2016. évi beszámoló
2016. év legfontosabb eseménye, az egyesület jelentős (könyvszerinti értéken 2 millió Ft)
vagyonnövekedése, a Homokkomárom Kossuth u. 2. számalatti ingatlan tulajdonunkba
kerülésével.
A Kanizsa Kul-Túra Egyesületben 2016-ban 121 fő fizetett tagdíjat, ebből 71 fő MTSZ tag is.
A 19 programon összesen 1087 fő vett részt.
Három teljesítménytúrát 24 fő több mint 300 óra társadalmi munkával segítette.
A homokkomáromi ingatlanon 6 fő 283 óra munkát végzett.
Teljesítmény túrák előtt az útvonalakat lejártuk, a szükséges úttisztítást, jelek láthatóvá tételét
útjelzések pótlását, javítását, elvégeztük
A 61 számú út munkálatai elkészülte után Sánc és Csónakázó tó bejárati körforgalomig a Z
sáv és Z+ jelzéseket pótlólag felfestettük.
Ezekre a munkákra kettő fővel 12 munkanapot fordítottunk.
Kiss László szakosztályvezető szakmai irányításával Dél-Zalában 2016-ban pályázat
jóvoltából 51 km túraútvonal jelzése újult meg.
Zöld sáv Pogányszentpéter és Őrtilos vasútállomás között 26,6 km
Piros sáv Nagykanizsa Deák tér és Belezna között 21,1 km
Piros kereszt Bagola, Liszó és Szigecskei rét piros sávig 12,7 km
A jelzések festését egyesületünk hét tagja, több mint 25 munkanapot dolgozva végezte el.
Négy alaphoz nyújtottunk be pályázatot. Az NA működési pályázatán továbbra is csak
tartalékok voltunk. Nagykanizsa MJV Önkormányzata három alapból támogatta
programjainkat. Támogatást kaptunk a badacsonyi túránk útiköltségéhez, a 25 év alkalmából
készíttetett emléktárgyhoz, támogatásból elsősegély csomagokat állíthattunk össze
rendezvényeinkhez.
A 2016. évi közgyűlésnek döntésének megfelelően bejegyeztettük a kanizsatura.hu domain
nevet, és tárhelyet is bérlünk melyen honlapunkat üzemeltetjük.
2016. február 24-én egy helyi vállalkozó kezdeményezésére pályázatot írtunk ki,
Nagykanizsán megvalósítandó új köztéri alkotás tervezésére és elkészítésére. Sajnos a
pályázat eredménytelen volt, nem érkezett olyan alkotás, melyet a vállalkozó elfogadott
volna. Az egyeztetések tovább folynak, remélhetőleg 2017-ben szobor is lesz belőle.

Rendezvényeink
Az év során két autóbuszos program, három teljesítménytúra, kilenc gyalogos túra került
megrendezésre. Társrendezőként vettünk részt a Kanizsa túrák lebonyolításában. Minden
esetben törekedtünk arra, hogy túráink alkalmával a fizikai igénybevételen kívül felkeltsük az
érdeklődést a környezet természeti, néprajzi és épített értékeinek, a népi hagyományok, zene,
és más egyéb kulturális értékek megismerésére.

Autóbuszos programok:
Április 17. Zalai Természetjárók Emléknapja, 47 fő résztvevő
Ebben az évben Vállusról indult a gyalogtúra, majd a büdöskúti pihenőt érintve a padkői
kilátóhoz, a Zalai Természetjárók Emlékhelyéhez érkezett. Itt egy rövid megemlékezés
következett, melyet Kiss Veronika produkciója tett színessé. Innen a Gyenesdiási Nagymezőn
Csatlakoztak a résztvevők a „Rügyfakadás Tavaszünnep” programjaihoz.

Október 16. Badacsony 56 fő résztvevő
A kora őszies, párás időben a résztvevők Badacsonytördemicről indulva egy kb. 8 km-es
sokak által még nem ismert útvonalon járta körbe a hegyet, megérkezve Badacsonytomaj
központjába. Innen kb. 2 km-t gyalogolva, a szemerkélő esőben a Káptalantóti út mellet fekvő
Borbély Családi Pincészetben borkóstolóval ért véget a napi program. A csapat egy része a
borkóstolás helyett, folytatta a múlt évben Badacsonytördemicen félbehagyott kéktúra
lejárását Káptalantótiig.

Teljesítménytúrák:
Április 2. Thury György Emléktúra.
27. alkalommal rendeztük meg az emléktúrát. Az időjárás a túrázásra megfelelő volt, reggel 3,
a legmagasabb hőmérséklet napközben 18 fok volt.
A résztvevők, 10 km-en 43, 20 km-en 73, 30 km-en 38 fő, összesen 154 fő jó hangulatban
vágott neki a választott távnak.
Május 21. Szent Orbán túra
Kellemes tavaszi időben zökkenőmentesen zajlott a rendezvény.
A résztvevők száma összesen 207 fő, 10 km-en 160, 20 km-en 47 fő.
A túra szervezését és túravezetést 4 fő végezte.
A túrázók 45 településéről érkeztek. Legtávolabbról érkezők Budapestről és Győrből voltak.
Zala megyéből 17 település képviselte magát, legtöbben Nagykanizsáról. Érdekesség, hogy a
10 km-es táv résztvevőinek mintegy fele, a 20 km-es táv 10 %- a nagykanizsai volt.
Augusztus 6-7. Rockenbauer Pál teljesítménytúrák
Az utóbbi évek nagy melegeihez képest a reggeli 15 fok napközben is csak 25-re emelkedett.
A 24. alkalommal megrendezésre került 130 km-es távnak 60 fő vágott neki, melyből 49
teljesítette is. A 26. alkalommal rendezett 70 km-es távot 3-an kezdték el és mindnyájan be is
fejezték. 40 km-es nappali táv is 25. alkalommal került megrendezésre, melyet a 6 induló
teljesített is. 25. alkalommal az éjszakai 40 km-es távon a 15 jelentkezőből 14 fő érkezett a
célba.
Szeptember 24. Kanizsa-túra
A dr. Mező Ferenc Gimnáziummal 26. alkalommal közösen szerveztük.
Az előzőévhez képest sokkal többen indultak útnak a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumból, majd
ide is érkeztek vissza.
10 km-en 92-en, 20 km-en 59-an, 30 km-en 71-en. A túra érintette a Nagybagolai-hegyet a
Csónakázó-tavat, Bagolát, a Szigecskei rétet, a Liszói-, Mórichelyi–hegyet, a Miklósfai
parkerdőt, a Romlottvár maradványait, a Sétakert bejáratát, öreg fáit.
Minősítés:
Az év folyamán tagjaink közül három fő Lőrincz Sándor, Magyar Angéla, Ferecskó
Kálmánné ezüst, kilenc fő Püspöki András, Döbörhegyi Ilona, Gerencsér Tibor, Gerencsérné
Hajdú Magdolna, Iványi Lászlóné, Szilágyiné Bodó Márta, Balla Lászlóné, Tóth Gizella,
Silló Elemérné bronz fokozatot ért el.

Nagykanizsa, 2017. január 21.

