Búcsú Tausz László természetbarátunktól
A II. Világháború után lábadozó természetjárás az 1950-es években indult meg hazánkban, Fejér-megyében is, de a ’60-as évektől gyorsult fel, és a ’70-es években teljesedett ki igazán. A 20-as évei végét taposó Tausz László érdeklődése a természetjárás felé fordult, fokozatosan bekapcsolódott a szervezett természetjáró/természetbarát mozgalomba. Helyét az 1974-ben alakult Alba Regia Természetjáró Szakosztályban találta meg, amelynek alapító tagja volt, és végig ki is tartott ebben a közösségben. Itt a vezetésben a technikai felelős szerepét látta el.
Életre szóló barátságot kötött Kürtös Károly szakosztálybeli társával, és kettősük a megyei turistautak ellenőrzésében, felújításában kettesben és társakkal számos jelentős munkát végzett el.
Fejér-megyében 1962-ben, országosan is élenjárva alakult meg a Társadalmi Erdei Szolgálat (Varró Gusztáv szervezésében), amely (az 1990-es években jogutódként Természetvédelmi Szolgálat-tá – röviden TeSz-szé – alakulva) Fejér-megyében a mai napig él. Tausz László,
az Alba Regia Természetjáró Szakosztály javaslatával kérte felvételét a szervezetbe, 1981-től a
TESZ/TeSz tagja lett. A tízéves TESZ/TeSz tagságát elért Tausz Lászlónak az éppen a TESZből a TeSz-be (1992) átalakuló szervezet vezetése jubileumi oklevelet adományozott addigi
tevékenységéért.
Túravezetői bronz-, majd ezüst fokozatot szerzett. Közkedvelt gyalogtúráit nagy felkészültséggel vezette a Velencei-hegységbe, a Keleti-Bakonyba és a Vértesbe.
Az 1986-tól a szakosztálya által 30 éven át rendezett „Velence teljesítménytúra” megbízható pontellenőre volt. Az Anikó-forrás és pihenőhely kiépítésének, fenntartásának irányítója.
A Velencei-hegység turistaútjai, jelzései karbantartását 20 éven át végezte Kürtös Károllyal.
Tevékenysége, szolgálattevései révén a TeSz szervezetben is kiemelkedett, és a megyei
szervezetet irányító elnök és négytagú Intéző Bizottságának egyik tagja lett 2001-től.
Szolgálat teljesítéseivel sokéves tevékenysége során általában a 2. és 5. helyek egyikét szerezte meg a leadott jelentések számai alapján.
Szakosztályában és a TESZ/TeSz-ben végzett munkája elismeréséül 2004-ben az MTSZ
(Magyar Természetbarát Szövetség) Czárán Gyula Emlékérem kitüntetésben részesítette.
A TeSz tevékenység színvonalas elismeréséért 2003-2004. fordulóján bevezetett „Filep
László Természetvédelmi Díj”-at, melyet évente egy, kiemelkedő teljesítményt nyújtó TeSztag nyerhetett el, 2005-ben Tausz László érdemelte ki.
Tausz László személyében értékes tagtársát, természetbarátját veszítette el szakosztálya,
a megyei szövetség, és a TeSz. Nyugodjon békében.
A hivatalos TeSz rendezvényeken mindig jelen volt. Példaként álljon itt: Csákvár, Fornádpuszta, Dohányos Ház, 2013. 04. 14., az előző évet értékelő éves megyei TeSz találkozó ebédszünetében
Tausz László elmaradhatatlan barátjával, Kürtös
Károllyal (középen), és Süttő István tagtársával.

A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség és Természetvédelmi Szolgálata, az Alba Régia Természetjáró Szakosztály nevében, Dr. Banizs Károly volt megyei TeSz vezető.

