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A Balaton Körtúra a MÁV Vasutas Sport Club Természetjáró szakosztályának három évnyi előkészítő munkája után
2005-ben látott napvilágot.
A tavat körbe ölelő útvonal ebben az összeállításban 21 (12-28 km közötti, változó hosszúságú) gyalogtúra
szakaszból áll. Teljesítésének feltételei hasonlóak az Országos Kék Túráéval. Jelentős különbség, hogy itt
igen sok esetben fényképek elkészítésével és azoknak a körtúra füzetben gyűjtött bélyegzőkhöz
csatolásával kell az adott szakasz teljesítését igazolni. A túrázó jutalma végül egy emlékkitűző, valamint a
teljesítők névsorába történő felvétel, de a lényeg: a teljesítés során megszerzett személyes élmények
sokasága.

Farkas Éva kecskeméti nyomdász, ma már nyugdíjas túrázónak 2009-ben egy észak-balatoni Hegyestű túra során, az
ottani látogatóközpontban került a kezébe a körtúra füzet, ezt azonnal meg is vásárolta. Hamarosan sor került az első
szakasz bejárására is, amit ̶ a túrák többségével együtt ̶ férjével közösen teljesített. A Balaton körül a szakaszok
megközelítésekor mindig vonattal közlekednek, nagy örömmel vették, amikor új, kényelmes szerelvények kezdtek
járni a tó körül. Utazásaik megszervezéséhez a világháló nyújt segítséget, nemrég kezdték alkalmazni ehhez a
legújabb fejlesztésű alkalmazást.
Mint Farkas Éva nyilatkozta „…férjem nem szereti a kötöttségeket, ezért Ő nem vett füzetet, da ha ideje és kedve
engedi, akkor gyakran velem tart. Nagy örömöm, hogy már a hat éves Levente és a nyolc éves Barnabás unokáink
is velünk tartanak. Persze csak a nekik való sétákra visszük őket, de látom rajtuk, ahogy növekszenek, hogy egyre
jobban szeretnek túrázni. Kirándulásaink jó hangulatban zajlanak, igyekszem megkedveltetni velük a
természetjárást. Régebben a napi távok elérték a 30-40 km-t, ma már elég a 15-20 km is a nehezebb hegyvidéki
terepen. Télen-nyáron járok a szabadban, de a kedvenc évszakom az ősz. Olyankor a levelek szín-kavalkádja
ragad magával, nem győzöm csodálni az erdő szépségeit. Más összeállításokat is kedvelek, szorgalmasan
gyűjtögetem az Országos Kék, a Dél-dunántúli piros, a Várak a Mátrában és a Pilisi vándorlás túrák igazoló
pecsétjeit. Nagy örömmel értesültem a betelt igazoló füzet leadása után nem sokkal, hogy a Balatoni Körtúra
mozgalomban én lehettem a századik sikeresen teljesítő túrázó, büszke vagyok teljesítményemre, ez nagy erőt ad
nekem a jövő kihívásaira.”- fejezte be nyilatkozatát Éva.
Honvári Terézia, a MÁV VSC Természetjáró szakosztály vezetője és Bogschütz Béláné Csilla, a szakosztály helyettes
vezetője, akik a Balaton Körtúra teljesítését igazolták, a 2019. szeptember 12-i klubnapon ünnepélyes keretek között
adták át Farkas Éva sporttársnak az elismerést és az emlékkitűzőt, akinek neve századiknak felkerült a MÁV VSC
honlapjára a teljesítők nevei közé.
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