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VESZÉLYHELYZET IDEJÉN ALKALMAZANDÓ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

MÁSODIK ÜTEMÉRŐL SZÓLÓ 484/2020. (XI. 10.) CÍMŰ KORMÁNYRENDELET
HATÁLYA VÁLTOZATLAN.

1. Először február 1-ig majd azután március 1-ig és azt követően március 16-ig meghosszabbított
járványügyi korlátozások már március 06-án szigorodtak. A járványveszély miatt március 22-ig, majd
azt  meghosszabbítva  március  27-ig  a  szigorú  szabályok  érvényesek.  Ezt  azt  jelentette,  hogy  az
iskolások digitális oktatásra térnek át, amely a húsvéti szünet végéig (április 05-ig) tart. Védőeszközök
használata  a  lakott  területek  utcáin  és  közösségi  terein  is  kötelező  a  szájmaszk.  Az  index
tájékoztatása szerint nem a mortalitás, hanem a vakcináció mértéke lesz a lépcsőzetes nyitás menete.
2,5 millió beoltott esetén az iskolák és a vendéglátóhelyek teraszai, 3 milliónál pedig már a szállodák
is nyithatnak. Ez alatt az idő alatt arra kérik a lakosságot, hogy menjenek a szabadba, hogy a fizikai
állapotuk megfelelő legyen. Szerintem ez egy hibás ajánlás, mert a túrázók nem tartják be azt, hogy
csak az együtt lakók és az egyének menjenek kirándulni. Nekem az jelenti a nagy problémát, hogy ez
alatt  az  idő  alatt  a  szervezett  természetjárók  sem  vezetett  túrát  sem  teljesítménytúrát  nem
szervezhetnek,  de  közben tele  van  az  erdő  emberekkel.  Sok  rendező  úgy  bújik  ki  ez  alól,  hogy
egyénileg teljesíthető túrát hirdet, de az meg szerintem igen balesetveszélyes. Gond az is, hogy a
közösségi létünk szenved csorbát és ezen kívül bevételünk sem lesz. A spontán kirándulók viszont
ellepik a településeket egyéni védőeszközök nélkül. Jó enne, ha országos szinten sikerülne elérni,
hogy a vendéglátó teraszokkal egy időben indulhasson meg az egyesületi élet is. 

-  Ennek értelmében a Bakony 50 kiírásra sem került. (BXTSE)

-  Ösvénytaposó  Bt  által  tervezett  Reguly  Antal  Emléktúra  is  módosított  formában  március  31-ig
egyénileg  teljesíthető.  (35,  22,7  km)  A  rendezők  nem lesznek  sem a  rajtban,  sem a  célban.  A
túrázónak  egyedül  kell  végigmennie  az  útvonalon  az  igazolófüzetben  található  útvonal  leírás  és
térképvázlat,  valamint  letölthető  útvonal  track  segítségével  az  ellenőrzőpontokon  igazolókódokat
felírva és  lefotózni.  A részvételhez  nevezni  kell  és  előre  átutalni  a  nevezési  díjat.  Minden egyéb
információt  nevezés  után  küldenek  e-mailben.  Nevezés:  http://bit.ly/3k8MVTT
Rajt és cél:8420 Zirc, Rákóczi tér 10. Reguly Antal Múzeum

- A március 15-ei Sárkány-völgy túra is egyéni túraként került kiírásra. (Édesvíz TE)

-  A  2021.04.24-re  meghirdetett  Kutyával  a  Bakonyba  17  TTúrára  megkaptuk  a  település
hozzájárulását  és  a  zöld  hatóság  engedélyét.  Várjuk  az  erdészet  hozzájárulását  is,  de  csak  a
járványveszély feloldása után tudjuk megrendezni.

-  A  2021.05.01-re  tervezett  Fehér-kövek  TTúra  elmarad.  (Noszlop  KSE)  Meg  sem  lett
hirdetve.

2.  MTSZ  Kitüntetések  beadásának  határideje  április  vége.  A  VMTSZ  04.20-ig  várja  az
adatlapot  2  db  eredeti  példányban  egyesületi  javaslattal  és  aláírással,  hogy  2.  javaslat
tevőként időben tovább tudja küldeni. Feltétel folyamatos MTSZ tagság. 

3. Keddenként továbbra is csak ügyeletet tartunk. Előzetes egyeztetés szükséges!
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