natúrpark címet, amit különleges természeti értékek megvédésére adományoznak.
Mindezek az események indokolták azt, hogy megmutassuk ezt a vidéket távolabbi vidékek
természetjáróinak, azzal a nem titkolt céllal, hogy túráik tervezésekor esetlegesen ezt is
célpontnak választhassák.
Az egész hétvégén tartó találkozó legfőbb eseménye a Koppány teljesítménytúra volt 10, 20,
30, 50 km-es távokon, a teljes hétvégén összesen 158 embert mozgattunk meg.
Önkéntesség
2013 áprilisától minisztériumi engedéllyel már „hivatalosan” is fogadhatunk önkénteseket
rendezvények előkészítésére és lebonyolítására, turista létesítmények karbantartására. 2015-ben
rendezvényeinket 39 önkéntes segítette, alkalmanként 3-20, összesen 941 munkaórában.
Legalább öt eseményen Balázs László, Jónás Péter és Nagy Endre 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 augusztusban a Boronka Melléki Tájvédelmi Körzetben,
szarvasbőgésben és farkasüvöltésben gyalogoltuk végig. Állandó résztvevői voltunk a Somogy
Megyei Tájfutó Szövetség rendezvényeinek.
A tájékozódási túraversenyeken a Katica Tanya Zöldpont csapatok és tagjaik 8 első, 6 második
és 2 harmadik helyezést gyűjtöttek be az év során. Az összesítésben az az A60-A70 kategóriás
csapat harmadik, az A kategóriás első lett! Az egyéni küzdelmekben Merekva Erika első,
Ozsváth Eszter a második helyezést érte el.
Technikai munkák
Az eddigi legnehezebb évén van túl egyesületünk, legalábbis ami a turistautak festését,
felújítását illeti. Lelkes tagjaink összesen 32 napon vonultak ki az erdőbe, festékkel, ecsettel,
sablonnal és bozótvágóval a kezükben. Sokszor hétköznap, munka után dolgoztak sötétedésig,
esetenként lámpa segítségével.
Már február utolsó napjaiban elkezdtük és május közepén fejeztük be a Rockenbauer Pál Déldunántúli Kéktúra somogyi szakaszának felújítását a fonódó kék négyzet és zöld sáv
turistautakkal együtt. Ebben segítségünkre voltak a kaposvári Meteor TTE önkéntesei is. Az
útvonal két helyen is módosult az eddigiekhez képest. A nemesvidi temető mellett az
önkormányzat kitisztíttatta a keletre futó, eddig embermagasságú bozóttal fedett nyiladékot,
ezentúl itt megy a jelzés a párhuzamosan futó szántóföld helyett. A Zselickislak melletti
Pölöskei-rét mocsaras keleti része helyett most a nyugati erdőszélen haladó úton vezetik a
kéktúrázókat a jelzések.
Rövid pihenő után nyáron Külső-Somogy dombvidéke lett az új célpont. Régi kedves
helyszínükre térhettek vissza jelzésfestők a Koppány völgyében, ahol még 2012-ben mintegy
80 km-nyi turistaút-hálózatot valósítottak meg Bonnyától Törökkoppányig. Talán ez is az egyik
létrehozó motívuma volt a 2014-ben létesült Koppányvölgye Natúrparknak. Most az előzőek
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mintegy folyatásaként Törökkoppánytól keletre és északra fektettünk le újabb 45 km
nyomvonalat. A zöld sáv jelzés a Törökkoppány – Koppányszántó – Értény – Bedegkér –
Somogyegres – Miklósi – Törökkoppány úton segít felfedezni Somogy kevéssé ismert, eldugott
zsáktelepüléseit. Az út mellett kilátók és fedett pihenők segítik a gyalogos turistákat, a
tájékozódást pedig 65 kihelyezett útjelző oszlop könnyíti meg. A festést és a táblák kihelyezését
Törökkoppány önkormányzata segítette.
A Dél-dunántúli Piros Túra Ecseny – Mernyeszentmiklós szakasza megrövidült, aszfalt helyett
egy rövidebb dűlőúton vághatnak át a túrázók.
Végül a Zselicben futó, a patcai Nozsi-hegytől Bányáig futó sárga sáv jelzés is megújult, a
bozótos részt is kitisztítottuk. A Bányától Kadarkútig vezető jelzett út megszüntetésre került.
Az új és felújított útvonalak hossza összesen több mint 160 km volt. A munkálatokban 30
önkéntesünk vett részt, mintegy 1050 munkaórában. A legtöbb szabadidejét Balázs László,
Horváth Mária, Horváth Anna, Hegedüs Eszter, Simon Réka és Balázs Benedek áldozta a
festésre.
Helyesbítettük a 2015-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 létesítményeiről. Az elmúlt évben közel 20 diákcsoportnak biztosítottunk
túravezetőt. A kaposvári Tourinform iroda is gyakran kéri segítségünket.
Megjelenés. Minden jelentősebb eseményünkről beszámolt a Kapos TV és a Somogy TV.
Előzetes 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.
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