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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Természetjáró Szövetség 
Székhely: 3527 Miskolc, Selyemrét u.1.sz.  

Internet: www.eszaktura.hu, E-mail: hegyitura@eszaktura.hu 

 

 

 
B.-A.-Z. megyei természetjáró szervezetek aktív önkénteseinek találkozója  

Varbó-Fónagyság, 2013. november 9-10. 

Program 

2013. november 9., szombat 

900-950 Résztvevők fogadása, szállás elfoglalása (Varbó-Fónagyság, Északerdő Zrt. 

Oktatási Központja)  

1000-1015  Megnyitó (Makár Richárd, elnök) 

1015-1215 Magunkról dióhéjban I.  -  A résztvevők bemutatkozása 

 „Mindenki másképp csinálja…” – vendégünk a Vasutas Természetjárók 

Szövetsége  

Előadó: Rósa László, a VTSZ alelnöke   

 A B.-A.-Z megyei természetjáró tagszervezetek képviselői bemutatják 

szervezetüket (céljaik, működési körülményeik, tevékenységük - kiemelt 

programjaik, sikerek, eredmények). 

Előadók: a tagszervezetek képviselői 

 A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2013. évi működése (szakmai 

munka, gazdálkodás, pályázatok, képzési tevékenység)  

Előadók: Makár Richárd elnök és Bernáth Marietta főtitkár 

1215-1300  Ebéd, szünet  

1300-1600 Az Oktatási Központ bemutatása és a Varbói tanösvény bejárása (Túravezető 

Csiger Zsolt, erdész szakoktató) 

1600-1615 Szünet 

1615-1815 Magunkról dióhéjban II. (B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség, Vasutas 

Természetjárók Szövetsége, megyei tagszervezeteink) 

 A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2014. évi tervei (programok, 

fejlesztési elképzelések). 

Előadók: Makár Richárd elnök és Bernáth Marietta főtitkár 

 Véleménycsere tagszervezeteink értékeiről, közös jövőképéről. 

Elkülönült, öncélú működés vagy együttműködés? A szervezeti élettel 

kapcsolatos problémák feltárása, felajánlások, elvárások.  

1815-1900 Vacsora, szünet 
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1900- Magunkról dióhéjban III. (B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség, Vasutas 

Természetjárók Szövetsége, megyei tagszervezeteink) 

 „Egy mindenkiért, mindenki egyért!”  

Együttműködés, hozzáadott érték. Az egyén és szervezet fejlődése, 

fejlesztése, önkéntesség, motiváció.  

 Véleménycserék összegzése  

 

2013. november 10., vasárnap 

745-810 Reggeli 

815-915 B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által koordinált 2014. évi technikai 

feladatok, szervezési elképzelések. (Balkányi Ferenc, Technikai bizottság) 

930-1230 Útjelző értékelő, ellenőrző képzés (Magyar Természetjáró Szövetség) 

 Témák: 

 Az útjelzések állapotának, minőségének felmérése és egységes szempontú 

értékelésének, a szempontok gyakorlati alkalmazásának megismerése, 

tapasztalatcsere.  

1230-1240 Összegzés, zárszó. (Makár Richárd) 

1245-1315 Ebéd 

1315- Hazautazás 

 

Részvételi díj:   

 3.400 Ft/fő a Szövetség bizottságvezetői, bizottsági tagjai, elnökség tagjai, valamint 

túravezetők (akik szövetségi szervezésű Miskolc Városi Diáksport Szöv./Aktív idősödés 

túraprogramjain legalább két túrát vezettek) által fizetendő költségtérítés hozzájárulás, 

mely kizárólag a tisztséget betöltő, ill. túravezető részvétele esetén érvényes.  

 4.400 Ft/fő az egyesületi/szakosztályi vezetők és helyetteseik (max. 2 fő részére), 

valamint túravezetők (akik szövetségi szervezésű Miskolc Városi Diáksport Szöv./Aktív 

idősödés túraprogramjain egy túrát vezettek) által fizetendő költségtérítés hozzájárulás, 

mely kizárólag a tisztséget betöltő, ill. túravezető részvétele esetén érvényes.  

 5.400 Ft/fő további résztvevők számára a szabad szálláshelyek mértékéig. 

 

A részvételi díj tartalmazza a szombat éjszakai szállást, ebédet, vacsorát, valamint a vasárnapi 

reggelit és ebédet. Utazás: egyénileg 

 

Jelentkezési és részvételi díj befizetési határideje:  2013. október 31. 

 jelentkezés módja: e-mailben a hegyitura@eszaktura.hu címen vagy személyesen a 

keddi ügyfélfogadási napokon. 

 részvételi díj befizetése: a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 10102718-

02228515-00000003 bankszámlaszámára átutalással vagy házipénztárunkba 

készpénzben. 

 

Sok szeretettel vár mindenkit a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége! 
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