Hajdú-Bihar megyei – Debrecen Városi
Természetjáró Szövetség
www.hajdutura.hu
Személyes ügyintézés keddi napokon 16:00-17:30
Debrecen, Arany J. u.2. fsz.2.
KEDVES JELENLEGI ÉS LEENDŐ TÚRATÁRSAK, TAGJAINK!
ELŐSZÖR IS MINDENKINEK SOK SZÉP TÚRÁBAN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET ÉS JÓ EGÉSZSÉGET
KÍVÁNOK!
Az elmúlt év nehézségei Egyesületünket sem kímélték. Sok hagyományos rendezvény
elmaradt: Természetbarát Hét, ezen belül az igen népszerű Megyejárás és Bakancsos Bál.
Szintén elmaradt a sokak által kedvelt EKE-tábor, és még sorolhatnám.
Az év első felében még érvényben voltak a korlátozások. Néhány – teljes egészében
szabadban zajló – eseményt tudtunk megtartani. A járványügyi szabályok enyhítését követően
tudtunk autóbuszos túrákat szervezni – ezek egynaposak és belföldi utak voltak. Ezúton is
szeretnék köszönetet mondani Egyesületünk nevében, akik a nehézségekben is mellettünk
álltak: részt vettek a túrákon, tagdíjukkal és adójuk 1%-ával támogatták az Egyesületet (az
ebből befolyt összeg 17.100.-Ft volt). Kérjük, akinek lehetősége van, idén is jelentkezzen
tagjaink közé, és örömmel fogadjuk az adó 1%-át. Éves tagdíj: 2.000.-Ft/fő. Adószámunk:
18559671-1-09.
Évnyitó első esemény, január 9-én vasárnap, a hagyományos Dombi-túra. Részletek a
honlapon. Következő egynapos túránk január 22-én, szombaton lesz, a részletes kiírás már
megjelent. Fontos változás, hogy az indulás időpontja 7 óra!!!
A Természetbarát Hét rendezvénysorozat a szokott módon sajnos idén sem lesz megtartva.
A zárt térben zajló előadások kockázatot jelentenének az előadók és a hallgatóság számára is.
Viszont, megtarthatjuk a zárótúrát (Kocsis Lajos emléktúra) és a ”Megyejárást.” Mindkettőt
szombati napon, miután a többi program nem befolyásolja az időpontválasztást. A Megyejárás
tervezett útvonala: Ebes – Hajdúszoboszló – Nádudvar. Ez a program mindig is népszerű volt,
igazi helytörténeti-kulturális élményt nyújtott. Amennyiben van rá igény, szívesen megszervezem február 5-én, szombaton. Ehhez kérem, a részvételi szándékot január 25-ig jelezzétek!
Ha a körülmények megengedik, áprilisban a kolozsvári EKE tagokkal közös túránk is megvalósulhat: a Berettyó-forráshoz! Tervezzük az elmaradt Riszeg-tető bejárást májusban, és kora
ősszel a Vigyázó megmászását, amire 2 napot kell szánnunk! Friss hír Erdélyből, hogy idén
megrendezik az EKE-tábort!
Ezzel a kis hírcsokorral szerettelek volna tájékoztatni benneteket a terveinkről. Kérem,
keddi napokon látogassatok be a Harmóniaházba, tervezzük közösen a túrákat, kapcsolódjatok
be aktívan az egyesület munkájába.
Debrecen, 2022. január 07.

Lévai Gyöngyi elnök

