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Tagszervezeti vezetők tanácskozása 
2015. november 27-29. 

 
Résztvevők: 
 BSZSZ tagszervezetinek vezetői, tagjai 
 
Helyszín: 
 Hotel - Juventus, Velence 
 
Program: 

 2015. november 27. péntek 
 14:00 – 18:00 megérkezés 
 18:00 vacsora 
 19:00 – 20:00 Konferencia 
 Megnyitó, program ismertetés 
 A Szövetség 2015. évi rendezvényeinek értékelése, díjátadás 
 A Szövetség 2016. évi eseményei 
 20:00 zenés- táncos est 
 

 2015. november 28. szombat 
   8:00 reggeli 
   9:00 egészségügyi felmérések 
 10:00 25 éves ünnepi konferencia 
 13:00 ebéd 
 14:30 Potos Ilona - NEA 
 16:00 Egészségügyi felmérések 
 16:30 Zumba óra 
 18:00 vacsora 
 20:00 bingó, zenés-táncos est 
 

 2015. november 29. vasárnap 
   8:00 reggeli 
 10:00 Balkovics Péter - Elsősegélynyújtási ismeretek 
 - Vérzések és égések elsősegélynyújtása 
 - Sportsérülések ellátása 
 12:00 ebéd 
 13:00 hazautazás 
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Sportegyesületi vezetők tanácskozása 
 

Velence, 2015. november 27-29. 
 
 
Idén is november utolsó hétvégéjén tartotta a Budapesti Szabadidősport Szövetség a hagyományos 
minden évben megrendezett tanácskozását a budapesti sportegyesületi vezetők részére. 
Az első nap a Fővárosi Szabadidős Kupa díjkiosztója, a 2016. évi eseménynaptár és 
programmegbeszélés zajlott. A második napon a szövetség megalakulásának 25 évfordulójának 
jegyében zajlott, ahol a Farkas Ferenc a szövetség elnöke a múltra emlékezve idézte fel a szövetség 
25 évét, melyhez régi képek adták a hátteret. Az emlékplakettek kiosztása után elfogyasztásra került 
az ünnepi torta. Ebéd után pedig a NEA ügyekben hallgattak a résztvevők előadást, Potos Ilonát 
kuratóriumi tagtól, pedig zumba órán lehetett részt venni. 
A vasárnap az egészségügyé volt. A rendezvényeinkről már ismert egészségügyi szűrőprogram 
keretében a tagegyesületi vezetők vehettek részt szűrésen, majd ezt követően Balkovics Péter, 
mentőtiszt tartott gyakorlati bemutatóval és gyakorlási lehetőséggel egybekötött előadást az 
„Vérzések és égések elsősegélynyújtása, Sportsérülések ellátása” címmel. 
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