
  Előszó

„De amint feljebb hágtunk, a kép barátságosabbá változott. Most már úgy 
éreztük, hogy egy gigászi kupolacsarnokban járunk, melynek se vége, se 
hossza; teteje a magasban egymásba olvadó, ölelkező lombkoronák zöld, 
áttetsző mennyezete, amelyet ezer meg ezer hatalmas oszlop tart: olyan 
vastag fák, hogy törzsüket három ember is alig tudta volna átkarolni. Egy 
ilyen erdő végtelen harmóniával tölti el az ember szívét.”

(Karl May) 
 

Tisztelt Fővárosi lakosok! Kedves Természetjáró barátaim!

A 2018-as év a Szövetségünk vezetésében történt változásról szólt. Új elnökünk 
lett és fiatalodtunk egy kicsit.

A fenti idézetet nem véletlenül választottam, mert gyerekkoromban a 
természetben való csavargás adta a játékot és a szórakozást. Sasadon nőttem 
fel, bejártam barátaimmal a környezetünk minden zegzugát. Ez a természetért 
való lelkesedésem segített át több csalódáson és az élet nehéz szakaszain.

Mindenkiben van egy kis természetszeretet, mert nem véletlenül olvas-
nak sokan Fekete Istvántól, Karl Maytól és más íróktól olyan típusú re gé nye-
ket, amelyek a természet és az abban élő emberek harmonikus kap csol a      tá ról 
szólnak. E harmonikus kapcsolat lehetősége megadatott nekünk, bu da pes-
tieknek, mert nem kell több száz kilométert utaznunk, hogy a ter mé szet ben 
legyünk. Elmerülhetünk a táj szépségének csodálatában, friss erdei levegővel 
kiszellőztethetjük a tüdőnket.

Az eseménynaptárunk ehhez nyújt segítséget a nem szervezett természet-
szeretőknek és a természetbarát szervezetek tagjainak. Található benne szép 
fővárosunk természeti területeinek bemutatására, valamint a szakosztályok és 
egyesületek által meghirdetett nyilvános egy- és többnapos túrákra szóló kiírás.

Mivel fővárosunknak ítélték oda a „Budapest a Sport fővárosa 2019” címet, 
rendezvényeik ehhez kapcsolódnak. Nekünk nem kell sportcsarnok, mert a 
természetnél nincs jobb és szebb, kikapcsolódásra lehetőséget adó rendezvény 
terem. 

Kiírásainkat keressék, keressétek a BTSSZ, a főváros honlapján és tag-
szervezeteinknél.

Tisztelt éltes korúak, fiatalok, gyerekek, családok legyetek ti is „hősök”, mint 
Karl May, Fekete István regényeinek szereplői és ti is gyertek ki a természetbe 
felüdülni, kikapcsolódni. 

Találkozzunk a megunhatatlan, szépséges természetben!

Matolcsi György
 a BTSSZ elnöke
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