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Ha nem szeretne hasonló hírlevelet kapni - kérem írja meg és lekerül a címlistáról.
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A világjárvány március óta teljesen felborított, felülírt mindent de, közeleg a 2020as év vége, a vakcina már belátható távolságon belül van és így éledeznek a
remények is hogy lassan visszatérhetnek a pástra veterán vívók is…
Bár a járvány még tombol, halvány reménysugarak már jelentkeznek ezért, a
veterán bizottság a két ünnep közt ülésezni fog, dec. 28-án – természetesen nem
személyesen, hanem on-line, az interneten keresztül. Pár terv, gondolat már
körvonalazódott a 2021-es évvel kapcsolatban. Ezeket fogjuk megvitatni és
igyekszünk összerakni egy lehetséges forgatókönyvet az újrakezdésről.
Addig is, fontosnak tartjuk, hogy ebben a pandémiás környezetben megszólításra kerüljenek a veterán közösség tagjai.
Ezért, aki úgy gondolja, hogy megosztaná az utolsó ¾ év történéseit, edzés lehetőségeit, erőnléti felkészülési
módszereit vagy egyéb tapasztalatot, azt hogy hogyan élte meg ezt a nehéz helyzetet szívesen fogadom, összegyűjtöm
és a honlapunkon közzéteszem vagy egy következő Hírlevélben a tagság számára elérhetővé teszem.
Amennyiben a 2021-es évre vonatkozó javaslatok, ötletek érkeznek, a bizottsági ülésen a tagok elé terjesztem,
megvitatjuk, esetleg felhasználhatjuk a jövőre szóló tervekhez is.
Jó lenne hallani egymásról…, hogy a hátra lévő pandémiás időszakot is tudjuk átvészelni és egészségesen, megújult
erővel térjünk vissza a normális életünkhöz, a szeretett sportágunkhoz és versenyeinkhez…
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A 2019-2020. évi versenyszezont hivatalosan is lezártnak tekintjük, természetesen
tudomásul kell venni, hogy ez egy pandémiás időszak feltételei között kialakult sorrendet
mutat, mint ismeretes sok verseny elmaradt, nem került megrendezésre. (Ranglisták)

---)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(---Külföldi hírek…
Januárban biztos nem lesznek versenyek…
A januári EVF versenyek új időpontokra lettek áthelyezve…
A májusi egyéni Európa Bajnokságot törölték...
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Az abszolút veteránok – Buday György, dr.Szentkirályi
István, dr. Müller Ferenc és Boros Péter - ezzel a
nagyon kedves képpel kívánnak sok szeretettel az
egész veterántársaságnak békés és meghitt
Karácsonyt és a melléklet szerinti újesztendőt.
…és én is áldott, szeretetteljes Karácsonyt kívánok
mindenkinek és egy vírusmentes, egészségben és
sikerekben gazdag új esztendőt!

---)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(---Friss hírek a honlapunkon a - Hírek – menüpontnál és hírlevélben is.

A felelősség mindannyiunké!
Továbbra is igyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
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Üdvözlettel.
Judit (Gyiurkán) - juddum@gmail.com

