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Berényi Hírlap 
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

Egészségügyi tájékoztatások 

FELHÍVÁS! 

 

ÉRTESÍTJÜK TISZTELT BETEGEINKET, HOGY A KORONAVÍRUS FERTŐZÉS 

VESZÉLYE MIATT RENDELÉSÜNKÖN CSAK AZ ELŐZETES TELEFONOS 

BEJELENTKEZÉST KÖVETŐEN (+3685/377-668) – MELYEN BELÜL AZ 

ASSZISZTENCIA KIKÉRDEZI PANASZAIRÓL– LÁTJUK EL ÖNÖKET. BEJELENTKEZÉS 

NÉLKÜL BETEGET FOGADNI NEM ÁLL MÓDUNKBAN! EZEN INTÉZKEDÉS 

VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES. KÉRJÜK A FENTIEK SZÍVES TUDOMÁSUL VÉTELÉT! 

 

BALATONBERÉNY, 2020. MÁRCIUS 11.     DR. BELINA CSABA 

             HÁZIORVOS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 INFORMATION! 

 

 WIR INFORMIEREN UNSERE GEEHRTEN KRANKEN, DASS, WEGEN GEFAHR 

VON CORONAVIRUS, WIR SIE NUR NACH VORHERIGER TELEFONISCHER 

ANMELDUNG (+3685/377-668) – WANN DIE ASSISTENTIN SIE BEFRAGT – IN 

UNSERER SPRECHSTUNDE UNTERSUCHEN, OHNE ANMELDUNG SIND WIR NICHT 

IN DER LAGE, PATIENTEN ZU VERSORGEN. DIESE ANORDNUNG IST BIS WIDERRUF 

GÜLTIG. BITTE, NEHMEN SIE DIE OBIGEN ZUR KENNTNIS. 

 

BALATONBERÉNY, 11. 03. 2020.          DR. CSABA BELINA 

             HAUSARZT 

______________________________________________________________________________ 

Koronavírus 

Milyen tünetei vannak az új koronavírus fertőzés miatt kialakuló betegségnek (Covid-19)? 

Láz, köhögés, légszomj, izomfájdalom, fáradékonyság. A tünetek az esetek 80 százalékában 

enyhék, legfeljebb szokásos megfázásnak, náthának tűnnek köhögéssel, orrfolyással, esetleg 

lázzal. A fertőzöttek 20 százalékánál alakulnak ki súlyos tünetek. Ekkor tüdőgyulladás, heveny 
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légzési elégtelenség, szepszis (vérmérgezés), keringési vagy több szervi elégtelenség is felléphet. 

Jelenleg influenzajárvány is van Magyarországon, amelynek tünetei hasonlóak a koronavírus-

fertőzéshez. 

Kik a leginkább veszélyeztetettek?  

Azoknál a betegeknél alakul ki gyakrabban súlyos, akár életveszélyes állapot, akik valamilyen 

krónikus alapbetegségben, például magas vérnyomás betegségben, szív- és érrendszeri 

betegségben, cukorbetegségben, májbetegségben, légzőszervi betegségben, daganatos 

betegségben szenvednek. Az eddigi adatok szerint a halálozás legnagyobb eséllyel a 60 év feletti 

korosztályt, azon belül is különösen a 80 évnél idősebbeket sújtja. 

Hogyan terjed a vírus? 

A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a 

környezetbe, majd a közelben tartózkodó másik emberre. 

Hogyan lehet védekezni az ellen, hogy elkapjuk fertőzést? 

Mosson alaposan kezet szappannal, és használjon legalább 60 százalékos alkohol tartalmú 

kézfertőtlenítőt munkahelyre, iskolába vagy hazaérkezés után, tömegközlekedés után, ételkészítés 

előtt, étkezés előtt és a WC használata után. Ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt, 

és azonnal dobja ki a szemetesbe, majd mosson/fertőtlenítsen kezet! Ha nincs zsebkendője, ne a 

kezébe, hanem a könyökhajlatába tüsszentsen. Üdvözléskor egy időre szokjon le a kézfogásról. Az 

egyik legfontosabb tanács: a kezével ne nyúljon a szájába, a szemébe, az orrába vagy az arcához. 

Kerülje az olyan helyeket, ahol sok ember van egymáshoz közel. Közösségi rendezvények, 

ünnepségek, koncertek, sportrendezvények, stb. Felmosáshoz, takarításhoz is használjon 

fertőtlenítő tisztítószert. Szellőztessen gyakran. Kerülje az érintkezést a lázas betegekkel. 

Mennyi a fertőzés lappangási ideje? 

Általában 5-6 nap (2-12 nap) a lappangási idő. A fertőzőképesség akkor a legnagyobb, ha tünetek 

is jelentkeznek, de jelenlegi ismereteink szerint nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy 

fertőzőképesség előfordulhat a megbetegedés kezdete előtt is. Valószínűleg a tünetek 

súlyosságával arányos a fertőzőképesség. 

Hova fordulhatok, és mit tegyek, ha a tüneteket észlelem magamon? 

Ha az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteit tapasztalja, és találkozott olyasvalakivel, akitől 

elkaphatta a fertőzést, ne menjen el orvosi rendelőbe, hanem hívja a háziorvosát, az ügyeletes 

orvost, a mentőszolgálatot vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható 

zöldszámait: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456. 

A szakemberek telefonon megerősíthetik vagy kizárhatják a fertőzés gyanúját. Ha nem súlyosak a 

tünetei, első lépésben azt javasolják, hogy maradjon otthoni karanténban. 

 

Horváth László 

polgármester 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

Polgármesteri közlemények 

Tisztelt Állampolgárok! 

Magyarország kormánya a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében vészhelyzetet hirdetett 

ki. A község lakosságának védelme érdekében a tervezett rendezvényeket lemondtuk, a 

Művelődési Házat határozatlan időre bezártuk. A főjegyző asszony intézkedett az Önkormányzati 

Hivatal új ügyfélfogadási rendjéről. 

Amennyiben központi intézkedéssel a közeljövőben az iskolákat is bezárják, úgy megfontolás 

tárgyává kell tennünk a Csicsergő Óvoda bezárását. 

A lakosság egészségének megóvása érdekében valószínűleg március 17-től a község frekventált 

pontjain (boltok, posta, stb.) kihelyezésre kerülnek azok a kézfertőtlenítő eszközök, melyeknek 

kiszállítása a megrendelésünk alapján folyamatban van. 

Tisztelettel kérjük a külföldi munkavállalásból hazatérőket, hogy akik fertőzött területről, vagy 

feltehetőleg fertőzött környezetből érkeztek haza, jelentkezzenek a háziorvosi rendelő  

85/377- 668-as telefonszámán, biztosítva ezzel családtagjaik védelmét. 

A vészhelyzet súlyosbodása esetén a fokozottan veszélyeztetett idős, beteg, egyedülálló lakosok 

védelme érdekében tervezzük – indokolt esetben – hogy szükségleteik beszerzésében segítséget 

nyújtunk. 

Az eddig tett intézkedéseink a megelőzést szolgálják. Ha bármilyen központilag, vagy helyileg 

nem szabályozott problémával kapcsolatban kérdésük merülne fel, kérem, érdeklődjenek az 

önkormányzatnál a 85/377-482-es telefonszámon. További információkért kérem, figyeljék a 

kihelyezett hirdetéseket, a községi honlapot, facebook.com/balatonbereny.hu weboldalt és az 

országos médiát. 

Kérem Önöket, hogy az Operatív Törzs, a Népegészségügyi Intézet és egyéb szervek higiéniai 

előírásait maximálisan tartsák be, biztosítva ezzel valamennyi balatonberényi embertársunk 

egészségét, jövőjét! 

Köszönettel:  Horváth László, polgármester 

______________________________________________________________________________ 

Tisztelt Szülők! 

Az óvodáinkban a szolgáltatásokat egyelőre nem korlátozzuk, továbbra is ellátjuk a nevelési, 

ellátási és felügyeleti feladatokat. 

A szülőknek lehetőségük van rá, hogy gyermekeiket otthon tartsák, de erre nem kívánunk senkit 

kötelezni. 

Bármilyen változás esetén azonnali értesítést küldünk! 

 

Tisztelettel: Farkas László Nándor, balatonszentgyörgyi polgármester 
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_______________________________________________________________________________________________________ 

Tájékoztatás a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal és kirendeltségei 

megváltozott ügyfélfogadási rendjéről 

 

A koronavírus járvány megelőzés érdekében 2020. március 16-től határozatlan időre szünetel a 

személyes ügyfélfogadás. 

Kérjük, hogy csak az jöjjön személyesen ügyfélfogadásra, akinek halaszthatatlan dolga van, és az 

ügy a személyes megjelenést indokolja.  

Csak előzetesen egyeztetett időpont alapján fogadunk személyesen ügyfelet.  

Kérjük a következő számokon hívják, a hivatalt és kirendeltségeit, vagy írjanak e-mailt, 

használják a kihelyezett postaládát. 

Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 52.    Tel.: 06-85-575-810,  

email: iktato@balatonkeresztur.hu, fojegyzo@balatonkeresztur.hu,  

Balatonberény, Kossuth tér 1.    Tel.: 06-85-85-377-482,  

email.: bbereny@t-online.hu  

Kérelem nyomtatványok az önkormányzatok honlapjáról letölthetők 

www.balatonkeresztur.hu 

www.balatonbereny.hu. vagy ügyindításra az ügyfélkapuval rendelkezők használják az  

ohp-20.asp.lgov.hu  E-önkormányzat portált, vagy ingyenes üzenetküldő szolgáltatást:  

https://ohp-20.asp.lgov.hu felületet.  

 A kapcsolattartás elsődleges módja telefon, e-mail vagy elektronikus ügyintézés. 

 Személyes ügyfélfogadás esetén egyszerre legfeljebb egy ügyfél tartózkodhat az iroda 

helyiségben.  

 A Hivatalok bármely más helyiségében csak kivételesen, rendkívül indokolt esetben, 

előzetesen egyeztetett időpont alapján lehet személyesen ügyfelet fogadni. 

 A Hivatal épületében a hivatalban dolgozókon és az ügyfeleken kívül más személy nem 

tartózkodhat. 

 A házasságkötési szertartásra érkezők létszáma a házasságkötő teremre és annak előterére 

vonatkozóan, a Kormányrendeletben meghatározottak szerint a helyszín befogadó 

képessége, de legfeljebb 100 főig engedélyezett. 

  

Megértésüket köszönjük!         Mestyán Valéria 

             címzetes főjegyző 

______________________________________________________________________________ 

mailto:iktato@balatonkeresztur.hu
mailto:fojegyzo@balatonkeresztur.hu
mailto:bbereny@t-online.hu
http://www.balatonkeresztur.hu/
http://www.balatonbereny.hu/
https://ohp-20.asp.lgov.hu/
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A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ hirdetménye 

 

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, az alábbi intézkedésekről tájékoztatom Önöket:  

A helyi vészhelyzet kialakulását megelőző elővigyázatosságból a mai naptól visszavonásig 

intézményünk dolgozói nem tartanak fogadóórát és nem látogatnak családot, az ügyfélfogadás 

mind a székhelyen, mind a telephelyeken szünetel. Kérjük, szükség esetén kizárólag a 0685/376-

296-os telefonszámon keressék dolgozóinkat! 

Megértésüket köszönöm! 

Balatonkeresztúr, 2020. március 11.      Pungor-Horváth Barbara 

            intézményvezető 

______________________________________________________________________________ 

Tájékoztatás  

az EMMI által 2020. március 13-án életbe léptetésre kerülő, eRecept kiváltásra vonatkozó 

rendeletről 

„Péntektől bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. Prof. Dr. Kásler 

Miklós, az emberi erőforrások minisztere ugyanis rendeletben egyszerűsítette az e-recept 

kiváltásának feltételeit. A rendelet szerint a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a patikák 

a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, 

aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A 

patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt 

gyógyszereket.” 

EESZT Üzemeltetés 
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Önkormányzati hírek 

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

2020. február 27. 

 

1. Fogászati ügyeleti ellátás 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a balatonberényi lakosok fogászati 

ügyeleti ellátásának érdekében az ellátási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal 2020. 

március 1. napjától 6 Ft/hó/állandó lakos díjjal az Allfordent Kft-vel megköti azzal a módosítással, 

hogy a panaszok kivizsgálására a betegjogi képviselő jogosult. 

2. A község 2020. évi marketing terve 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3B Turisztikai Egyesület által 

benyújtott Balatonberény 2020. évi marketing tervét elfogadja. 

3. A község 2020. évi programterve 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2020. évi programtervét 

elfogadja. 

4. Községi strand működéséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi strand működéséről szóló 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a március havi testületi ülésre halasztja.  

5. Önkormányzati ingóvagyon értékesítése 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, de 

a Balatonberényi Nonprofit Kft. használatában lévő MTZ 550 típusú traktor értékesítése mellett 

dönt. 

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között 

végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

Horváth László polgármester: 

Az orvosi rendelő felújítására vonatkozó pályázattól elálltunk, erről a Somogy Megyei 

Kormányhivatalt, illetve a Magyar Államkincstárt értesítettük. Reméljük, hogy a Magyar Falu 

Programban ismételten lehetőségünk lesz pályázni. Március 19-én vettem részt a Marcali 

Kistérségi Társulás ülésén, ahol elfogadtuk az ez évi költségvetést. Márciustól indul a GINOP, 

melynek keretében 1 fő óvodai kisegítőt alkalmazunk, ezzel meg fog oldódni a létszámhiány a 

balatonberényi tagóvodában. A strandok fejlesztésével kapcsolatos pályázatban a napi 

munkafeladatokat elvégezzük, folyamatos az MTÜ-vel az egyeztetés, a Naturista strand kapcsán a 

stéghez kapcsolódó munkálatokra az árajánlatokat bekértük, erről részletesen a 13. napirend 

megtárgyalása során fogok beszélni.  

Az önkormányzat által ügyintézői álláshelyre kiírt pályázatra több érdeklődő is pályázott, a 

határidő február 24-én lejárt, a benyújtott pályázatokról zárt ülés keretében adok tájékoztatót. A 

lomtalanítás időpontját közzétettük, lesz elektronikai hulladék, illetve gumigyűjtés is, ennek 
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időpontja egyeztetés alatt van. A község honlapjának üzemeltetésére vonatkozó szerződés február 

29-én lejár, a folyamatos működtetés miatt, ami biztosítja a nyilvánosságot, indokolt a szerződés 

meghosszabbítása, melyre december 31. napjáig teszek javaslatot. A DRV a Hengerparkban 

hibaelhárítást végzett, ami hatalmas rombolással járt, már felszólítottuk őket a kár kijavítására.  

 

a) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról adott jelentést elfogadja. 

b) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról, 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót elfogadja. 

c) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2019.(X.28.) határozatát 

akként módosítja, hogy „Balatonberény Község önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta 

a képviselői tiszteletdíjat megállapító  120/2019. (X.28.) önkormányzati rendeletében foglalt 

tiszteletdíjat, és annak összegén a költségvetési évre tekintettel nem kíván változtatni.  

d) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Toronyi Zsolt egyéni vállalkozóval 

a község honlapjának admin feladatai ellátására megkötött megbízási szerződést változatlan 

feltételekkel 2020. december 31. napjáig meghosszabbítja. Felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés módosításának aláírására. A honlap új arculatának és műszaki, technológiai 

paramétereinek kialakítása és működtetése körében az önkormányzat pályázatot ír ki, melynek 

feltételeit 2020. szeptember 30. napjáig állapítja meg. 

7. Civil szervezetek támogatási pályázatainak bírálata 

Dr. Várszegi József Ferenc Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 

Idegenforgalmi Bizottság elnöke: 

A pénzügyi bizottság a pályázati kérelmeket részletesen megtárgyalta, és azok elbírálásakor a 

költségvetési tervezethez igazította a megállapított támogatások összegét. A bizottság javasolja 

továbbá, hogy Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a március havi testületi 

ülésen a civil szervezetek részére megállapított támogatást a 2019. évi elszámolásuk függvényében 

vizsgálja felül. A képviselő-testület a Balatonberényért Egyesület, a Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület, a Balatonberényi Községi Sportegyesület pályázó szervezeteket tartalék listára 

helyezze és az esetleges további támogatásukról a 2020. II. félévi bevételek teljesülése 

függvényében 2020. szeptember havi ülésén döntsön.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a civil szervezeteket a döntésről értesítse, és 

egyúttal felhatalmazza a támogatási szerződések megkötésére.  

8. SZEKO Bizottság beszámolója a 2019. évi munkájáról 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és 

Oktatási Bizottság 2019. évi tevékenységéről adott beszámolót elfogadja. 

9. PTKI Bizottság 2019. évi munkájáról beszámoló 

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pénzügyi, Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 2019. évi november-december havi munkájáról 
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adott beszámolót elfogadja. 

 

10. MÁV Zrt-vel együttműködési megállapodás megkötése 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a 

MÁV Zrt-vel az önkormányzat területét megfigyelő és a MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő 

térfigyelő rendszerre vonatkozóan. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

11. Kulturális feladatok meghatározása 

Dr. Várszegi József képviselő: 

A széleskörű kulturális feladatokra tekintettel mindenképp indokolt plusz egy fő egész éves 

foglalkoztatása. Ugyanakkor már a pénzügyi bizottság ülésén is felvetettem, hogy a lakosságot, 

illetve a civil szervezeteket, mint önkénteseket is be lehetne vonni a munkába.  

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális feladatokról, annak 

személyi és tárgyi feltételeiről szóló beszámolót elfogadja. 

12. Szociális tárgyú rendeletek felülvizsgálata 

Mestyán Valéria címzetes főjegyző: 

A minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése, az év közbeni nyugdíjkorrekció, az év eleji 

nyugdíjnövekedés és a Kúria Köf.5.014/2019/3. számú határozata miatt ismételten szükség van az 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. 

A kormányhivatal a törvényességi felhívásban rögzítette, hogy amennyiben a képviselő-testület 

jövedelemhatárra tekintet nélkül kíván egyéb támogatásokat megállapítani, erről az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdése alapján, eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva alkothat rendeletet. 

A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a balatonberényi állandó 

lakosok részére nyújtott - jövedelmi viszonyoktól független – támogatásokról eredeti jogalkotói 

hatáskörben eljárva alkosson rendeletet. 

Jelenleg az önkormányzat 3/2016. (II.26.) rendeletének III. Fejezete tartalmazza „Egyéb pénzbeli 

és természetbeni települési támogatások” megnevezéssel a jövedelmi viszonyoktól függetlenül 

nyújtott önkormányzati támogatásokat. 

Ezek a támogatások az alábbiak: családalapítási támogatás és iskolakezdési támogatás. 

Javasolom továbbá, hogy a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet újbóli módosítása 

helyett is alkosson új rendeletet. 

13. Döntés a „Balatonberényi Naturista strand fejlesztése II. ütem” tárgyú pályázatban 

Horváth László polgármester: 

A Balatonberény Naturista strand fejlesztése II. ütem elnevezésű pályázatban az önkormányzat, 

mint támogatott beszerzési eljárást folytatott le a napozóstég vörösfenyő anyagának beszerzése 

tárgyában 3 gazdasági szereplő meghívásával. A bíráló bizottság döntési javaslata szerint a 

legkedvezőbb árajánlatot tevő legyen nyertesként kihirdetve. Erre vonatkozóan az írásos 

előterjesztés valamennyi képviselő részére megküldésre került. Szintén árajánlatokat kért be az 
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önkormányzat ugyanezen pályázat keretében a napozóstég asztalos-lakatos munkálatainak 

elvégzése, a stég festése, a napozóstég szárazföldi csatlakozása, valamint a vízbejutás feltételeinek 

javítása tárgyában. A meghívásos eljárásban, valamennyi tárgykörben 3-3 gazdasági szereplő 

részére került az árajánlat-kérés megküldésre, aminek a beadási határideje ma 12 órakor járt le. A 

bíráló bizottság az ajánlatokat ellenőrizte és döntési javaslatokat tett. 

a) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balatonberényi Naturista 

strand fejlesztése II. ütem” című projekt napozóstég faburkolatának árajánlat kérése tárgyú - a Kbt. 

hatálya alá nem tartozó - meghívásos versenyeztetési eljárásban benyújtott 3 db árajánlatot 

megismerte. 

b) A Képviselő-testület az Eurofa 2000 Kft. (8360 Keszthely, Sömögye dűlő) bruttó 5.275.275 

Ft összegű ajánlatát tartotta legkedvezőbbnek, így a beszerzést velük kívánja megvalósítani. 

c)  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázókat a döntésről tájékoztassa. 

14. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

Horváth László polgármester: 

Szóban ismerteti az előterjesztésben foglaltakat azzal a kiegészítéssel, hogy még a mai nap 

folyamán is változott a költségvetés tervezete, melyet minden képviselőnek írásban megküldött, 

azonban a kiadási és bevételi főösszeg nem változott. 

Dr. Várszegi József képviselő: 

Nagyon fontos rendelet elfogadásáról van szó, és tudjuk, hogy az SZMSZ mit ír az előterjesztések 

megküldésének határidejére vonatkozóan, de jelen esetben ezt nagyon rövidnek tartom, ennyi idő 

alatt nem lehet felkészülni egy ilyen fontosságú rendelet elfogadására. Ezért azt szeretném kérni, 

hogy a jövőben a költségvetéssel kapcsolatos előterjesztéseket hamarabb kapjuk meg, illetve már 

év végén, decemberben el kezdhetnénk a költségvetést tárgyalni. Azzal is foglalkozni kellene, és 

alternatívákat felállítani, hogy mi lesz akkor, ha a helyi iparűzési adót, vagy annak egy részét 

elvonja az állam. 

Mestyán Valéria címzetes főjegyző: 

Nincs a 2020-as éven túlmutató pályázatunk, ezért nem tartalmazza a táblázat. A közös hivatal 

finanszírozása kapcsán az együttes ülésen fogadtuk el a költségvetést, ott volt részletezve. A helyi 

iparűzési adó kapcsán nem az a fontos, hogy milyen hírek látnak napvilágot, hiszen azok állandóan 

változnak, hanem az lesz irányadó, ami megjelenik a Magyar Közlönyben. A költségvetés valóban 

egy nagy anyag, mindig az előző évből indulunk ki a tervezésekor, de az előző gazdasági év is 

később zárul, sokkal hamarabb nem tudjuk megkezdeni a következő év költségvetésének 

tárgyalását. Más önkormányzatokhoz képest sokkal részletesebb anyagot állítunk össze, ami 

jelentős mértékű munkát jelent a pénzügyi csoportnál. Természetesen, ha valamilyen fogalommal 

a képviselők nincsenek tisztában, a pénzügyes kollegák szívesen elmagyarázzák. Koncepciókat 

lehet készíteni a költségvetés tárgyalása előtt, de számszakilag azokat pontosan meghatározni még 

nem tudjuk. Van arra is eset, hogy még zárszámadás után is fel kell nyitni az adott gazdasági évet,  
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az állandó változások, illetve könyvelési metódusok miatt többször is szükség van egy évben a 

költségvetés módosítására rendelet formájában. 

Horváth László polgármester: 

Jövő héten elnök úrral átmegyünk Balatonkeresztúrra a pénzügyi csoporthoz, hogy a felmerült 

kérdéseket átbeszéljük. 

Mestyán Valéria címzetes főjegyző: 

Az ÁSZ jelenleg is vizsgálja az önkormányzatainkat március 6-ig, minden általuk kért 

dokumentumot fel kell töltenünk, valamint az intézményeinket is, az ellenőrzések alkalmával soha 

nem találtak kisebb hibákon kívüli szabálytalanságot, tavaly is volt ÁSZ vizsgálatunk és jó 

minősítést kaptunk. 

Dr. Várszegi József képviselő: 

Azt látom, hogy az önkormányzat gazdaságilag stabil, ehhez gratulálok, részemről ezek nem 

kritikai megjegyzések voltak. Azért vetettem fel az észrevételeimet, mert nagyon nehezen értjük a 

részleteket, de higgyünk a pénzügyi szakemberek tudásában. Sajnos meglátásom szerint a 

működési bevételek nem fedezik a működési kiadásokat, ezért a bevételek növelésére kellene 

törekednünk. A hiányt most a felhalmozott pénzmaradványok terhére tudjuk kompenzálni, de 

hosszútávon megbízható saját forrásokat kell képeznünk. Most valóban stabil gazdasági évnek 

nézünk elébe, de ezt a jövőben is fenn kell tartanunk. 

Horváth Péter alpolgármester: 

Én stabilnak ítélem meg az önkormányzat gazdasági helyzetét és a folyamatokat kell figyelnünk, 

ami egyértelműen pozitív. A bevételek több tételből adódnak össze, az állami támogatás is gyűjtő 

fogalom, ez nem fedi be teljesen a kiadásainkat, azok fedezéséhez saját bevételi forrásra is szükség 

van. Azt látjuk, hogy a saját bevételi oldalon folyamatos növekedés van, ezek az adóbevételek, 

főleg a helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi adó, hiszen nőttek a vendégéjszakák száma, de a  

bevételek növekedése mellett a piaci helyzet miatt a kiadások is folyamatosan emelkednek és 

fognak a jövőben is. A költségvetésben jelentős tartalék van, melynek felhasználásához nagyon 

fontos lenne a fejlesztési célok meghatározása. Szerintem a problémát az okozza, hogy a 

pénzügyes szakemberekkel a számviteli fogalmak értelmezését kellene átbeszélnünk. 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre 

várható összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítja meg. 

15. Elővásárlási jogról döntés 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális örökség védelméről szóló 

2011. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése értelmében fennálló, a balatonberényi 2204 hrsz. alatt 

nyilvántartott, a.) kert, b.) szőlő művelési ágú, 1655 m2 nagyságú, 5,52 AK értékű zártkerti 

ingatlanra vonatkozó - amelyen városképi jellegű építmény található - elővásárlási jogával nem 

kíván élni. 
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16. Egyebek: 

Horváth Péter alpolgármester: 

A közmeghallgatáson ígéretet tettem arra, hogy megkeressük a MÁV-ot, hogy a nyári időszakban 

a gyorsvonatok álljanak meg Balatonberényben is. A tavalyi nyári menetrend megnehezítette a 

munkába járók helyzetét és gazdaságilag, turisztikailag sem volt szerencsés. Megkérném 

polgármester urat, hogy szíveskedjen egy megkeresést megfogalmazni ezzel kapcsolatosan, melyet 

a következő testületi ülésen határozattal is megtámogatnánk. 

A képviselő-testületi üléseknek a Youtube csatornán történő közvetítése iránt nagy az igény, ennek 

már a jogi akadályai elhárultak, a műszaki feltételek is adottak hozzá, csupán a személyi feltételt 

kellene megteremteni. Keressünk ehhez egy megfelelő személyt, aki lehetne a hivatal dolgozója, 

vagy akár külsős is megbízási szerződéssel.  

A Petőfi utca 10. szám előtti járdán áll a víz esőzések alkalmával, jó lenne a járdát kijavítani, hogy 

lehessen rajta esőben is közlekedni. 

Meg szeretném köszönni Horváth János munkáját a külterületi részek tisztántartása érdekében és 

a körzeti megbízottét is. Jó lenne, ha ebbe a munkába a polgárőrség is becsatlakozna. A helyi 

polgárőrség a közgyűlésén ismételten Kiss Ferencet választotta meg elnökének, én már kértem az 

elnök úrtól javaslatot arra vonatkozóan, hogy hova telepítsünk még a közterületen kültéri 

kamerákat. 

Horváth László polgármester: 

Részt vettem a nyugdíjas egyesület taggyűlésén, ahol ismét Tilesch József urat választották 

elnöknek. A testület nevében jó munkát kívánunk elnök úrnak. 

Varga Zsolt képviselő: 

Az önkormányzat június 4-én tartson megemlékezést, a szervezőkre nem teszek javaslatot. 

Gazda János képviselő: 

A községben több hirdetőtábla is rossz állapotban van, ezeket meg kellene újítanunk. Már korábban 

is jeleztem, hogy a bolt háta mögötti parkoló feletti rézsűt a Kft-nek jobban karban kellene tartania, 

nemcsak a magántulajdonosoknak. Itt a szolgálati lakás, valamint a gyógyszertár mögötti területre 

gondolok. 

Dr. Várszegi József képviselő: 

Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete a márciusi ülésen a Balatonberényi 

Nonprofit Kft-vel megkötött feladatát-átadási szerződést módosítsa oly módon, hogy valamennyi 

önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében a pályázati kiírás és bírálat feltételeinek 

meghatározása, valamint a bérlőkijelölési jog a képviselő-testület hatáskörébe tartozzon. 

A bizottság határozatot hozott arra vonatkozóan is, hogy javasolja, hogy a Képviselő-testület 

fogadja el, miszerint a két képviselő-testületi ülés között végzett munkáról szóló beszámolóban a 

Balatonberényi Nonprofit Kft. ügyvezetője is készítsen beszámolót az adott időszakban elvégzett 

feladatairól, valamint a következő testületi ülésig tervezett feladatairól is.  

Horváth László, polgármester                 
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Nőnapi köszöntő 

Tisztelt Hölgyeim! 

 

Sokukkal nem találkoztam március 8-án, utólag közreadom Önöknek egy kedves tudós barátom 

nőnapi elmélkedését. 

A nő a természetben fellelhető, különleges összetételű vegyi elem – mellyel mi férfiak szívesen 

vegyülünk - feltalálója Ádám. Ideális tömege 50-60 kg, de ez a skála 40 és 120 kg között széles 

ingadozást mutat. Összetétele nekünk, férfiaknak még mindig felfedezésre vár. Amit eddig 

biztosan megállapított a tudomány: jellemző fizikai és vegyi tulajdonságaik vannak.  

Fizikusok a következőket sorolták fel: 

 Felülete – főleg fiatalon – színes mázzal van bevonva. 

 Hidegben is tud forrni és kánikulában is tud fagyni. 

 Megfelelő eljárások alkalmazásával olvad. 

 Rossz ízű, ha tévesen kóstoljuk meg. 

 Erős hangokat hallat, ha a megfelelő helyen nyomást gyakorolunk rá. 

 Fiatalon erős mágneses, delejes hatással rendelkezik. (Eme hatást a férfiakon végzett 

kísérletek mutatták ki.) 

 Vezeti az áramot. Szikrázik, ha felidegesítjük. 

 A kvantumfizika megállapítása szerint a szubatomi részecskék mozgása nagyon hullámzó, 

mely a kedélyállapotban nyilvánul meg. 

Vegyi tulajdonságai: 

 Könnyen vegyül az arannyal, ezüsttel és más nemesfémekkel, valamint a drágakövekkel. 

 Nagy hatékonyságú tisztítóeszköz. 

 Színét gyakran vörösre váltja. Fiatalon szégyenében, idősebb korban, mérgében. 

 Zöld és sárga színekben ragyog, ha egy nála jobb minta kerül mellé. 

 Szeret kísérletezgetni, főleg a konyhában. Az előállított vegyi keveréket rajtunk teszteli le. 

 A robbanás veszélye mindig fennáll nála, ezért csak avatott szakemberek mondjanak 

véleményt! 

 Az alkímia tudománya nagyon közel áll hozzá. Nagy méregkeverő. 

Eme kockázatos tulajdonságú, különleges összetételű elem birtoklása, megtartása, szinte minden 

férfitársam legfőbb vágya, mert mi férfiak szeretjük a veszélyt! 

Komolyra fordítva a szót: 

A párkapcsolatot, melyben megannyi sok férfitársammal élek, önöket, a fele-ség szavunk jelöli. 

Mert mi férfiak a nők nélkül csak fél emberek vagyunk. Önök kivételes lényei az univerzumnak. 

Önök életet adnak egy másik élőlénynek, ami mi férfiak elképzelni sem tudunk! Másképp 

viszonyulnak az élethez, tükröt tartanak gyermekeik és férjük elé és lássunk csodát, olyanokká 

leszünk, amilyennek látni akarnak bennünket ebben a tükörben! Akarva- akaratlanul a saját 

képükre formálnak. A nőnap alkalmából nagyon jó egészséget kívánok közösségünk minden 

hölgytagjának. 

Horváth László, polgármester 



IV. évfolyam, 3. szám 2020. március 

 

15 
 

______________________________________________________________________________ 

H I R D E T M É N Y  

Értesítjük BALATONBERÉNY község lakosságát, hogy a 2020. évi szervezett formában történő 

EBEK VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐ-, ÉS PÓTOLTÁSÁRA, VALAMINT 

FÉREGTELENÍTÉSÉRE 

az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor: 

 

O L T Á S 

Helye Dátuma Időpontja 

Balatonberény Kossuth tér 

(önkormányzat parkolója) 

2020. április 16. 

(csütörtök) 
8:00-9:00 óra 

 

P Ó T O L T Á S 

Helye Dátuma Időpontja 

Balatonberény Kossuth tér 

(önkormányzat parkolója)  

2020. április 22. 

(szerda) 
13:00-13:40 óra 

Az oltás és a féregtelenítés díja az összevezetés helyén: 4500 Ft/eb 

Új, egységes, sorszámozott oltási könyv: 600 Ft/eb 

 

Az új, sorszámozott, szigorú számadású oltási könyv 2010. január 1-től kötelező. 

 

Az oltáshoz a tulajdonos az eb oltási könyvét hozza magával. A háznál, illetve az eb tartási helyén 

történő oltás bejelenthető a Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén, a fenti 

időpontban az oltás helyszínén és telefonon: 

dr. Bánkuty József  állatorvosnál 06- 30/9578-469 

Oltásra kerülnek: Egészséges ebek, három hónap feletti még be nem oltott ebek, az egy 

évvel korábban oltott ebek, az oltatlan ebek. 

Oltás nem adható: Beteg ebnek, embert harapott és emiatt hatósági megfigyelés alá vont 

ebnek, mikrochippel nem rendelkező ebnek. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdése 

értelmében az állattartó köteles ebét veszettség ellen beoltatni és az oltást igazoló okmányt 

megőrizni. Az oltás alól elvont eb tulajdonosát a hatóság bírsággal sújtja. 

 

Balatonberény, 2020. február 25. 

  

   Dr. Bánkuty József   Mestyán Valéria 

állatorvos     címzetes főjegyző 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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Helytörténet 

Évfordulók 

 

A háború befejezésének 60. évfordulója alkalmából Somogy megye Közgyűlése és a Somogy 

Megyei Honismereti Egyesület pályázatot hirdetett meg a 2005-ös évre a 2. világháború 

áldozatainak tiszteletére és emlékére. Az akkori Polgármester Úr kérését elfogadva, vállalkoztam 

a „Hősök könyve” megírására a „BALATONBERÉNYI HŐSÖK ÉS ÁLDOZATOK 1914-

1945” címmel. 

E könyvben részletesen feldolgoztam a berényi eseményeket, kimutatásban szerepeltettem az 

áldozatok neveit. Emléket állítottam azon berényieknek, akik végig harcolták és szenvedték a  

világégés küzdelmeit. Nagyon sokan sebesülten, rokkantan, de megúszták a harcot. A férfi 

lakosság köréből, – ebből a kicsi faluból – 42-en adták életüket a Hazáért. A civil lakosságból 3-

an veszítették életüket, majd 1946 és 1948-ban az emberi könnyelműségnek, valamint a különböző 

harctereken szerzett betegségben falunk 2 férfi lakosa hunyt el. Sajnos volt kit gyászolni a 

családoknak, a falunak. 

A háborús áldozatokra országszerte, így falunkban is minden évben megemlékeznek. A fent 

említett könyvben a háború berényi eseményei részletesen megírásra kerültek. A helyi lakosság 

legnagyobb részének – főleg az árváknak - a könyvespolcán megtalálható. 

Az évfordulóra íródott könyv berényi háborús eseményeinek alapjául 

Gosztolya János esperes úr precíz, az apró részletekre is kiterjedő 

feljegyzései (História Domus, Hirdetőkönyv, Anyakönyvek) 

szolgáltak. 

Balatonberény lakossága – akik ismerték őt – hálás szeretettel 

gondolnak rá. A plébánia megalapítása, 1903 óta Ő volt az, aki 

szülőfalumban a leghosszabb ideig, 35 évig működött, mint 

lelkipásztor Isten dicsőségére és a hívek közmegelégedésére. Falunk 

lakossága óriási hálával tartozik az Esperesnek, mert neki 

köszönhetően Berény lakossága nem lett kitelepítve, mint a környező települések lakói. Nem vált 

a falu népe földönfutóvá. Bátor és nemes cselekedet volt, hogy hol a német, hol az orosz tiszthez 

ment és német, szlovák, bosnyák nyelvtudását latba vetve szünet nélkül tárgyalt hívei, Berény 

lakossága érdekében. Éppen ezért 1945-től december 9-e a falu fogadott ünnepe lett. („Hogy 

megmenekültünk, (nem az orosztól, hanem) attól, hogy a falunk harctér legyen, megfogadtuk ezt 

a szép napot községi ünnepnek, szentségimádással.)1 

A 2020-as év a 2. vh befejezésének 75. évfordulója. Községünk 1945. március 30-án, 

nagypénteken szabadult fel. Nemcsak erről az évfordulóról kell, hogy írjunk. Az Esperes háborús 

tevékenységének felelevenítése, e cikkben történő rövid méltatása legyen egyben megemlékezés  

születésének 125., halálának 55. évfordulóján. 

1.) Balatonberény Plébánia Irattára, História Domus  Kovács „Hugi” Ilona, helytörténet kutató 
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Közérdekű információk, olvasói cikkek 

Tisztelet Napja 

 

Tisztelet Napja A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi 

Kara a 2019/20-as tanévben ünnepelte jubileumi 30. tanévét. A 

kar megalapításában, fejlődésében, működtetésében jelentős 

teljesítményt nyújtó, nyugállományba vonult oktató kollégák 

munkájának elismerése céljából hívták életre a Tisztelet Napját, 

melynek megrendezésére február 28-án került sor. Közösségünk 

tagja Gáspár Antalné a Pro Facultate bronz fokozatát vette át e 

jeles napon. Ez úton gratulálunk kimagasló munkájához és 

annak elismeréséhez! Fő állásként a Vas megyei Markusovszky 

Kórház Szülészetnőgyógyászat osztályán dolgozott, 

részfoglalkozásként oktatott. Ilona 1989-től alapító tagja a 

Magyar Ápolási Egyesületnek. 1991-ben került a Szakmai 

Igazgatósághoz intézeti szakoktatói munkakörbe. Részt vett az 

ETI által szervezett osztályvezető ápoló és segédápoló képzésben. 1993 óta a PTE Egészségügyi 

Főiskolán óraadó tanár és gyakorlatvezető a diplomás ápoló képzésben. 1997-ben aktívan 

tevékenykedett a WHO Klinikai Demonstráció és Oktatási Egységek I.-II. tanárfelkészítő 

programjában, valamint alapító tagja a MTA VEAB Orvostudományi Szakbizottsága Ápolási 

Munkabizottságának. 1999-től az egészségügyi szakképzés területén szakértői tevékenységet 

végzett. 2001-ben kinevezték a PTE Egészségügyi Főiskola Karának Szombathelyi Képzési 

Központjába részfoglalkozású főiskolai adjunktusi munkakörbe. 2004-től a Magyar Ápolási 

Egyesület Szülésznői Tagozatának vezetőségi tagja nyugdíjba vonulásáig. 

Mindezen összetett feladatok elvégzése mellett rendszeresen publikált, szakápolástani fejezetet írt 

a Szülésznőképzés c. tankönyvbe, előadásokat tartott, részt vett a szakmai tanulmányi versenyek 

feladatainak összeállításában, az Egészségügyi Felsőoktatási Záróvizsga tesztkérdés - 

gyűjteményének összeállításában. Tisztelettel és büszkeséggel hajtok fejet a Tisztelet Napján 

kapott elismerésért Gáspár Antalné előtt.  

Csiri 

 

Impresszum 

Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. 

Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő 

Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap 

Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TOR-SIF BT. 

Az áprilisi szám lapzártája április 05.! 
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Farsang búcsúztatása 

Az idén is hagyományőrző jelmezbállal búcsúztatta a 

farsangot a Nyugdíjas Egyesület. A résztvevők ötletes, 

színvonalas jelmezeikkel igazi farsangi hangulatot 

hoztak a Balatonberényi Művelődési Házba. A felvonuló 

jelmezesek közül a zsűri a legjobbnak a cowboyoknak 

öltözött hölgyek csapatát találta, akik ráadásul egy 

fergeteges country tánccal is elkápráztatták a 

jelenlévőket. Kimagasló teljesítményével ért el helyezést 

még a Nagy ho-ho-hó, a boszorkány, és a Drakula jelmez. 

Köszönjük a jelmezek látványát, és a profi zsűrizést. 

Ezt követően hajnalig folytatódott a mulatság, melyet csak az értékes tombolatárgyak kisorsolása 

szakított meg. Egyesületünk egy jól sikerült, jó hangulatú rendezvényt tudhat maga mögött. 

Támogatóink voltak: Sörművek Balatonszentgyörgy, Gulya Csárda, Csillagvár Étterem, 

Gólyafészek Kocsma, Takács Szilveszter, Kovács János, Hosszú András Balatonberényi 

vállalkozók, Balaton Színház Keszthely, a Balatonberényi Nirvána Szépség- és Gyógysziget, Nagy 

Olga Masszázs Szalon, Tündérkert Virág és Ajándék, Dia Kozmetika. KÖSZÖNJÜK! 

KÖSZÖNJÜK a község lakosságától, valamint a rendezvény résztvevőitől kapott nem kevés 

támogatást, és a felajánlott tombolatárgyakat. 

T. J. 

______________________________________________________________________________ 

A Nőket köszöntötték a Nyugdíjas Egyesületben 

 

Minden évben igyekszünk a nőnapot méltóképp 

megünnepelni, hogy a szebbik nem képviselői 

érezzék a megbecsülésünket. E szép hagyományt 

ápolták egyesületünk férfi tagjai, amikor vasárnap 

délután nőnapi ünnepségre hívták meg március 8-

a ünnepeltjeit, a hölgyeket. A művelődési ház 

nagyterme megtelt a rendezvény résztvevőivel. Az 

ünnepség megnyitása után Horváth László 

polgármester úr vidám humoros köszöntője 

hangzott el, amelyből azonban nem hiányzott a Nők iránti megbecsülés és tisztelet sem, akiket az 

ünnepi beszédet követően a férfiak virággal köszöntöttek fel. Az egyesület finom vacsorával látta 

vendégül a jelenlévőket, melyet férfiak szolgáltak fel, és az azt követő mosogatást is tisztességgel 

elvégezték. Nem maradhatott el az ünnepeltek hálája sem, melyet a saját készítésű finom 

sütemények kínálása jelentett. Koraestig tartó, terített asztal melletti vidám beszélgetéssel 

folytatódott és fejeződött be ez a szép tavaszi ünnepnap. 

T. J.   
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Sport 

Vereséggel kezdtük a tavaszi szezont 

 

Az idei tavaszi szezon már február hónapban megkezdődött. Felnőtt csapatunk nagyarányú 

vereséggel kezdte a szezont, majd ezt követően két döntetlennel folytatta a menetelést. Ifjúsági 

csapatunk a sikeres ősz után három vereséggel kezdte a tavaszi szezont. Az első tavaszi győzelem 

várat még magára, melyet reményeink szerint a következő fordulóban sikerül elérni.  

16. forduló: 

Öreglaki MEDOSZ SE - Balatonberény SE 6-0 (1-0) 

U19: Öreglaki MEDOSZ SE - Balatonberény SE  2-1 (1-0) 

17. forduló: 

Balatonberény SE – Somogyvár K.Ö.SE 1-1 (0-0) 

Gólszerzőnk: Kiss Péter (77’)  

U19: Balatonberény SE - Somogyvár K.Ö.SE 0-1 (0-1) 

18. forduló: 

Dél-Balaton FC Balatonszemes – Balatonberény SE 2-2 (1-1) 

Gólszerzőnk: Karancz Kristóf (4’), Wolf Balázs (88’) 

U19: Dél-Balaton FC Balatonszemes – Balatonberény SE 6-0 (3-0) 

 

A következő fordulók programjai:  

19. forduló: Balatonberény SE – Fonyódi Petőfi SE  2020.03.14. 14:30 U19: 12:30 

20: forduló: Berzence SE – Balatonberény SE 2020.03.22. 15:00 U19: 13:00 

21. forduló: Balatonberény SE – Balatonföldvári SE  2020.03.29. 15:30 U19: 13:30 

22. forduló: Mezőcsokonya SE – Balatonberény SE 2020.04.04. 16:00 U19: 14:00 

23. forduló: Balatonberény SE – Kiskorpádi SE 2020.04.12. 16:30 U19: 14:30 

A Balatonberényi SE arra kéri a szurkolókat, hogy a koronavírusra való tekintettel 

visszavonásig ne látogassák a mérkőzéseket! 

Forrás: adatbank.mlsz.hu          Horváth János 
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