
B.A.Z. Megyei Szövetség 
2008. évi kiemelt rendezvényei: 

 
Január 5. Évnyitó Ómassán 
A B.- A.- Z. Megyei Természetjáró Szövetség január 5.-én, 2008 első 
szombatján rendezi szokásos évadnyitó és újévköszöntő ünnepségét. 
Program: 
9,00 órakor Ómassa szövetségi kulcsosház  
  a turista évad hivatalos megnyitása  Megyei Szövetség 
13,00 órakor turista emlékpark 
  koszorúzás      Miskolci Helyiipari TE 
  újévi köszöntő     Megyei Szövetség 

 
Február 9-13. Megyei sítábor KOROMPÁN 
(KROMPACHY) 
 

2008. február 9-től – 13-ig. Szombattól – szerdáig. 
 

1.nap: 
Odautazás: 630-kor indulunk Miskolc Tiszai pályaudvar posta melletti 
parkolójából, Hidasnémeti, Kassa, Korompa útvonalon. Várható érkezés 
Korompára: 900-kor. Szállások elfoglalása, vásárlás. Délután irány Plejsy 
síközpont pályái. 
 
2. nap: Síelés Plejsy-n. 
 
3. nap: Síelés Plejsy-n. 

A síelni nem szeretők/tudók/pihenők túrát tehetnek a Korompa – Kis Plejy – 
Kompasšky vrch – Slovinky – Korompa útvonalon. 
 

Táv: 13 km.  Szint: kb. 650 m. 
 
4. nap: Síelés Plejsy-n, esetleg kiruccanunk egy közeli, másik síterepre 
(Lubló, Igló). 
Túra a környéken. 
 
5. nap: Reggel indulás hazafelé, majd megállunk Kassa előtt. Síelés a Kojsói 
havasokban. Rövid túrák ugyanitt. 
 
Utazás: Saját gépkocsikkal. Érdemes előre egyeztetni a telekocsi ügyében. 
 



Részvételi díj: Utazási költségek + naponta körülbelül 3000 Ft szállásra + 
étkezésre.  
 
Szállás: Korompán magánszálláson.  
 
Étkezés: Helyben vásárolt élelmiszerek, helyi vendéglők. 
 
Jelentkezés: 2008. január 15-ig a szervezőnél, szállásfoglalás végett. 
 
Egyéb: A későbbiekben a résztvevők részletes tájékoztatót kapnak a helyről, 
és a szállásról. 
 
Szervező: Tóth Ferenc Attila. Síszakág vezető ,VTBK Bánréve. 

Tel.: (30)–919–77–44. 
e-mail: bringa1@citromail.hu 

 
 

Március 15. Népek tavasza 
 
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség, az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 160. évfordulója tiszteletére megemlékező teljesítménytúrát 
rendez  NÉPEK TAVASZA  elnevezéssel a Bükk-hegység csodálatos tájain. 

Időpont: 2008. március 15. szombat 
Táv: 30 km, 15 km és10 km  teljesítménytúra   
 EXTRÉM ! 42 km hegyi maraton (csak futva teljesíthető).  

Rajt: Miskolc, Herman Ottó Emlékpark (Majális-park autóbusz 
 végállomás.),  
A 10 km-es távon csak kisiskolások (10 éves korig) + 
osztályonként 1-2 kísérővel indulhatnak 

 
Cél: mind a négy távon Miskolc, Herman Ottó Emlékpark 
Indítás: 7 00 - 9 00 között.    42km.  800 - 900 között 
Szintidők: 30 km-en 8 óra, 15 és 10 km-en 5 óra. 
 Hegyi maraton: 6 óra. (az időjárás függvényében változhat!) 
 

2008. évre érvényesített MTSz igazolvány felmutatásakor 100 Ft kedvezmény. 

A túrákat teljesítők a célban teát és zsíros kenyeret, valamint kitűzőt kapnak. 
Higiéniás feltételek biztosítása miatt, minden résztvevő hozzon magával 
ivóedényt! 
A 30 és 42 km-es távon indulók Garadnán (DTSK pihenő) is kapnak teát, zsíros 
kenyeret. 



A maratoni futást szintidőn belül teljesítők a fentieken kívül tárgyjutalmat és 
oklevelet is kapnak.  
 
Kérünk minden résztvevőt, hogy viseljen kokárdát. A 48-as hősök emlékezetére 
Örvény-kőn a Jókai emlékműnél megemlékezést lehet tartani. 

A rajt megközelíthető a Tiszai pályaudvarról induló 1. számú autóbusszal.  

A célból ugyancsak az 1. számú autóbusszal lehet a városba (pályaudvarra) 
bejutni. 
Információ, és előzetes csoportos nevezést lehet leadni a megyei Sportintézetben 
(3527 Miskolc, Selyemrét út 1.) személyesen a keddi napokon 16-18 óra között, 
vagy a 46/504-778-as telefonon. 

Email: hegyitura@eszaktura.hu  Web lap: www.eszaktura.hu 
Az emléktúrára mindenkit szeretettel hívnak és várnak a rendezők! 
 
Április Megyei Közgyűlés.  
A Megyei Szakosztályok, Egyesületek vezetői részvételével. 
 
 

Április 19. III. Nemzetközi Nagy-Milic Természetjáró 
Baráti Találkozó 
  
Indulás: 7.00 órakor a Búza téri templom mögötti parkolóból autóbusszal 
Részletes kiírás, és költségek a program előtt 1 hónappal!  
Akik a tavalyi, és tavaly előtti találkozón részt vettek, azok tudják, hogy milyen 
jó hangulatú program! 
 

Május 1. Turista Majális Ómassa 
 
Tavaly volt kézműves foglalkozás, zene, gulyás, játék, beszélgetés, szórakozás. 
Az idén is hasonló jó programokra számíthatunk! 
Részletek, kiírás a túra előtt 3 héttel! 
 
 
 

Május 9-12. Gyalogtúrázók XV. Országos Találkozója 
Salgótarján 
Rengeteg program várja a természetjárókat, amit meg lehet nézni a 
www.eszaktura.hu - n, a találkozó előtt egy hónappal. 
 
 



Május 17. MTSZ közgyűlés Budapest 
 
Május 17. Encián kupa. Megyei Szövetség. 
A verseny célja lehetőséget biztosítani arra, hogy a természetjárók, a fiatalok 
részt vehessenek egy olyan hagyományos versenyen, ahol a tájékozódási és 
túravezetési ismereteikről számot adhatnak, valamint a túraverseny 
népszerűsítése. A résztvevők versenyzés közben megismerik a Bükk-hegység 
szépségeit, fejlesztik tájékozódási képességeiket. 
Az országos bajnoki kategóriák mellett a versenyzés megismertetése a 
fiatalokkal és a versenyzéssel most ismerkedő felnőttekkel. 
Részletes kiírás a verseny előtt 1 hónappal. 
 

Június 20-25. Tisza tavi Megyei Vízitábor. 
Víziteljesítménytúra, vízitúrázók, és kerékpárosok találkozója 
Tiszafüred.        
5 nap kenuzás a Tisza tavon, kezdőknek és haladóknak egyaránt. Esténként 
játékok, buli és szórakozás.  
Szállás igény szerint faházban vagy sátorban.  
Részletek, és kiírás a program előtt egy hónappal! 

 
Június 30-Július 4. TEGYOT- TEDOT Sopron. 
 
Szeptember 13-21. Természetjárók hete                                                        
Az Európa túranap és a Természetjárók napja közötti napokon a B.A.Z. Megyei 
Természetjáró Szövetség egyhetes programsorozatot szervez természetjáróknak.  
Túrák, teljesítménytúrák, fotókiállítás, éjszakai túra, buszos kirándulások, bál 
..stb. Részletek, kiírás a rendezvény előtt 1 hónappal 
 

Szeptember, Autómentes nap. Időpont később. 
 
Szeptember 26-28. Kelet-Magyar Természetbarát vezetők 
XLVIII. Találkozója Miskolc 
 
Október Megyei Vezetők értekezlete 
A Megyei Szakosztályok, Egyesületek vezetői részvételével. 

 
December 6. Mikulás túra 
Részletek, és kiírás a program előtt 3 héttel. 


