Előszó

„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!”
(Kölcsei Ferenc)

Tisztelt Fővárosi lakosok!
Kedves Természetjáró túratársaim!
Eltelt egy év és sok minden történt szervezetünk életében. A tavaly de
cemberben kézhez kapott bírósági határozat alapján bejegyzésre kerültem,
mint a Szövetségünk elnöke. Ettől kezdve minden gond és történés az én
vállamat nyomja, és az én felelősségem. A budapesti turista egyesületek tag
jainak, és e szervezetekhez nem tartozó turistáknak szövetségünk biztosítja
bizottságainkon keresztül a természetjárás feltételeit.
Szeretném egy pár mondattal bemutatni tevékenységünk sokféleségét bi 
zottságainkon keresztül.
Oktatási Bizottságunk a 2020-as évben is szervez középfokú gyalogos túra
vezetői képzést, melyre minden évben egyre nagyobb a jelentkezők létszáma.
Másik ilyen sikeres oktatásuk a Túrázói tanfolyam, mely segítséget ad a túrázás
alapjainak megismeréséhez.
Ifjúsági Bizottságunk a tanévben városismereti és természetismereti túra
versenyeket szervez az iskolák, gimnáziumok között, de az egyéni diáktúrá
zók eredményit is értékeli. A tanév végén a helyezettek úgy egyénileg mint
iskolánként tárgy és érem díjazásban részesülnek.
Természetvédelmi és Természetismereti Bizottságunk szép fővárosunk
természetvédelmi területeit mutatja be szervezett formában. Ezen túráik
nyíltak, így azokon bárki részt vehet. Itt biztatok mindenkit, aki szereti a ter
mészetet, menjen el e túrákra. Nem tudom megmondani, ki ismeri szép fő
városunk rejtett kincseit, mert e kincsekkel nem csak az ismert kiránduló helye
ken találkozhatunk, de itt vannak egy karnyújtásnyira tőlünk.
Tájékozódási Verseny Bizottságunk azon túrázóknak nyújt kikapcsolódást,
akik szeretik felmérni tájékozódó tudásukat és ügyességüket kint a szabad
terep jelzetlen útjain.
2

Gyalogtúra Bizottságunk évente három teljesítménytúrát szervez és bonyolít
le. Ezen kívül vidéki városokba és azon terület turista nevezetességeihez szer
vezett formában kalauzolja el a résztvevőket.
Technikai Bizottságunk tartja karban a Budai-hegység jelzett turista útjait
vizsgázott jelzésfestő vezetők segítségével. Akik szeretnének turista jelzést
festeni azoknak 2020-as évben terveznek Útjelző vezető képzési tanfolyamot.
Vízi és Sítúra Bizottságaink idényjellegűek, mert évszakhoz vannak kötve.
Nem nagy létszámot ölel fel az e tevékenységeket folytató turisták száma.
Barlangász Bizottságunk létszámilag nem nagy csoport, mert e sportot a
bezártság érzete miatt nem mindenki tudja elviselni. Aki szeret csúszni, mászni
a szűk járatokban, azoknak bátran ajánlom a szakvezetett nyílt túrakiírásaikat,
mert lakhelyünk barlangokban bővelkedik.
A Budapesti Túravezetők „Rockenbauer Pál” Klubja az év tíz hónapjában
egy-egy klubestet tart, ahol ismert személyek tartanak vetítéssel egybekötött
beszámolókat az általuk megtett túrákról, vagy osztják meg élményeiket. Itt
tudnak ötleteket meríteni túravezetőink a következő túráikhoz, a látottak és
hallottak alapján. Bátran ajánlom mindenkinek.
Ezzel a végére is értem szövetségünk sokféle tevékenységét bemutató írá
somnak. Remélem, Eseménynaptárunkat forgatva ki-ki megtalálja a számára
vonzó kiírásokat és bátran jelentkezik valamelyik túrára, hogy energiával fel
töltődve, élménnyel gazdagodva térjen haza.
Várunk mindenkit szeretettel és találkozzunk a mindig megújuló természetben.
Matolcsi György
a BTSSZ elnöke

