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Újra lehet szervezetten túrázni 

Enyhültek a kijárási korlátozások. Már nem csak a családok mehetnek együtt sportolni, hanem az 

egyéni védőeszközök használatával mindenki, de be kell tartani a viselkedési szabályokat. 

A természetjárás a szabadidősport csoportjába tartozik, de mégis tervszerű tevékenység. Nagyon 

nagy a közösségteremtő ereje és lényeges az együttes élmény. Fontos a jó egészségi állapot 

fenntartása mellett a kulturális élmény megszerzése és a természeti környezet megismerése.  

A Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség (VMTSZ) 16 tagszervezetet tömörít, amelyek éves 

túraterv alapján szervezik programjaikat. Ezek most március közepe óta elmaradtak. A kijárási 

korlátozás alatt sokan gyalogoltak a turistautakon, de csak kis csoportokban és az időjárás 

függvényében. Elsősorban a családok tudták kihasználni ezt az időt.  

Az egyesületek most már szervezhetik és meghirdethetik a túrákat. Találkozhatnak a régi 

turistatársak. Készülhetnek a fotók és a túramozgalmak teljesítése újra előtérbe kerülhet. A VMTSZ 6 

féle túramozgalmat működtet Veszprém megyében. Az Országos Kéktúra megyei szakasza 240 km. A 

Zircről induló Közép-Dunántúli Pirostúra több mint 100 kilóméteren át kacskaringózik a megyében. 

Mind a kettő teljesítése nagy erőfeszítést és kitartást kíván. Nagyon népszerű a Balaton-felvidéki 

Kéktúra, amely Pétfürdőről indul és Badacsonyban ér véget. Az érintési pontokra kihelyezett 

bélyegzőkkel tudják igazolni a teljesítők az áthaladást. Nagyon sok kis faluban már nincs semmilyen 

más lehetőség a bélyegzésre. A gyalogos túramozgalmak mellett kerékpárral lehet teljesíteni a 

Bakony-Balaton és a Pannónia útvonalat. A Veszprém megye turistája viszont érintőpontos feladat, 

amely bármilyen „jármódban” teljesíthető. Várak, templomok, védett természeti értékek mellett 

múzeumokat is fel kell keresni időkorlát nélkül. Csak az OKT és KDP füzetét kell megvenni. A többiek 

ingyenesen letölthetők a VMTSZ web-lapjáról. (www.vmtszveszprem.hu) Ezen kívül a tagszervezetek 

is működtetnek túramozgalmakat.  Az útfestő csapatok újítják meg a turistajelzéseket is. A szervezett 

természetjárók teljesítményük alapján sportminősítésre is törekszenek. Ezt a szakosztályi túrajelentés 

alapján egyéni túranaplóban vezetik.  A megyei és az országos szövetség értékeli azokat megadott 

szempontok alapján. Ez a feladat több éves programot jelent.  

A teljesítménytúrák és a túraversenyek rendezése augusztus közepéig még nem lehetséges. Ezek 

nagy tömeget vonzanak. Nem ritka az 500 fős rendezvény is. Ezeken bárki részt vehet, de elsősorban 

a fiatalokat érdeklik sportos jellegük miatt. A különböző távolságok viszont alkalmasak arra, hogy a 

korosztályok meg tudják választani maguknak a legmegfelelőbb hosszúságot. Talán már augusztus 

16-ára az ajkai Padtól Padig a Kab-hegyen teljesítménytúra megkapja az engedélyt és hosszú idő után 

hódolhatnak a távolságok leküzdésének a túrázók. Reméljük, hogy az őszi idény már tele lesz 

programokkal. 

A természetjárás csodálatos sport. Akit megfog a varázsa, az egy életen keresztül műveli. 

Lejegyezte Mag Éva Arany jelvényes túravezető, a VMTSZ elnöke 
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