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A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség beszámolója 

 a 2009-ben végzett munkájáról 

 

Szövetségünk 2009-ben is közhasznú társadalmi szervezetként végezte munkáját. Munkánk tárgyi 
feltételeit a Fejér Megyei Sportszövetségek Szövetsége biztosította a Székesfehérvár Piac tér 12-14 
szám alatti megyei önkormányzati épületben. Elnökségi üléseinket és értekezleteinket is itt tartottuk és 
itt végeztük adminisztrációs munkánkat is. Könyvelésünket is a Sportszövetségek Szövetsége végezte. 

Tevékenységünk az alapszabály szellemében folyt, úgy érezzük, hogy a szövetség elnöksége 
megfelelő módszerekkel vezeti megyénk természetbarát mozgalmát. Az elnökségen belül jó 
együttműködés alakult ki, elnökségi üléseink rendszeresek és képviseljük magunkat minden fontos 
rendezvényen, együttműködési megbeszélésen. Városi szövetségeinkkel, bizottságainkkal, 
szakosztályainkkal való kapcsolattartás rendje megfelelő, együttműködésünk jó. Úgy érezzük, hogy az 
elnökségi munka szervezettsége, hatékonysága megfelelő, személyi ellentétek nincsenek. Látható 
azonban, hogy az elnökségi feladatok egyre fokozódnak, nő a leterheltségünk, kényszerítő erővel 
jelentkeznek a határidők – természetesen törekedtünk a feladatok arányosabb elosztására, a 
hatékonyabb megoldások keresésére is. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy jó együttműködésben végezzük feladatainkat a partnereinkkel, így 
ennek szellemében ápoljuk és fejlesztjük kapcsolatainkat. Partnereink hozzáállásáról, segítő szándé-
káról is csak elismerően nyilatkozhatunk. Ezen a téren meg kell említsük a Magyar Természetbarát 
Szövetséget, a Magyar Turizmus Zrt Közép-Dunántúli Marketing Igazgatóságát, Fejér Megyei 
Önkormányzat Közgyűlését, Székesfehérvár Megyei Jogú Polgármesteri Hivatalát, a szomszéd me-
gyék természetbarát szövetségeit, a Várpalotai Természetbarát Szövetséget, az Észak-dunántúli 
Területi Természetbarát Szövetséget, a Pannon Természetbarát Szövetséget, az ESZA Kht-t, az 
ALCOA Alapítványt, Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási ZRt-ét, Vértesi Erdő Zrt-ét, Fejér 
Megyei Sportszövetségek Szövetségét, Szabadidő Sportszövetségét, Civil Szervezetek Szövetségét, és 
számos önkormányzatot. Érdekes, és igen nagy megtiszteltetés volt számunkra a Tárnoki 
Önkormányzat megkeresése, ahonnan meghívást kaptunk a 2009. június 14-i Radetzky Jenő 
Centenáriumi Ünnepségre, majd augusztus 1-én az általuk tervezett túraútvonal és tanösvény 
előkészítése céljából tartott terepbejárásra és szakmai egyeztetésre. Ekkor fogalmazódott meg köztünk 
a további együttműködés szükségessége, amelyre egyébként számos lehetőség kínálkozik. Úgy 
érezzük, hogy számunkra is kötelesség Radetzky Jenő szellemiségének tovább vitele, mellyel újabb 
barátokat szerezhetünk a természetvédelemnek is. (Tavaly ünnepeltük Radetzky Jenő, a tudós tanár, 
ornitológus, természetvédő születésének 100. évfordulóját. Munkája félévszázadon át 
Székesfehérvárhoz és az édesapja által az országban elsőként megépített agárdi Madárvárta révén a 
Velencei-tóhoz kötötte.) 

Tagságunk érdeklődéssel várta a „MTSZ – Változás 2008” fejlesztési program befejezése után a 
szervezetfejlesztési program eredményeit, a változásokat. Ma még természetesen nem tudjuk, hogy az 
elfogadott és bevezetett változtatások hosszú távon milyen eredményt hoznak, reméljük, hogy 
erősödik a természetbarát mozgalom. Azt, hogy mit tudunk adni, hozzátenni ehhez megyénkben, 
tulajdonképpen mindig napirenden van, szerintünk legfontosabb, hogy mindig tegyük meg, amit 
vállalunk. Ennek szellemében tevékenykedtünk, és büszkén állíthatjuk, hogy megyénk természetbarát 
mozgalma úgy létszámában, szervezettségében, mint programjai színvonalában országosan elismert, 
és megbecsült. Ezt igazolja többek között az is, hogy Észak-Dunántúli Területi Természetbarát 
Szövetség 04.19-i éves közgyűlésén – amely egyúttal tisztújító közgyűlés is volt – javaslatunkra a 
közgyűlés Sűdi Pétert elnöknek, Horváth Istvánt az elnökség tagjának választotta meg. 

Gazdálkodásunk 

Gazdálkodásunk a költségvetési tervünk szerint szabályszerűen folyt. A rendelkezésünkre álló 
kereteket átgondoltan az előírások szerint használtuk fel, a betervezett feladatokat végre tudtuk hajtani. 
Pénzhiány a feladataink, rendezvényeink végrehajtását, megtartását nem akadályozta. Elegendő 
tartalékot is tudtunk képezni, így a  késve érkező támogatások miatt 2009-ban már nem jelentkeztek 
gazdálkodási feszültségek, annak ellenére, hogy a Nemzeti Civil Alaphoz működési támogatásra, 
benyújtott és megalapozott pályázatunkra a reális 1,4 millió Ft helyett mindössze csak 450 000 Ft 
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támogatást nyertünk, vagy a Kisgyón Természetbarát Telep működésének támogatására a Fejér 
Megyei Közgyűlés által évente rendszeresen jóváhagyott 500 000 Ft. támogatást nem kaptuk meg.  

Elkészítettük és felterjesztettük az NCA 2008. évi pályázatban elnyert összeg felhasználásáról szóló 
beszámolót, amelyet elfogadtak.  

Taglétszám 

Megyénk igazolt természetbarát létszáma 2009-ban 1545 fő volt, ebből aktív korú 512 fő, ifjúsági 300 
fő, nyugdíjas 733 fő. 30 egyesületben, szakosztályban illetve diákcsoportban folyt a munka. Tag-
létszámunk 34 fővel csökkent a 2008-as 1647 főhöz viszonyítva. Bár az országban megyénk 
természetbarát létszáma lényegesen magasabb a többi megyénél, ez nem ad okot elégedettségre, meg 
kell találnunk a módját, hogy létszámunk alakulása ismét pozitív legyen. 

Tevékenységeink 

Tevékenységünket a 2009. évi eseménynaptárunk alapján végeztük. A tervezett programokat jól 
előkészítettük és megtartottuk.  

Kiemelt feladatként kezeltük az április 27-i különvonatos túránk szervezését, előkészítését, a Cuha-
völgyi vasútvonal megmentéséért vállalt feladatainkat 2009-ben is szem előtt tartottuk. Igyekeztünk 
mindenben figyelembe venni az előző évi túra során szerzett tapasztalatokat, és büszkén állíthatjuk, 
hogy lehetőségeinkhez képest most is nagyon sikeres túrát rendeztünk. Közel 600 fő vett részt a túrán, 
az előző évi nagyobb létszám okozta szervezési problémák miatt nem törekedtünk ezúttal növelni a 
résztvevők számát. Másrészt az előző évekhez képest bővült a túranap programja, hiszen a Cuha-
völgyi Bakonyvasút Szövetség, amely már hivatalosan is működik, az előző évben ezt a napot hirdette 
meg a vasútvonal ünnepnapjának, és kiegészítő programokat is szervezett, és ezért több látogató 
érkezett a Cuha-völgybe. 12csoportban tapasztalt túravezetők vezetésével tartottunk túrákat Zirc, 
Csesznek, Porva, Bakonyszentlászló, Dudar térségében. Túránkhoz a tagjainkon kívül vasútbarátok és 
nagy számú érdeklődő is csatlakozott.  

Megyénk élen jár a teljesítménytúrák rendezésében – halljuk sok helyről ezt a dicséretet. Nem csak a 
teljesítménytúrák számára gondolunk, bár ez is fontos, hiszen 13 teljesítménytúrát rendeztünk Fejér 
megyében, hanem a rendezés kimagasló színvonalára, a résztvevők elismerő megjegyzéseire, 
résztvevők számára is gondolva. Immár hagyományosan sok résztvevője van a Gyöngyvirág TE által 
rendezett Vértesi Barangolás (2009-ben több mint 1000 fő), a Vízivárosi LSE által szervezett 
Kincsesbánya, a Kalandozók Klubja által szervezett Hadak útja, az Alba Regia SC által szervezett 
Velence 15, 25, 35 és a Nagyvenyimi Erdőjárók által szervezett Mikulásföldje teljesítménytúráknak. 
Külön megemlítem a Fehér – Vár – Palota teljesítménytúra fennmaradása érdekében történt 
erőfeszítéseket, amelyek eredményéül a Várpalotai Városi Természetbarát Szövetséggel közösen 
rendeztük meg ezúttal is a túrát, és rendezzük meg a továbbiakban is. 

Teljesítménytúra rendezőink javaslatára 2009. évi eseménynaptárunkban is meghirdettük a „Fejér 
megye teljesítménytúrázója” elnevezésű túramozgalmat, amelyet egyébként a tapasztalatok alapján 
módosítottuk. A címeket azok nyerhették el, akik a fenti hegységekben megrendezett 
teljesítménytúrák közül 2-2 tájegységi (Bakony, Vértes, Velencei-hg., Mezőföld) túrát teljesítettek. 
Legnagyobb örömünkre igen sikeres volt ez a kezdeményezés, és sokan vállalkoztak a címek 
elnyerésére, 85 fő teljesítette a túramozgalmat. 

Kiemelt feladatnak tekintettük a hagyományos Fejér Megyei Természetbarát találkozó megrendezését, 
amire igyekeztünk újszerű programokat is szervezni. Dicséret illeti a kulcsosházakat kezelő 
szakosztályokat, a találkozó előkészítése során végzett munkájukért. A Kisgyón Természetbarát Telep 
teljes területén igényes rend várta a találkozó résztvevőit. Örömmel fogadtuk a találkozóra érkező 
Törő Gábort, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökét, aki először járt a Telepen.. Programjaink jól 
sikerültek, nőtt a résztvevők száma is. Főbb rendezvényeink  voltak: 

− Kisgyóni hegyikör 5 kerékpáros teljesítménytúra: 49 fő teljesítette. (Honvéd Szondi SE 
rendezésében) 
− Kisgyón kétpróbán (gyalogtúra az Alba Regia barlanghoz + barlangi túra): 58 fő vett részt. 
(Gyöngyvirág TE rendezésében) 
− Kisgyón Kupa természetjáró akadályverseny  (Gyöngyvirág TE rendezésében) összesen 37 
fő.vett részt. 
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− Élénk érdeklődés mellett zajlottak a Nordic Walking bemutatók, többen a gombaismertető 
túrát vagy saját szakosztályuk túráját választották. 

A Pentele Te tagjai gondoskodtak az ebédről és a vacsoráról, amellyel mindenki elégedett volt. A 
szombati nap délutánján a Gyöngyvirág kulcsosház udvarán Kisgyón Fórumot tartottunk, amelynek 
témája a Kisgyón Természetbarát Telep élete – rendjének, biztonságának javítása – és a telep 
fejlesztési irányainak meghatározása.  
 

Részt vettünk illetve képviseltük szövetségünket több természetbarát találkozón, így a Magyar 
Természetjárók napja alkalmából tartott központi ünnepségen is. Hasonlóképpen eleget tettünk 
minden természetbarát tanácskozásra szóló meghívásnak is, ezekről Terepjáró című körleveleinkben 
beszámoltunk. 

Büszkék lehetünk arra, hogy Természetvédelmi Szolgálatunk (TESZ) jó szinten és folyamatosan 
működik. Ez az 1962-ben Társadalmi Erdei Szolgálatként (TESZ) indult civil szerveződés a ’90-es 
években országosan válságba jutott a törvényi változások következményeként, csupán néhány buda-
pesti kerületben és egy-két megyében élte túl a megváltozott körülményeket. Fejér megyében azóta a 
Természetbarát Szövetség, mint anyaszervezet (jogi személy) keretében folytatja tevékenységét. 
Rendszeresen tartanak természetvédelmi járőr szolgálatot, amelynek kibővítését tervezik a Kisgyón 
Természetbarát Telepre és környezetére is. A TESZ 2009.április 19-én a Pákozd-Sukorói 
Arborétumban tartotta hagyományos értékelő megyei találkozóját. Kissé ugyan késve, de 
bekapcsolódtunk az Angelika Környezetvédő Egyesület által a sukorói King′s City beruházás ellen 
indított tiltakozó akcióba, amelynek során jó kapcsolat alakult ki az FMTSz, a TESz, az Angelika és a 
Gaja Környezetvédő Egyesület között. Nagy szakmai elismerést váltott ki a dr. Banizs Károly TESz 
vezetőnk által összeállított szakmai tanulmány, amely alapos és közérthető elemzés a tervezett 
beruházás környezetet károsító hatásairól. A  tanulmányt közösen benyújtottuk a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Miniszternek, ezt követően a minisztérium államtitkárai fogadtak bennünket a Velencei-tó és 
térsége védelme érdekében szükséges további tennivalók megbeszélése céljából. További fejlemény, 
hogy a Környezetvédelmi Országos Találkozón részt vett dr. Banizs Károly – TESz Szolgálatunk 
vezetője – aki ott javaslatot tett arra, hogy a „Balaton-törvény”-hez hasonlóan a Velencei-tó 
térségének védelme érdekében is szülessen „Velencei-tó törvény”. Ezt a javaslatot az Országos 
Találkozó elfogadta, és továbbítja a kormányhoz. 

Kitüntések: 

Kiemelkedő munkájukért az alábbi sporttársak részesültek kitüntetésben: 

− Az MTSZ elnöksége  örökös taggá választotta Sűdy Árpádnét (Gyöngyvirág TE.). 
− Természetjárás fejlesztéséért  bronz fokozatát kapta: Kertész István (Alba Regia SC.). 
− A „Filep László Természetvédelmi Díj”: Járvás István (PVMSE) TeSz-tag sporttársunk kapta. 
− Fejér Megye Természetjárásáért emlékplakettet kapott: dr. Irmes Gellért (PVMSE), Kondor 
Attila (Viziváros LSE), Csonti Csilla (Gyöngyvirág TE.), Horváth István (Gyöngyvirág TE.) 

 

Kisgyón Természetbarát Telep működése 

A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség 2003. augusztus 1-től kapta meg hasznosításra ezt a 
területet a rajta lévő építményekkel együtt. A Telepet egyébként 1980 óta működtették, fejlesztették a 
megye természetjárói. 2003-tól kezdődően tiszta jogi helyzet teremtődött azáltal, hogy szerződésben 
az egész telep hasznosítását a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség vállalta, úgy, hogy az 
építményeket, a hozzá tartozó területekkel átadja tagszervezeteinek. A Telepen 12 kulcsosházat 
tartunk fenn.  
A szerződéskötés óta a Közgyűlés határozatának megfelelően a 703 hrsz. terület Balinka Község 
Önkormányzatának tulajdonába került, de ez a hasznosításon nem változtatott. A kulcsosházainkban a 
túrázóknak, a diákcsoportoknak, a szabadidőt hasznosan eltölteni szándékozóknak biztosítunk helyet. 
2009. évben a 711. hrsz-on levő épületben a 15 fős részt a Dunaújvárosi Építők természetjárói 
visszaadták, mert a dráguló közlekedési költségek mellett nem tudták fenntartani a házrészt. Az új 
működtető kijelölése folyamatban van. Várhatóan a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség 
közgyűlésekor véglegesítjük a hasznosító természetjáró szervezetet. 
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A házakat az elmúlt években folyamatosan felújítottuk, valamint elvégeztük a szükséges karbantartási 
munkákat. Majdnem minden épületben történtek festések, mázolások, épületgépészeti karbantartások. 
Komolyabb fejlesztések csak pályázati pénzekből valósulhatnak meg. Ezek kidolgozása igen nagy 
munka, vagy igen költséges, amit tagszervezeteink nehezen tudnak vállalni. És akkor még ott van az 5 
éves azonos működtetésre vonatkozó garanciavállalás is, amely tovább bonyolítja a helyzetet. Két 
komolyabb pályázat előkészítését kezdtük meg: a Szövetség kezelésében levő 707 hrsz-ra és a Teleki 
Természetismereti és Turisztikai Egyesület kezelésében levő 710 hrsz. épületre vonatkozóan. Ez 
utóbbira elkészíttették és engedélyeztették az átépítési tervet is. 
A házak környékét az egyesületek tartják rendben, a többi közterületre kétszer egy évben munkaakciót 
szervezünk, valamint szerződést kötöttünk a Teleki Természetismereti és Turisztikai Egyesülettel a 
füves területek nyírására, amelyet megfelelő színvonalon és mindig időben elvégzett. A közterületen 
levő és a kirándulók által használt szemetes konténert szükség szerint üríttettük. A nyilvános 
illemhelyet felújítottuk és rendszeresen takarítottuk. A sajnos minden évben kisebb nagyobb 
mértékben jelentkező rombolás nyomait eltűntettük. 
Szövetségünk Kisgyón Bizottsága 2009. március 29-ére, vasárnapra munkatúrát és tanácskozást 
szervezett Kisgyónba. A tanácskozásra meghívtuk Dr. Balogh Ibolyát, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnökét, aki elfogadta a meghívásunkat, és részt vett a tanácskozáson. 
  
A Telep rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében minden hétvégére ügyeletet biztosítottunk. 
Március végétől október végéig a kulcsosházat hasznosító szervezetek váltásban teljesítették ezt a 
megbízatást. Hasznosnak bizonyult a rendszer, hiszen gyakran segítették a kirándulókat, rendben 
tartották a közös területet, a kisebb hibákat kijavították, tisztán tartották a területet. Ez különösen 
fontos volt a májusi, a júniusi és a szeptemberi hétvégéken, hiszen jó időben egy-egy hétvégén több 
százan pihentek, kirándultak Kisgyónban. 
Az elmúlt években a Fejér Megye Közgyűlése a Telep közös területeinek fenntartására évi 500.000 Ft-
ot biztosított. Ezzel tudtuk megoldani a fűnyírást és a közterületen elhelyezett − elsősorban a Telep 
közterületét igénybe vevők által összegyűjtött − szemétkonténer ürítését, a nyilvános WC 
karbantartását. Ennek túlnyomó többségét társadalmi munkában. Sajnos 2009-ben ezt a pénzt nem 
kaptuk meg. Így a Szövetség tartalékából fedeztük a kiadásokat. Többszöri próbálkozás, levelezés után 
sem kaptunk még egyértelmű választ arra, hogy visszamenőleg megkapjuk-e ezt a támogatást – 
jelenleg bizonytalanságban vagyunk a számunkra egyik legfontosabb kérdésben, hogyan tudunk 2010-
ben megbirkózni a Kisgyón Természetbarát Telep üzemeltetési feladataival. A házak fenntartása során 
sem tudunk ekkora többlet költségfedezetet biztosítani. A szállásokat szándékosan az olcsó turista 
kategóriában tartjuk, hiszen erre a területre elsősorban azok jönnek akik az erdőt, a csendet, a 
nyugalmat szeretik, és szerény anyagi lehetőségeik vannak. Jelentős fejlesztéseknél nélkül nem is 
változtathatnánk ezen.  
 
Feladataink teljesítésének szemléltetéséhez összeállítottuk a kulcsosházak 2009.évi működésének 
néhány fontosabb adatát: 

A kulcsosházakban kihasználtsága: 
− vendégéjszakák száma: 4415 (ebből 18 évesnél fiatalabb vendég: 1926) 
− saját tagjaink 1824 éjszakát töltöttek a Telepen (ebből 328 fiatal), 
− társadalmi munkaórák: 104 fő 3840 társadalmi munkaórát dolgozott. 
− A társadalmi munkáknak egy része szakmunka volt, más része egyszerűbb feladatokból (pl. 
fűnyírás, favágás) állt. Ha  csak 500 Ft/óra munkadíjjal számolunk is, akkor a tagszervezeteink 
által elvégzett munka értéke 1.920.000 Ft volt! 

A fentiek alapján állítjuk, hogy a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség és a Kisgyón Bizottságot 
alkotó szervezetek lelkiismeretesen teljesítik a szerződésben foglalt kötelezettségeiket. Ezeknek a 
következő években is megkívánunk felelni, melyhez kérjük a Fejér Megyei Közgyűlés erkölcsi és 
anyagi támogatását. 

Jelzett túra utak karbantartása 

Megyénk jelzett turista útjainak összhosszúsága mintegy 760 km. A fejlesztési feladatok mellett 
technikai bizottságunk kiemelt feladatként kezeli az útjaink rendszeres ellenőrzését és karbantartását.. 
Jelzett útjaink járhatósága és a jelzések színvonala megfelelő. 
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2008. év végén Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumnál eredményesen pályáztunk jelzett 
túraútjaink felújítására. „Az erdők  közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok csekély 
összegű támogatása” pályázati felhívásra benyújtott pályázatunkat elfogadták, és ennek révén 
3 380 000.- Ft állt 2009. tavaszán a rendelkezésünkre, amelyet teljes egészében a Vértes hegységben 
terveztünk felhasználni.  

A pályázatban szereplő, és felújított útvonalak (mindösszesen 161 km): 

1. P (piros sáv) jelzés: Mór – Oroszlány – Vértessomló – Kapberek-puszta – Szár v.m. (47 km) 
2. S (sárga sáv) jelzés: Vérteskozma DNy Kaszap-kút – Csákvár – Gánt Bányatelep – Gánt É 

Disznó-árok (28 km) 
3. S (sárga sáv) jelzés: Oroszlány vá.– Várgesztes – Ördög-szószék – Szár v.m. (27 km) 
4. Z (zöld sáv) jelzés: Tatabánya Üdülőtelep D. – Vitány-vár alja – Kapberek-puszta – 

Vérteskozma – Gém-hegy – Csákvár (33 km) 
5. Z (zöld sáv) jelzés: Mór autóbusz állomás – Lófar-völgy – Maurer-kunyhó – Csákberény – 

Géza-pihenő – Szentgyörgyvár – Gerencsérvár – Pusztavám (26 km) 
6. Kihelyeztünk: 73 nagy oszlopot, 25 kis oszlopot, 234 útirányjelző és 17 helymegjelölő táblát. 

A fenti útvonalakon kívül még felújítottunk több rövidebb – összesen mintegy 40 km csatlakozó 
útvonalszakaszt is. 

Az útvonalak felújításában Technikai Bizottságunk kiváló szervező és irányító munkát végzett. Több 
szakosztályunk vett részt a munkában: Gyöngyvirág TE., PVMSE, Pentele TE., Vörösmarty LSE., 
Csákvári TE., Alba Regia SC, Kalandozók Klubja, Szabadbattyáni Ált. Iskola. Komárom-Esztergom 
megyéből segítséget kaptunk az oroszlányi és nyergesújfalui természetjáróktól. Köszönjük a 
felújításban résztvevők áldozatos munkáját! 

Tovább erősödött kapcsolatunk az ALCOA Alapítvánnyal. Technikai Bizottságunk és TESz  Intéző 
Bizottságunk a múlt év őszén a Fehér – Vár – Palota teljesítménytúrához illesztve Csór – 
Iszkaszentgyögy – Moha térségében szervezett egy munkatúrát az ALCOA KÖFÉM dolgozói 
számára. A jó légkörű túranapon egyrészt segítettek a telj. túra rendezési feladataiban, másrészt 
nagymennyiségű szemetet gyűjtöttek össze Sz.fvár és Moha között. Szövetségünk jelentős 
támogatásban részesült a munkatúra megszervezéséért és megrendezéséért. 

Számos észrevétel érkezett hozzánk a Székesfehérvár környéki jelzett túraúthálózat bővítésével, 
fejlesztésével kapcsolatban. Ígértük ennek a több évre szóló programnak az átfogó megbeszélését, 
amelyre nem maradt időnk és energiánk, de természetesen nem került le a napirendről. Mivel ez 
nagyságrendjében is több évre szóló feladatot jelentene, szükségesnek tartjuk gondosan átvizsgálni és 
mérlegelni ezeket a javaslatokat, megbeszéléseket tartani az érintett területek tulajdonosaival ill. 
kezelőivel és önkormányzatokkal is. Ezekhez a javaslatokhoz egyébként jól illeszkednek a korábbi 
években már megfogalmazott elképzelések, melyek szerint célszerű volna a fejér- és tolna megyei 
úthálózat összekapcsolása a Sárvíz-völgyében Szfvár – Soponya – Simontornya, ill. a Velencei-tó – 
Seregélyes – Belsőbáránd – Káloz irányú jelzett utakkal. Szép tervnek tűnik a Dunaújváros környéki 
úthálózat folytatása is Dunaföldvárig 

Túravezetői tanfolyam: 

Munkatervünk szerint 2008- 2009-ben alapfokú túravezetői tanfolyamot indítottunk. 17 fő jelentkezett 
a tanfolyamra, amely május 16-án zárult, és minden részvevő eredményes vizsgát tett. 

2009. őszén a Székesfehérvári Városi Tb. Szöv. indított tanfolyamot, amely éppen a közelmúltban 
zárult.  

Támogatóink: 

Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 
ALCOA Alapítvány 
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlés 
Fejér Megyei Sportszövetségek Szövetsége 
Nemzeti Civil Alap 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

 



 6 

2010. évi főbb feladatok: 

Eseménynaptárunk számos jelentős feladatot tartalmaz, ezek közül néhányat külön is meg kell 
említenünk: 

Az MTSz Természetvédelmi Bizottsága 2010. évi Vándorgyűlése 
− Időpontja: 2010. május 14-15. 
Dunántúli természetbarát vezetők értekezlete 
− Időpontja: 2010. augusztus 27-29. 

Mindkét országos rendezvényünk helyszínéül a résztvevők többsége  számára  ismeretlen Soponya 
Sárvíz-völgye Ökoturisztikai Központot választottuk, ahol minden feltétel adott a tanácskozások 
színvonalas megrendezéséhez. 

Érdekes és izgalmas feladatnak ígérkezik az Anikó-forrás újrafoglalása, amelynek az előkészületeit 
(helyszíni szakmai egyeztetés az engedélyezőkkel, bontási- és újrafoglalási terv, anyagi-  és pénzügyi 
biztosítás) az Alba Regia SC. természetbarát szakosztállyal együttműködve elvégeztük, és várhatóan 
május végén a munkát is megkezdjük.  
 

Székesfehérvár, 2010. március 25. 

 

 Természetbarát üdvözlettel: 
 
 
 Kovács Ferenc, elnök 


