
BTSSZ hírlevél – 2016. június 29. 
 
 
 
BTSSZ találkozó 
 
Az idei BTSSZ találkozó június 25-én a Kamaraerdőben került megrendezésre. A helyszínre 
többen is az ÁPISZ SE által szervezett nyílt gyalogtúrán, a kamaraerdei tanösvényt végigjárva 
érkeztek. A résztvevőket ügyességi játékok, vetélkedők, ebéd, és egy délutáni tájékozódási 
játék várta. A rendezvényen a nagy hőség ellenére összesen 90 fő vett részt. 
Ezúton is köszönjük a Magyar Természetjáró Szövetségnek, hogy a találkozóra ingyen 
biztosított padokat és asztalokat és jutalomtárgyakat. 
 
 
Iroda nyári nyitva tartása 
 
A BTSSZ iroda (Budapest, V. ker. Curia u. 3.) július 1 – augusztus 20. között csak ügyeletet 
tart, szerdánként 10-16 óra között. 
 
 
Pilisi Trapp teljesítménytúra – pontőrök jelentkezését is várjuk! 
 
A Pilisi Trapp Teljesítménytúra augusztus 28-án, vasárnap kerül megrendezésre. A 40 és 20 
kilométer hosszú útvonalak a korábbiakhoz képest némiképp változtak. 
 

Hosszú táv: Pilisszentkereszt – Csobánkai Szent-kút – Pilistető, Boldog Özséb-kilátó –  
Sasfészek turistaház – Pilisszentlélek – Ilona-pihenő – Dobogókő – 
Pilisszentkereszti Szent-kút – Pilisszentkereszt  

 
Rövid táv: Pilisszentkereszt – Pilistető, Boldog Özséb-kilátó – Sasfészek turistaház –  

Pilisszentlélek – Ilona-pihenő – Dobogókő – Pilisszentkereszti Szent-kút – 
Pilisszentkereszt  

 
A túrára pontőrök jelentkezését várjuk! Jelentkezni a BTSSZ irodájában (Budapest, V. ker. 
Curia u. 3.) személyesen, telefonon (06-1-266-5924) vagy e-mailben (info@btssz.hu, 
btssz@btssz.hu ) lehet (júl.1-aug.20. között csak szerdánként!) 
 
Természetesen résztvevőként is szívesen látunk mindenkit! 
 
 
A BTSSZ tagszervezetek vezetőinek találkozója  
 
Időpontja: szeptember 3-4 (szombat-vasárnap) 
helye: Zselic Csillagpark 
célja: csapatépítés, információ- és tapasztalatcsere a tagszervezetekkel, a tagszervezetek 
között, kevésbé ismert térség, természeti látnivaló bemutatása 
a tervezett létszám: 40 fő (35 tagszervezeti vezető + elnökségi tagok) 
Jelentkezési határidő: július 13. szerda. Jelentkezéskor a következő adatokat kérjük megadni: 
résztvevő neve, lakcíme, egyesület neve, számlázási cím. 



A résztvevőktől 3000 Ft/fő hozzájárulást kérünk, a többi költséget a BTSSZ fizeti. A 
részvételi díjat banki átutalással augusztus 23-ig, vagy személyesen készpénzben augusztus 
23-án a BTSSZ irodában lehet befizetni. Banki átutalás esetén kérjük, hogy az átutalásról e-
mailben tájékoztassanak bennünket a gados.zsuzsa@gmail.com vagy az eotvos73@t-
online.hu címeken! 
 
 
Részletes program: 
09. 03. szombat: 
8:00. Népliget indulás külön busszal 
út közben: kérdőívek kitöltése, „ötletelés” 
12:00-14:30. Szenna szabadtéri néprajzi múzeum 
15-16:00 a szállás elfoglalása (Simonfa, Meteor-házak) 
16:30-18:00. közös program: ismerkedés, a délelőtti „ötletelés” és kérdőívek 
összegzése 
18:00 vacsora 
19:00-tól: a Zselic csillagpark megismerése és éjszakai túra 
 
 
09.04. vasárnap 
10:00 – 14:00 Bőszénfa – Szarvas-nevelő telep meglátogatása, ebéd 
délután: hazautazás 
 
 
 
Kellemes nyarat és jó pihenést kíván minden Sporttársnak a BTSSZ 

Elnöksége! 
 


