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Személyes ügyintézés keddi napokon 16:00-17:30

Debrecen, Arany J. u.2.fsz.2.

KEDVES TÚRATÁRSAK, BARÁTOK!

A járványhelyzet felülírta, mondhatni lehetetlenné tette a rendszeres túrázást. Elmaradtak az egy-
napos túráink, nem csak a környező országokba, hanem itthoni tájakra se tudtunk a megszokott
módon elutazni.

Óriási veszteségeink: a nagy hagyományokra épülő, azokat sokszor nem kis áldozatok árán is tovább
folytató programok elmaradása. Sajnos 2021-ben nem lesz Természetbarát Hét, ami 58 éven
keresztül, megszakítás nélkül meg volt tartva. Kérdéses, hogy a Március 15-i emléktúra, vagy az
áprilisra tervezett Mementó szabad utat kap-e?

Minden bizonytalan. A 2021. év ”Eseménynaptár”-ját még feltételesen se terveztük, de ez nem lesz
akadály, ha menni lehet, azonnal bakancsot húzunk és indulunk ki a természetbe!

Természetesen addig se lehet teljesen bezárkózni, látom, hogy nem is teszitek, kis csoportokban
járjátok a Debrecen környéki turistautakat.

A hagyományokhoz visszatérve, van egy javaslatom. Idénynyitó túránk, a Dombi-emléktúra január
első vasárnapján van. Ez azon kevés túrák egyike, ami teljes egészében szabad térben zajlik.

Ezért azt javaslom, hogy ezt a túrát az érvényben lévő szabályok maximális betartásával, egyéni
túraként tartsuk meg.

Szokásos menetrend: január 3-án 9:00 órakor a Köztemető bejáratánál gyülekező (kellő távolság
tartásával). Dombi Margit társaságában Egyesületünk nevében elhelyezünk egy koszorút Dombi Imre
sírján. Csoportkép sem készül a szokásos módon, nem állunk egymáshoz közel. A teljes útvonal:
Debrecen-Bocskaikert. Természetesen egyénileg választhatók a rövidebb távok is.

Hangsúlyozom, egyéni túra, tehát mindenki úgy válasszon távot, útvonalat, hogy azt saját tájékozó-
dása és kondíciója szerint tudja teljesíteni. Túravezetők nem lesznek!

A korlátok ellenére mégis egy jó alkalom lesz, hogy találkozzunk, lássuk egymást, és hogy legalább ezt
a hagyományt ne szakítsuk meg.

Előzetesen úgy gondolom, hogy ilyen formában a Természetbarát Hét egy eseményét – a Kocsis Lajos
emléktúrát – is megtarthatjuk. Ez február 14-én, vasárnap lenne, Pásztor dr. javaslatát várjuk.

Mindenkinek jó egészséget, túrákban gazdagabb boldog új évet kívánok!

Lévai Gyöngyi
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