
Tisztelt Sporttársak! 

 

A Budapesti Természetbarát Sportszövetség tisztújítás előtt áll. 2018. májusi közgyűlésén újra 

tisztségviselőket választunk.  

Ezúton tudatom tagszervezeteinkkel, hogy a következő ciklusra nem vállalom az elnöki megbízatást. 

Nagyon sok volt két cikluson keresztül az egyre növekvő tanári munka mellett a szövetség irányítása. 

Elfáradtam. Gyermekeim és unokáim is várják, hogy végre rájuk is legyen időm, energiám.  

 Dr. Balogh Istvánné is jelezte, visszavonul az elnökségből.  

Fiatal sporttársaink többször utaltak beszélgetésekben arra, másképpen képzelik el a szövetség 

működését. Jelenlegi formájában nem vonzó számukra a vezetésben való részvétel.  

A BTSSZ elnöksége tanácskozásra hívja tagszervezetei vezetőit, bizottságainak elnökeit és tagjait, 

mindazon turistatársakat, akik a Szövetség jövőjének kialakításában tevékenyen részt vállalnának.  

Ahogy már ez évi eseménynaptárunkban is jeleztük, szeptember 30-október 1-ére terveztük a két 

napos programot. A tavalyi találkozó fő témája a turistautak feltérképezésének, karbantartásának 

megszervezése volt. A tanácskozás sikeres volt, sok jó javaslat hangzott el, személyes kapcsolatok 

alakultak, melyek a további munkát segítették. Az idei találkozó témája a BTSSZ középtávú 

feladatainak, „küldetésének” kidolgozása, működése megújításának tervezése, a tisztújítás 

előkészítése lesz.  

A találkozó helye Nagybörzsöny lesz, a tavalyi évhez hasonlóan az étkezéshez kérünk hozzájárulást, 

illetve a Budapest – Szob útiköltséget kell mindenkinek állnia.  

A szállásra ágyneműhuzatot nem kell vinni, mert kapunk!!!!! 

A részletes programot mellékelem.  

Jelentkezés: szeptember 22-ig, a BTSSZ irodában (Curia utca 3.), a 266 5924 telefonon vagy a 

btssz@btssz.hu e-mail címen. A jelentkezőktől kérjük: adják meg a nevükön kívül a lakcímüket, 

elérhetőségüket (telefon, e-mail) és tagszervezetük nevét, valamint az étkezési hozzájárulásra a 

3.000 Ft befizetését (személyesen vagy utalva).  

 

Budapest, 2017. szeptember 06.  

Tötösné Gados Zsuzsanna sk. 

 a BTSSZ elnöke 

mailto:btssz@btssz.hu


 

A Budapesti Természetbarát Sportszövetség tagszervezetei és bizottságai vezetőinek két 

napos, tanácskozással egybekötött találkozója 

2017. szeptember 30-október 1. 

A program célja:  

a) a Szövetséget alkotó tagszervezetek vezetőinek, a bizottságok vezetőinek és a 

Szövetség irányítóival (tiszteletbeli elnök, elnökségi tagok, főtitkár, Felügyelő 

Bizottság, irodavezető) lehetőséget biztosítani a személyes találkozásra, közvetlen 

kapcsolatok kialakítására, tapasztalatcserére;  

b) a tanácskozáson megvitatni, megtervezni a Szövetség középtávú stratégiáját, terveit, 

előkészíteni a 2018-ban esedékes tisztújítást;  

c) bemutatni az összekapcsolt börzsönyi erdei kisvasutakat.  

A tervezett program:  

2017. szeptember 30. szombat  

de:  utazás - vonattal Szobra (indulás: 9:07 Bp. Nyugati), 

busszal (indulás 10:15) Nagybörzsönybe 

- Nagybörzsöny nevezetességeinek megtekintése, ebéd 

du:  - a szállás (Ifjúsági tábor) elfoglalása (kb. másfél km gyalog) 

- tanácskozás kb. 15:00 – 18:00.  

este:  -  vacsora  

- kötetlen beszélgetés vagy a délutáni tanácskozás folytatása  

2017. október 1. vasárnap  

de:  - közös reggeli, a szállás elhagyása,  

fakultatív program: utazás a 3 erdei vasúttal Szobig (ára kb. 2100 Ft/fő) 

du:  - utazás haza vonattal 

 

Budapest, 2017. szeptember 06. 

       Tötösné Gados Zsuzsanna sk. 

                 a BTSSZ elnöke 


