
VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT 

SZÖVETSÉG(VMTSZ)  8200 VESZPRÉM WARTHA VINCE U. 3. 

E-mail:vmtsz@citromail.hu, Adószám: 18923126-1-19, 

Bankszsz:1748007-20138949, Levelezési cím: 8400 Ajka Béke u. 25.  

MÁRCIUSI TÁJÉKOZTATÓ TAGSZERVEZETI VEZETŐKNEK ÉS TÚRAVEZETŐKNEK! 

1. Elindult a VMTSZ második web-lapja. Ezen már sokkal több információ van és 

közvetlenül is lehet e-mail küldeni róla. (www,vmtszveszprem.hu) Működik az új 

vmtszveszprem@gmail.com e-mail cím.  

2. Küldöm a március havi lőtér értesítőt powerpoint formátumban. Kérek mindenkit, 

hogy vegye figyelembe a túráinak lebonyolításában. 

3. Sikerült kapcsolatot teremteni a Napló sportrovatával. Aki túrájáról rövid információt 

küld a VMTSZ-nek az előző hét vasárnap délig, annak elküldöm a felhívását. A 

teljesítménytúrákról tudok információt kapni a TT naptárból, így azokról nem kell. 

4. Megtörtént az OKT festésének pályázata. A megyében csak Nagyvázsonytól Bodajkig 

lehetett pályázni. Nagyvázsony és Úrkút között a Balatonfüredi Te, Úrkút és Városlőd 

kocsma között a VMTSZ (Bakony Te), Városlőd és Bakonybél között a Bakonyalja 

Barátai Egyesület (Czibula György), Bakonybél és Zirc között Győri Vasutas SC (Csuka 

István) valamint Zirc és Tés között a VMTSZ (Bakony Te) pályázott. A döntésről még 

nem kaptunk értesítést.  

5. Március 02-án kiírják az egyéb turista útvonalakról a festési pályázatot. Az OKT 

nyomvonaláról kiinduló kiegészítő egyéb jelzésekre ott lehet majd beadni pályázatot. 

Jó lenne, ha sávot festő csoportok adnának be igényt. A többi útvonalra továbbra is 

lehet egyesületi szinten vagy a VMTSZ ( -15%) keretében pályázni. Mindenütt  

feltétel az előzetes fotódokumentáció és a jelzésfestő-vezető személye. Az előző 

évben elmaradt a Zöld sáv Peresredő-vadászház Ganna közötti szakasz festése. Az 

eredeti pályázó jó lenne, ha megfestené. (Nyilatkozatát várom!!!!) Küldöm a VMTSZ 

terveit, de lehet még csatlakozni más (5 évnél régebbi festésű) útvonallal.  

6. Kitüntetési javaslatot lehet beküldeni az MTSZ-hez 2020.04.30-ig. Küldöm a 

szabályzatot és az adatlapot. Mivel a második javaslattevő a VMTSZ, ezért a 

felterjesztést 2020.04.21-ig kell 2 eredeti példányban eljuttatni levélben vagy 

személyesen a fogadóórán. Tőlünk megy tovább a javalat az MTSZ-hez.  

7. Sikeres volt a 2020.02.20-án lebonyolított Mozdulj a sínekért 18.30 TTúra. A 

rövidebb szakaszon 197 fő, a hosszabbikon 125 fő vett részt. A túra új útvonalon 

került megrendezésre. Az ellenőrző pontok Lókúton, Hárskúton, Pénzegyőrben és a 

Zoltay-forrásnál kerültek kialakításra. Az előkészítő munkában és a lebonyolításban a 

győri turisták Schofhauser Antal és Kiss Róbert vezetésével vettek részt. A VMTSZ 

részéről Karácson Sándor, Mag Éva és Stéger Ferenc segítette a munkát.  

 
Veszprém 2020.03.01.     Mag Éva VMTSZ elnök 
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