
Beszámoló a Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület 2018 évi tevékenységéről 

 

Káli-keringő túrasorozat;  

Immár évek óta eredményes, sokakat vonzó, természeti értékeinket bemutató,  környezet-tudatos 

viselkedést ösztönző programunkra három alkalommal került sor. Február 3-án a Szentbékkálla-Veléte 

szőlőhegy-Ereszvény-Füzes-tó-Sátorma-Szentbékkálla útvonalon könnyű fokozatú, sík terepen 

túráztunk. A program során a Káli-medence állat és növényvilágával ismerkedünk, csodálatos 

panorámában. Június 9-én Csobánc várát hódítottuk meg, a Tapolcai-medencével ismerkedtünk.  

Immár hagyományos „Erzsébet túránkat” december 29-én   a Fülöpi szőlőhegy-Küszöb-orra-Ördög-
szikla-kilátó-Fülöpi szőlőhegy útvonalon vezettük. Fentiekhez hasonló rendezvényeinken átlagosan 20-

55 fő aktív természetjárót üdvözölhetünk. A visszajelzések egyértelműen pozitívak.  Valamennyi túránk 

a hagyományos ismeret elmélyítő tudáspróbával és annak szakkönyvekkel, térképekkel történő 

jutalmazásával zárult. 

Tegyünk a minőségi turizmusért akció: 

Több mint 20 fő vett részt november 17-én a Szentbékkállai Kőtenger cserjésedő részeinek 

tisztításában, a résztvevőket teával, zsíros kenyérrel várjuk, ezt követte a kőtenger szakvezetéses 

bejárása. Gyönyörű őszi időben hosszú  évek óta lankadatlan igyekezettel végezzük aktív 

természetvédelemi tevékenységünket, mellyel a vagyon –és természetvédelmi kezelő Balaton-

felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkáját is segítjük és töretlen együttműködési szándékunkról 
biztosítjuk. 

 

Segítjük az ifjú nemzedék természetismerti oktatását, támogatjuk az ovisok természettudatos 

nevelését: 

 

Büszkék vagyunk rá hogy néhány család több taggal  is szerepet vállal egyesületünkben. A Sándor 

család felcseperedett, tehetséges pedagógusa kérésének eleget téve június elsején budapesti 

gimnazistákkal másztuk meg a Csobáncot, nyújtottunk bepillantást a Balaton-felvidék csodáiba. 

Egy éve kihagyást követően december közepén a zánkai általános iskolások vendégszeretetét élveztük. 

A környék csodáit bemutató elődást követően a kiválóan teljesítő nebulókat  természethez köthető 
ajándékokkal jutalmaztuk. 

Az ifjú, cseperedő nemzedék, mint közösségi céljaink iránt legfogékonyabb korosztály kiemelt 

célcsoport szervezetünk működése során. Ennek okán a révfülöpi ovisok karácsonyát igyekeztünk 

boldogabbá tenni lehetőségeinkhez mérten eszközök/ajándékok adományozásával. 

„Fák virágok, boldog gyerekek” akciónkban a zánkai iskolásokat támogattuk, a révfülöpiek erre nem 

tartottak igényt. 

 

Fájó viszont hogy három éves pihenőnk már felújításra szorult! Kettő darab padot elloptak ez év telén. 

Az eredményre nem vezető rendőrségi feljelentéssel egyetemben elnökségünk határozata alapján a 

felújítást elvégeztettük, Simon György tagtársunkkal. 
 

2018-ben pályázaton nem vettünk részt. Felmerülő költségeinket az SZJA 1%-os felajánlások és a 

tagdíjak fedezték. 

 


