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HÁROMHUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FELHÍVÁSA AZ ÜDÜLŐTULAJDONOSOKHOZ,
ÉS A TELEPÜLÉSRE LÁTOGATÓ VENDÉGEKHEZ, TURISTÁKHOZ
Kedves Üdülőtulajdonosok, Vendégeink, Barátaink!
A koronavírus okozta járványhelyzet mindnyájunkat megszokott életvitelünk megváltoztatására kényszerített, így most
az eddig rutinszerűen végzett napi teendőink mellett, az egymással való érintkezés, és a szabadidős tevékenységek
formáit is korlátoznunk kell. Önök is jól tudják, hogy településünk mindig szívesen látja az itt pihenő – és sok esetben
már falubelinek tekintett – üdülőtulajdonosokat, illetve az ide látogató vendégeket, turistákat. A jelen helyzetben
azonban elsődleges kötelezettségünk az itt élő, és javarészt idős lakosok megóvása, éppen ezért polgármesterként az
alábbi kérésekkel, illetve ajánlásokkal fordulok Önökhöz.
 Településünk üdülőtulajdonosait arra kérem, hogy ha hozzánk látogatnak, szigorúan tartsák be az előírásokat,
kerüljék a falubeliekkel történő érintkezést, és lehetőleg ne ingázzanak rendszeresen a lakóhelyük és a hétvégi
házuk között. Megértem, ha a városi tömeg elől ide menekülnek, azonban gondolniuk kell arra is, hogy ezzel
akaratlanul is segíthetik a vírus terjedését.
 A településünkre látogatást tervező vendégektől és turistáktól azt kérem, hogy útjukat lehetőleg halasszák el,
gondoljanak a saját, és az itt élő emberek biztonságára. A település szállodái, panziói, vendégházai és éttermei a
járvány idejére többnyire bezártak, így itt tartózkodásuk lehetőségei bizonyos értelemben egyébként is korlátozva
lennének.
 Tisztában vagyok azzal, hogy a megjelent nyilatkozatokban és hírekben többen a természeti környezetbe való
kimozdulást javasolták, úgy vélem azonban, hogy az olykor nálunk előforduló mértékekben már ez is veszélyes
lehet. Én tehát ebben az esetben is az otthon maradásra bíztatok mindenkit. Amennyiben mégis úgy döntenek,
hogy egy-egy sétára vagy túrára településünkre látogatnak, kérem, hogy azt párban, vagy legfeljebb családostól
tegyék, és kerüljék a csoportos találkozásokat.
 Az önkormányzat középhutai vegyesboltja a falubelieken kívül természetesen az üdülőtulajdonosok, és az
esetlegesen betérő vendégek, turisták előtt is nyitva áll. A helyben fogyasztás azonban tiltott, a bent tartózkodás
létszáma és ideje pedig korlátozott. Mindenkitől azt kérem, hogy csak a legszükségesebb esetben keresse fel a
boltot, és ott léte alatt szigorúan tartsa be a járványügyi előírásokat.
A település lakosainak egy része, és maga az önkormányzat is jelentős bevételektől esik el az idegenforgalmat is érintő
korlátozások miatt. Úgy vélem azonban, hogy most mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk
a vírus terjedését, és megóvjuk az itt élő emberek egészségét. Éppen ezért bízom abban, hogy megértik és elfogadják
kéréseimet, ajánlásaimat. Reméljük, hogy mihamarabb véget ér ez a nehéz időszak, és azt követően ismét szeretettel
láthatjuk majd Önöket településünkön. Addig is azt kérem, legyenek türelmesek, vigyázzanak magukra és
embertársaikra.
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