
K Ö Z L E M É N Y 

 

A koronavírus okozta megbetegedések hazánkat is elérte. Az elmúlt egy hétben felelős 

szervezőként mi is több alkalommal tartottunk válságtanácsot annak érdekében, hogy a 

programon résztvevő cserkészek, civil látogatók számára egészségügyi és higiénés 

eljárásrendet tudjunk foganatosítani egészségük megóvása érdekében, miközben 

élménynyújtó közösségi programokat is tudjunk adni a rendezvényünkön. 

Az elmúlt hónapokban rengetek munkát fektettünk az Árvízi Emléknap szervezésébe, tucatnyi 

önkéntes szervező állt munkába a programok kidolgozásában, azok megszervezésében. Az 

előkészületek végére érkeztünk a héten, becsülettel helyt álltunk az Árvízi Emléknap 

megnyitására. 

A héten fokozottan figyelemmel kísértük a hazai hivatalos csatornákat, tájékoztatásokat a 

koronavírus okozta megbetegedések tekintetében. A rendezvényünk megtartása és 

megtarthatósága kapcsán egyeztetéseket folytattunk a területileg illetékes és országos 

hatókörű szakigazgatási szervekkel (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Csongrád 

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Nemzeti Népegészségügyi Központ, 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal), állásfoglalásokat kérve a rendezvényünk és a megvalósítandó 

programok higiénés és egészségügyi vonatkozásában, megismertetve velük mindazokat az 

előkészületeket, amivel a helyzethez igazodva felelősen készültünk (higiénés fertőtlenítők 

beszerzése, preventív és egészségmegőrzést szolgáló higiénés eljárásrendek, szabályok stb.). 

A kapott tájékoztatások, állásfoglalások alapján mérlegelnünk kellett, és a hazánkban fokozódó 

országos járványveszély miatt felelős magatartással kívánunk eljárni, így - Szeged Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával, a Szeged Belvárosi Római Katolikus Plébániával, valamint a Magyar 

Cserkésszövetség V. Kerület Elnökségével történt egyeztetések alapján (a fenti állami és 

önkormányzati szervek kifejezett kérésére) – meg kellett hoznunk azt a felelősségteljes 

döntésünket – a cserkészeink, a civil látogatók és a szervezők érdekében -, hogy az Árvízi 

Emléknap idén nem kerül megrendezésre! 

Fájó szívvel, de be kellett látnunk, hogy a 16. Árvízi Emléknapot le kell mondanunk! 

Sajnáljuk, hogy ezt a döntésünket meg kellett hoznunk, hiszen már régóta készültünk erre az 

eseményre! 

 

Cserkészköszüdvözlettel, és Jó egészséget kívánunk mindenkinek! 

 

A 16. Árvízi Emléknap szervezői körének nevében: 

Blazsev Zsófi és Szarvas Péter 

Árvízi Emléknap Főszervezők 

Magyar Cserkészszövetség V. kerületének elnöksége – a program társszervezői 

Szeged Belvárosi Római Katolikus Plébánia - a program társszervezői 


