
VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG (VMTSZ) 

8200 VESZPRÉM WARTHA VINCE U. 3. Levelezési cím: 8400 Ajka Béke u. 25 

Web-lap: www.vmtsz.hupont.hu, www.vmtszveszprem.hu 

 E-mail: vmtsz@citromail.hu, vmtszveszprem@gmail.com,  

 Bankszámlaszám: OTP 11748007-20138949, Adószám: 18923126-1-19 

Tárgy: októberi programok 

Tisztelt Tagszervezeti Vezetők és Túravezetők! 

 

1.2020.október 10. a Kéktúrázás Napja. Bizonyára elkerülte a figyelmeteket, hogy túravezetők 

jelentkezhetnek egy-egy szakaszra a helyismeretük birtokában segítőnek. A jelentkezés ugyan már lezárult, de 

sok szakaszon csak az MTSZ szervezők leszek a vezetők és bizonyára szívesen fogadnak segítőket. Jó lenne, ha 

túratársak is csatlakoznának egy-egy csoporthoz, hogy a megyei túrázók is kivegyék a részüket ebből az 

akcióból. Több éve már volt egy kéktúravándorlás, amelyen az ajkai Pajtli házaspár túravezetőként dolgozott és 

én meg autóval követtem a túrázókat. Ez a mostani esemény csak egy napig tart és az egész útvonal 70 szakaszra 

van bontva és 50 fő mehet egy csoportban. A web-lapon regisztrálni kell. (www.kekturazasnapja. kektura.hu) 

Szakaszok: 

09. Dabronc vasútállomás-Sümeg vasútállomás 18.9 km. (Ezen az útvonalon alig van szint!) 

Túravezetők: MTSZ szervezők és Lipták József  

A rajthely könnyen elérhető vonattal. Veszprémből és Ajkáról a 09.01-kor induló Göcsej Expresszel 

Jánosházáig. Onnan pedig személyvonattal 10.21-kor Dabroncig, amely 10.37-re érkezik. A találkozás 10.45-kor 

az állomás előtt. 19 hely van még szabad. 

10.Zalaszántó autóbusz ma-Sümeg vasútállomás 21 km  Találkozó 8.45 Szabad hely 33 fő. Csak az MTSZ 

szervezők vezetik. 

11. Zalaszántó autóbusz ma-Keszthely vasútállomás24.7 km Találkozó 8.45.Szabad hely50 fő 

Csak az MTSZ szervezők vezetik. 

18. Városlőd kocsma-Nagyvázsony 25.6 km Találkozó 8.45 Szabad hely 18 fő 

Csak az MTSZ szervezők vezetik. 

19. Városlőd kocsma –Bakonybél üdülő bejáró út 19.5 km Találkozó 9.15. Szabad hely 40 fő 

21. Zirc vasútállomás- Tés, Csőszpuszta  21.3 km Találkozó 8.45. Szabad hely 32 fő 

Csak az MTSZ szervezők vezetik. 

Jó lenne, ha sokan jelentkeznétek ezekre a programokra. A hiányzó OKT szakaszokat vezetővel tudnák bejárni a 

túrázók 

2.Térképvásár: Berki Zoltán térképvásárlási akciót hirdetett. Közvetlenül fel lehet venni vele a kapcsolatot. 

Küldöm az ajánlatot. 

3.ÉDTTSZ ELNÖKSÉGI: Az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség 2020. október 17-én tartja 

kibővített elnökségi ülését, amelyen a 2021-es teljesítménytúra terveket egyeztetik. Kérem, hogy küldjétek el a 

VMTSZ-nek ajánlataitokat október 15-ig e-mailben, hogy az ÉDTTSZ Kupa eseményei közé bekerüljenek és a 

VMTSZ részéről az eseményt  képviselni tudjuk a tanácskozáson. Amelyik szervezet nem tagja közvetlenül az 

ÉDTTSZ-nek, az csak a VMTSZ-en keresztül tudja eljuttatni a programját. 

3. Tagszervezeteink teljesítménytúrái októberben:   ( www.tturak.hu ) 

-2020.10.17. Mozdulj a sínekért 30, 17-Ősz: Rajt: Bakonyszentlászló, Cél: Vinye 

Rendező: VMTSZ és a győri természetjárók Az útvonalak megújultak. Az engedély a Pest Megyei 

kormányhivataltól és a Bakonyerdő ZRT.-től megkaptuk, amelyet a kiírásban feltüntettünk. (A teljesítménytúrák 

rendezését minden esetben be kell jelenteni és engedélyeztetni kell az illetékes kormányhivatalhoz 3 hónappal az 

esemény előtt. A terület tulajdonosának be kell jelenteni legalább egy hónappal a lebonyolítás előtt.) Ezt kérjük 

minden teljesítménytúra rendezőtől, hogy ki tudjuk zárni azokat, akik nem rendelkeznek megfelelő 

engedélyekkel. (https://tturak.hu/hikeOccasion/3298/details) 

Küldöm a kiírást és az elérhetőséget. 

-2020.10.17.  Csúcs ez a hely 42 Maraton, 30,25,8,1  (https://tturak.hu/hikeOccasion/3414/details) Rajt: BÁND 

Rendező: HATESZ Egyesület Herend 

Elérhetősége a TTT kiírásban szerepel! 

-2020.10.17. Füredi ősz - 36 km / 30 km / 20 km  / 10 km / Füredi ősz gyerekeknek  Rendező: Balaton Turista és 

Szabadidő Egyesület (https://tturak.hu/hikeOccasion/3168/details) Rajt:Balatonfüred Figula Pincészet 

4. Film a Zirc:Dudar közti különvonat útjáról: 

https://www.youtube.com/watch?v=WO80Xsr3o0A&feature=youtu.be  

Veszprém 2020.09.29.  Mag Éva VMTSZ elnök 
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