Természetvédelmi Vándorgyűlés
az MTSZ Természetvédelmi Szakbizottsága
és a Csevice Erdei Iskola rendezésében
2014. április. 11-13.
Kedves Természetjárók, Természetbarátok!
A

Természetvédelmi
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a

már

hagyományos

Vándorgyűlésünkre hívunk és várunk minden Természetvédő Természetbarát megyei és
kerületi képviselőt, természetvédelmi szakosztályok, szervezetek vezetőit, képviselőit.
A korszerű Csevice Erdei Iskola Parádfürdőn, az Ilona-völgy egyik mellékvölgyében az
Északi (Parádi)- Mátrában van. A hegység északi részében található csendes, hangulatos
tábor környéke „kínálja” a szebbnél szebb látnivalókat.
Célunk a hangos együttgondolkodás, feladataink, elképzeléseink pontosítása, a bizottság
és egymás tevékenységének megismerése, szakmai továbbképzés.
Mellékelten küldjük a jelentkezési lapot.
Kérjük, a jelentkezési lap pontos kitöltését és határidőre történő elküldését!
Visszaigazolást az elfogadásról/elutasításról minden jelentkező kap.
A szálláslehetőség korlátozott, ezért túljelentkezés esetén a területi lefedettséget és a
jelentkezés időpontját vesszük alapul.
.
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot minél hamarabb, ha lehet e-mailben küldjék el
telekster@gmail.com címre, legkésőbb április 08- ig.
A nemleges válaszokat is kérjük!
Budapest, 2014. március 20.
Sporttársi üdvözlettel
Németh Imre
MTSZ Tv Szb. vezető

MTSZ Természetvédelmi Vándorgyűlés
Parádfürdő, Csevice Erdei Iskola
2014. április 11-13.
Idő
Péntek
15:00-17:00
17:00-18:30
18:30-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:30-24:00
Szombat
07:00-08:00
08:00-10:00

10:00-10:30
10:30-12:30
12:30-13:30
13:30-18:00
18:00-19:00
19:00-21:00
21:00-23:00
Vasárnap
07:00-08:00
08:00-10:00
10:00-10:30
10:30-12:00
12:00-13:00
13:00

A tervezett program címe
Beérkezés
Résztvevők bemutatkozása
A házigazdák bemutatkozása, házirend
Vacsora
A környék természeti értékeinek bemutatása
Tábortűz, vacsora (saját hozott anyagból!)
Tisztálkodás, reggeli
Az ország természetvédelmének helyzete
Az MTSZ szervezeteinek természetvédelmi tevékenysége
A zöld OT-ról, szekciónkról, a zöld szervezetek gondjairól
Természetvédelmi klub
Az év "izéje", a Bejárható Magyarország program helyzete
Szünet
Terepi terhelés/ a természet természetessége - elmélet
Terepi terhelés/ a természet természetessége - terep
gyakorlat
Ebéd
A környék természeti látnivalói (természetismereti túra)
Vacsora
Vetítés: a találkozón készült képekből, értékelés
Tábortűz
Reggeli
Fórum: Mi ezt csináltuk, és ezt fogjuk! - Beszámolók
Szünet
Egyebek: Paks, Sóstó, Normafa, Városliget, Vadonleső, stb.
Ebéd
Hazautazás

Táborunk és környezetének rövid ismertetése:
Táborhelyünk Parádfürdőn, az Ilona-völgy egyik mellékvölgyében az
Északi(parádi)- Mátrában van. A hegység északi részében található csendes,
hangulatos tábor környéke kínálja a szebbnél szebb látnivalókat.
A táborozók kényelmes faágyakban tölthetik éjszakájukat, míg a nappali
foglakozásokat a nyári és téli foglalkoztatókban.A táborban tusolók, és
vízöblítéses WC-k segítik a tisztálkodást. Az igényeknek megfelelően biztosítják
az étkezést.
A tábor területén a mobiltelefon és a mobilnet, csak részlegesen használható.

Lehetséges programok:
A környék számtalan látnivalót kínál, mely gyalogosan is túraútvonalakon
megközelíthető. Ilona- vízesés, Oroszlánvár, Hármashatár, Ilona-völgyi fasor
stb.

