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Tárgy: Novemberi programok 
TISZTELT TAGSZERVEZETI VEZETŐK ÉS TÚRAVEZETŐK! 
 
Küldöm a következő időszakra vonatkozó programokat. 

1. Ajánlatot kaptunk a Gaja-völgy egyesülettől teljesítménytúrára. Ebben az évben a 
VMTSZ keretében Bakony TE újította fel ezen a területen a turistajelzéseket, így 
biztosan jól lehet tájékozódni. A túra kiírása megtekinthető a web-lapjukon. 
http://www.gajavolgy.hu/17-rendezvenyek/57-tes-romai-fur 

2. Az Ajkai Gyermekek Háza keretében működő csoport, amelynek túravezetője Ozorai 
Sándor az AK SE tagja Halápi tanösvény látogatást ajánl 2020.10.23-án. A résztvevők 
autóval indulnak a tanösvény parkolójához. Itt a Balatont körül ölelő tanúhegyekben 
gyönyörködhetnek, majd a szobor parkot és a kilátót is felkeresik.  

Túravezető: Németh Ferenc Tel: 06 30 402 8047 

3. Túrázóink a terepen találkoztak egy okostelefonnal követhető túramozgalommal. Az 
Ösvénytaposó Bt Bitvakör néven 3 kör tervezett Döbrönte térségében. Ezt még a web-
lapjukon nem látható. 

4. A Pannon Egyetem kutatást végez az idős, nyugdíjba vonuló sportolók követéséről. 
Küldöm a felhívását. 

5. A hét végén lezajlott az ÉDTTSZ kibővített elnökségi ülés, ahol Harkai Ferenc és 
Karácson Sándor képviselte Veszprém megyét. A VMTSZ-en kívül több egyesület 
tagja a szövetségnek, de jó lenne, ha a teljesítménytúrát rendezők is közvetlenül 
belépnének. 2021-ben vezetőségválasztásra kerül sor. Itt állították össze a következő 
év kupatúráit is. Erre küldtem el Veszprém megye ajánlatát, amelyből természetesen 
többet beválogattak. Az eredeti listát küldöm, amelyből már a következő évi 
egyesületi programokba be lehet illeszteni. Az idei kupa teljesítéseket nem tudta 
mindenki megcsinálni, ezért kedvezmények kidolgozását vállalták.  

6. Az Ajka-Veszprém Találkozó 2020.11.08-án, vasárnap lesz. Küldöm a kiírását. 
7. Novemberben szinte minden héten lesz katonai gyakorlat Várpalota, Hajmáskér, 

Bakonykúti és Újdörögd térségében. Kérik, hogy a túrázók is előre tájékozódjanak, ha 
ide terveznek túrát. küldöm a hivatalos elérhetőséget. 

 

Veszprém 2020.10.18.   Mag Éva VMTSZ elnök 


