
GYOT 

Már csak pár napiglehet jelentkezni a GYOT-ra! http://gyot2015.eszaktura.hu/  

 Kérjük azon tagszervezeteinket, akik jelentkeznek, értesítsenek minket is 

(btssz@btssz.hu), hogy a budapestiek egységes megjelenését biztosíthassuk. 

 

 

TÉRKÉPVÁSÁR 

A BTSSZ tagszervezetei részére ismét kedvezményes térképvásárt hirdet. A térképeket – ahogy eddig 

is -, a nagyszámú megrendelés miatt jelentős kedvezménnyel kapjuk. A mellékelt térképlista 

tartalmazza az árakat (kiemelt oszlop, áfás ár). Az igényeket szeptember 15-ig kell elküldeni 

Szádeczky-Kardoss Tamásnak   Új címe: szadeczkykt@gmail.com 

Szeptember 22-én, a TT-ülés előtt lehet átvenni és egyben fizetni is. A számla kiállításához a vevő 

nevét és címét kérjük pontosan megadni.  

 

ISKOLÁSOK, ISKOLÁK FIGYELMÉBE 

Elkészült a 2015/2016-os tanév túráinak eseménynaptára. Elérhető a BTSSZ honlapján is.  

Ha az egyes programok kiírásait szeretné e-mailben megkapni, írjon az elnok@btssz.hu címre! 

 

JUBILEUMI RENDEZVÉNYEK 

a BTSSZ önálló szövetséggé válásának évfordulója alkalmából. 

Október 11-én, vasárnap a budapesti természetjárás kezdeteit is jelentő Klastromkútnál 

(Pilisszentkereszt) lesz emlékünnepség, utána rövid túra után a Szurdok aljában bográcsos kötetlen 

„piknik”.  

November 20-án, pénteken 17:00 órakor a Curia u. 3-ban emlékünnepség keretében zárjuk 

megemlékezéseink sorát.  

Kérjük tagszervezeteinket, minél nagyobb számban vegyenek részt a közös ünnepeken.  

 

 

A BTSSZ elnöksége augusztus 25-én tartotta a nyári szünet után első ülését. 

Meghallgatta a Táborozási bizottság beszámolóját a nyári Szigetközi aktív táborról. A bizottság 

vezetői beszéltek terveikről, például a nyár elejére tervezett ifjúsági térképolvasó táborról.  



Gratulált alelnökének, LEHOCZKI ZOLTÁN-nak, aki a Természetjáró Fiatalok Szövetségének volt, és a 

Gémes TE-nek jelenleg is elnöke, mivel a júliusi TEGYOT-TEDOT ünnepségén megkapta a TFSZ rangos 

elismerését: „AZ IFJÚSÁGI TERMÉSZETJÁRÁSÉRT ÉLETMŰ DÍJAT”.  

Az elnökség áttekintette a nyári hónapok eseményeit és az előttünk álló rendezvényekkel kapcsolatos 

feladatokat és jóváhagyta a szövetség második félévi költségvetését.  

A Természetbarát Tanács kérésének megfelelően összeállította a 2016. évi központi rendezvények 

időpontjait. Megtekinthetők a honlapon.  

 

2016. év központi BTSSZ rendezvényeinek időpontjai 

Elnökségi ülések:  01.19., 02. 16., 03. 22., 04. 19.,  05. 17., 06. 21., 08. 30., 09. 20., 10. 

18., 11. 15., 12.13. 

TT ülésk:  03. 29.,  06. 28., 09. 27., 12.6. 

BTSSZ közgyűlés  05. 19.  

Március 15-i emléktúra 03. 15. Budai hg. Kossuth-szobor  

Nyugdíjas találkozó: 04. 30.  

BTSSZ találkozó: 06. 18. vagy 06. 25. 

ifjúsági térképolvasó tábor június vége 

Klastromkúti koszorúzás + Piknikparti 10. 8. Pilisszentkereszt, Klastromkút 

Aktivisták kirándulása: 09. 03-4. Csillagpark, Zselic 

Főzőverseny 08. 20. 

Budai Trapp 02. 20. 

Buda Bércei  05. 21.  

Pilisi trapp 08. 27.  

Őszi Trapp 11. 12.  

GYOT - TEGYOT, TEDOT - július eleje Felsőtárkány 

Dobogókő, Természetjárók napja: 09. 24.  

Természetvédelmi továbbképzés: 10.  

Mikulástúra 12. 3. v. 4.  

Az eseménynaptárba bekerülő programok leadási határideje: október 30! 

 


