Beszámoló a kaposvári Zöldpont Életmódklub 2016. évi munkájáról
Zöldtusa Eseménysorozat
Hagyományos tömegrendezvényeinket 2016-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 500-an túráztak, kerékpároztak, futottak a Zselic
legszebb részein. 2016-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. 7 kategóriában összesen 136 induló állt a
rajthoz, reggel 9 órától délután 3 óráig folytak a küzdelmek 4 felvonásban.
Túraverseny
Gyönyörű őszi időben 45 csapat 126 versenyzője vett részt a Desedánál, új térképen megrendezett
XIX. 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.
Az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokságban az A kategóriás Katica Tanya Zöldpont
csapat (Fodor Péter, Ozsváth Eszter, Tóth Blanka) a tavalyi eredményét sikeresen megismételve első
lett. A nők egyéni versenyében Ozsváth Eszter a harmadik helyezést érte el.
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 Boronka Melléki Tájvédelmi Körzetben gyalogoltuk végig. Állandó résztvevői
voltunk a Somogy Megyei Tájfutó Szövetség rendezvényeinek.
A Somogy Megyei Természetbarát Szövetség által szervezett Töröcskei Emléktúrán két tagunk, Balázs
Beáta és Tilesch Gábor vehetett át elismerést kiváló rendezői munkájáért.
DDP vándorlás
Az augusztus 6-21 ig tartó több, mint 320 km-es vándortúrán egyesületünk több tagja is részt vett,
segített. Balázs László azon 20 fő között volt, akik egyben gyalogolták végig a túrát.
Évforduló
Egyesületünk 1996-ban alakult, a 20 éves fennállását december 10-én ünnepeltük, amelyre meghívtuk
a baráti egyesületek képviselőit is (Baja, Kiskőrös, Paks, Pécs, Szántód). Napközben a 20 km-es
sziágyi Gombás Tanösvényt gyalogoltuk végig, este pedig a patcai Katica Tanyán vacsora, majd
vetélkedő gondoskodott a kitűnő hangulatról.
Technikai munkák
A turistautak festésére ebben az évben a Magyar Természetjáró Szövetségtől kaptunk támogatást. A
vándorlás kedvéért felújítottuk a Dél-dunántúli Piros Túra Siófok és Miklósi közötti 73 km-es
szakaszát, ősszel pedig levezetésképpen a Cserénfa – Herceg-forrás – Nyárszói-erdő sárga kör jelzést.
Végül pontot tettünk a fonyódi turistautak problémájára is. A Várhegynél eddig háromfelé ágazó piros
háromszög jelzés egyik ágát piros keresztre cseréltük, valamint a maradék utakat (piros sáv és
háromszög) is felújítottuk. Összesen 12 napot áldoztunk a munkákra, a legtöbb szabadidejét Jenovai
Rajmund, Müller Júlia, Müller Olga és Pencz Patrik áldozta a festésre.
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Segítségünkkel teljesen megújult a Kirándulások Kaposváron és környékén kiadvány, amelyben ezúttal
5-5 kerékpáros és gyalogtúra részletes leírásával könnyítjük meg a teljesítést.
Helyesbítettük a 2016-ben ismét megjelent Balaton turistatérkép somogyi részét, aktív szerkesztői
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 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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