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BUDAPESTI TESZ TALÁLKOZÓ
A Magyar Természetbarát Szövetség Természetvédelmi Szolgálatának Budapesti Intéző
Bizottsága ez év április 19-én rendezte meg éves találkozóját a budapesti kerületi szervezetek
vezetői és tagjai számára. Az eseményre kerületünk Százház utcai sportcsarnokában került
sor.
A találkozó nevezetes dátumhoz kapcsolódik. 35 évvel ezelőtt kezdte meg tevékenységét a
szolgálat, akkor még Társadalmi Erdei Szolgálat néven. A szervezet három és fél évtizedes
fennállásáról egy kiállítással egybekötött ünnepségen emlékezetek meg. Az eseményen jelen
volt a szolgálat országos és budapesti intéző bizottságainak tagjai, Kalmár László az MTSz
titkára, valamint az alapító tagok, a kerületi vezetők és a tagság.

Készül a kiállítási tablók egyike
A kiállítás megnyitása és megtekintése után kezdődött meg az emlékülés. Az országos és
budapesti vezetők köszöntötték a jelenlévőket, méltatták a szervezet eddigi tevékenységét és
felelevenítették az elmúlt 35 évet.
A múlt visszaidézését követően vázolták a jövő lehetőségeit. A több éves jogszabályi háttér
áttekintése után megállapítható volt az egyetlen lehetőség, ami a szervezet számára adódott. A
természetvédelem nemes ügyét ebben a szervezeti formában nem végezhetjük tovább. A 35
évre visszatekintő szolgálatot meg kell szüntetnünk, melyet a lelkes, természetet féltő tagjaink
odaadóan szolgálták. Telek György, a budapesti bizottság vezetője ezt követően jelképesen
levette szolgálati jelvényét és ezzel a budapesti szervezetet megszűntnek nyilvánította.
Az emlékülés befejező szakaszaként a vezetőség köszönetet mondott minden sporttársnak, aki
tevékenyen résztvett a járőrszolgálatban. Az elismerés jeléül az alapító tagok, a kerületek
vezetői, a törzsgárda tagok és a kiemelkedő munkát végzett sporttársak jutalomban
részesültek.
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