Beszámoló a kaposvári Zöldpont Életmódklub 2019. évi munkájáról
Ez évben négy 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 XII. Kaposvári Teremtájfutó Diákbajnokságot a
Római Katolikus Gimnázium tornatermében. 8 kategóriában összesen 91 induló állt a rajthoz, reggel 9
órától délután 3 óráig folytak a küzdelmek 8 kategóriában.
Turisztikai szakosztályunk mintegy fele diák, akik nagyrészt a kaposvári Nagyboldogasszony Római
Katolikus Gimnázium tanulói. Főként tavasszal és ősszel sokat túráztunk, tájékozódási túraversenyeken és teljesítménytúrákon vettünk részt. A nagy sikerű Katolikus Éjszakai Túrát áprilisban KülsőSomogyban Andocstól Felsőmocsoládig gyalogoltuk végig. Állandó résztvevői voltunk a Somogy Megyei Tájfutó Szövetség rendezvényeinek.
A Somogy Megyei Természetbarát Szövetség által szervezett Töröcskei Emléktúrán két tagunk, Balogh Lídia és Balogh Ádám vehetett át elismerést önkéntes munkájáért.
Rendezvényszervezés
Szeptember végén a bárdudvarnoki székhelyű "Van Közünk Egymáshoz" Alapítvány programján vettünk részt társszervezőként. A "Nyílt érték-edzés a Zselic kapujában" (EFOP-1.5.3-16-2017-00099)
elnevezésű programon Bárdudvarnok Helyi Értéktárába felvett értékeket kerestük fel szabadsorrendű
pontbegyűjtéses edzésen. Az edzés apropóját Szőnyi Ferenc ultratriatlonista világbajnok, Dr. Herr
Gyula kardiológus, eXtremaMan, Ironman és Péter Attila sportműsor vezető, "a triatlon magyar hangja" részvétele adta. Az eseményen a pályakitűzés, pontbegyűjtés feladatok ellátása mellett új kapcsolatokat is sikerült kialakítanunk.
Technikai munkák
A turistautak festésére ebben az évben is a Magyar Természetjáró Szövetségtől kaptunk támogatást,
38,5 km-re pályáztunk szerte a megyében. Többek között megújult a Balatonboglár – Szőlőskislak zöld
sáv, a Balatonszemes – Teleki sárga sáv, a Balatonszemes – Rádpuszta sárga rom, a Törökkoppány –
Török-kút zöld sáv, a szorosadi szőlőhegyre vezető piros csúcs, valamint a Patkó-kúthoz és a Gyertyánosi-forráshoz vezető piros kör jelzett út is. Összesen 35 napon vonultunk ki munkára, a legtöbb szabadidejét Balázs László, Müller Júlia és Tilesch Gábor 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 2019-ben 225 km útvonalat ellenőriztünk a Bakonyban, Zala és Vas megyében.
Önkéntesség
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.
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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.
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