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Levél a tagszervezeti vezetőknek, túravezetőknek és túrázóknak! 

 

-A kormány 2020.május 18-tól az egész országban megszüntette a lakhely elhagyási 

korlátozást. Kinyithatnak a vendéglátóhelyek kerthelyiségei és teraszai. Elindulhatnak az 

erdei kisvasutak. Látogathatók az állatkertek és a szabadtéri múzeumok. Ellenben megtartotta 

az egyéni védőeszközök használatát a közlekedési eszközön és bármilyen más zárt helyen. 

06.15-től pedig családi rendezvények (pl.lakodalom) 200 fő-ig megtarthatók zárt térben is.  

-Mivel a természetjáró eseményekről sehol sem esett szó, ezért a hasonló programokhoz 

igazítva az egyesületi túrák kis csoportban (kb. 10 fő) megtarthatók, ha a távolságtartás 

szabályai érvényesülnek. (Balaton-felvidéki Nemzeti Park már májusban meghirdette a geo 

túrákat!) Ajánlatos lenne minden résztvevőnek egy nyilatkozatot kitölteni az egészségi 

állapotáról, amit azután a túrajelentés mellett lehetne tárolni. (nyilatkozat minta csatolt 

fájlban)  

-A teljesítménytúrák, túraversenyek előre láthatólag 2020.08.15-éig elmaradnak. Amikor 

majd újra indulnak, akkor a túrázóknál, a nyilatkozat megírása előtt, érdemes lenne lázat 

mérni és a kéz fertőtlenítése után a jelentkezést lebonyolítani. Természetesem mindezt egyéni 

védőfelszerelésben végezni a rendezők és a résztvevők részéről is. Ezért a teljesítménytúra 

rendezője részéről biztosítani kell az állomásbírók számára a szájmaszkot és kesztyűt is. 

(Kézfertőtlenítést mindenkinek!) Csak így lenne lehetőség az ellenőrző pontokon fogadni a 

túrázókat. A frissítő pontokon pedig kereskedelmi csomagolásban adható étel, édesség és ital. 

Ez megnöveli a rendezés költségeit, de később a nevezési díjban lehetne ezt is érvényesíteni. 

-A téli időjárás kedvezett a kullancsok életben maradásának. Most a városi parkokban is 

rengeteg van, ezért fokozott védekezés szükséges. A kullancs kedveli a vékony bőrt, ezért a 

hajlatok, a hajas fejbőr határa fokozott célpont. Nem szabad rövidnadrágban és fedetlen karral 

túrázni. Érdemes riasztó sprayt is használni. Kb. 4 óra alatt fúródik be a bőrbe, ezért a túra 

közben is érdemes ellenőrizni. Ha valahol találunk, azonnal ki kell tépni. (Nem csavarjuk, 

nem kenünk rá semmit!) Két féle betegséget terjeszt. Az egyik a Lyme-kor, amelynek tünete a 

kokárdaszerű vörösség a csípés körül. Ez antibiotikummal gyógyítható! A másik az agyvelő-

agyhártyagyulladás, amely védőoltással előzhető meg. (Erdei munkásoknak, tájfútóknak 

ajánlják!)  

- Most kell elkészíteni az egyesületek gazdasági beszámolóját, amelyet elfogadás után az 

Országos Bírósági hivatalhoz kell beküldeni közzététel céljából. Digitális választmányt hívott 

össze az MTSZ és a VMTSZ küldöttgyűlése. Ilyen formában kerül lebonyolításra. Jó lenne, 

ha minden tagszervezeti vezető úgy érezni, hogy fontos visszaküldeni a szavazólapot, amely 

korábban már kiküldésre került.  

- VMTSZ iroda továbbra is zárva tart. Küldeményeket a levelezési címre kell postázni.  

Ajka 2020.05.17.   
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