
IV. évfolyam, 4. szám 2020. április 

 

1 
 

 

 

 

Berényi Hírlap 
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

Önkormányzati hírek 

Húsvéti köszöntő 

Reviczky Gyula: Húsvét 

 

Fakadnak már a virágok, Aki tudja, mint töré fel 

Kiderül az ég,   Sírját a dicső, 

És a föld most készül ülni Aki látja, hogy a földön 

Drága ünnepét.   Minden újra nő, 

Szíveinkben mint a földön, Gondoljon feltámadására, 

Ma öröm legyen,   Mely örök leszen … 

Feltámadt az isten-ember Feltámadt az isten-ember 

Győzelmesen!   Győzelmesen. 

 

 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

A LOMTALANÍTÁS és AZ EBOLTÁS ELMARAD 

Tájékoztatjuk a lakosságot és a nyaralótulajdonosokat, hogy az április 14-15-re meghirdetett 

lomtalanítás a magas egészségügyi kockázat miatt elmarad. Továbbá ugyanezen okok 

miatt az április hónapra tervezett eboltás is más időpontban kerül majd megrendezésre. 

Megértésüket köszönöm! 

Balatonberény, 2020. március 26.       Horváth László 

polgármester 
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Koronavírus kisokos 

 

Hogy terjed a koronavírus? 

Gyorsan, nagyon gyorsan! Emberről emberre, leginkább levegő vagy fertőzött tárgyak útján. 

Emellett széklet útján is terjedhet. 

Mit jelent az, hogy a levegő útján terjed? 

A belélegzett vagy a szembe kerülő vírusok fertőznek meg téged. A levegőbe jutó vírusok forrása 

a fertőzött ember (aki köhög, tüsszög vagy egyszerűen csak beszél), és sosem tudhatod, hogy ki 

az. Tarts tehát legalább 2 méter távolságot. 

Mi az, hogy fertőzött tárgy? 

A tárgyak felületére (kilincsre, metró kapaszkodóra, használt papírzsepire, telefonra) kent, vagy 

odatüsszentett, és odaszáradt vírusok napokig fertőzőképesek maradnak. Egy fertőzött tárgy téged 

is megfertőzhet, ha megfogod, aztán szádhoz, orrodhoz, szemedhez nyúlsz. Moss tehát mindig 

kezet! 

Meddig marad fertőzött egy fertőzött tárgy? 

Az a felület típusától függ. Egy friss tanulmány szerint a koronavírus fémen, műanyagon napokig, 

kartonon egy napig, réz felületen csak néhány óráig marad fertőzőképes. A telefonod képernyője 

ebből a szempontból fémnek/műanyagnak számít, tehát azon is napokig elél a vírus. 

Milyen gyakran érdemes otthon fertőtleníteni a kilincset, kapcsolókat, gyakran megérintett 

felületeket? 

Ha valamiért el kellett hagynod a lakást, a legjobb, ha minden hazajövetel után “bezsilipelsz”, azaz 

leveszed/leteszed, amit kint használtál, megmosod a kezedet és az arcodat szappannal, lemosol 

mindent, amit kintről hoztál. Az utcai ruhát, cipőt otthon vedd le, öltözz át, a táskát,  telefont, 

pénztárcát tekintsd mindig fertőzöttnek, semmiképp se tedd az asztalra. Utána fertőtlenítsd végig 

az összes kilincset és villanykapcsolót, amihez hozzáértél, és még egyszer moss kezet szappannal. 

A kéztörlőt érdemes gyakrabban mosni, magas hőfokon (60°C), és a vasalás is segíthet a 

vírusmentesítésben. 

Ha nem mész el otthonról, és nem is jön be senki, te pedig nem vagy beteg, akkor nem szükséges 

fertőtlenítened. 

A boltban vásárolt kínai/olasz/spanyol termékek veszélyesek lehetnek? Pl. Kínából származó 

fagyasztott hal vagy olasz paradicsom? 

Nem. Egyrészt az alatt az idő alatt, amíg ezek a termékek a magyarországi polcokra érnek, a 

vírusok már általában elvesztik a fertőzőképességüket, másrészt a gyümölcsöt, zöldséget 

fogyasztás előtt nyilván megmosod, a halat pedig megsütöd. 

De a termékek csomagolása, felülete a boltokban is szennyezetté válhat, ha más vásárlók 

összefogdossák. Mindent moss meg szappanos vízzel, ahogy hazaértél. 

https://koronavirus-kisokos.eu/posts/001/
https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR0J9h3gwTNrXaT1Cn6ZBTo5O1DN6PkcmIgl3EFkFTIo2xEu-mdpTFeiShU
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2004973
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22221751.2020.1729071
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/002/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/003/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2004973
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/004/
https://qubit.hu/2020/03/23/milyen-feluleten-meddig-marad-eletkepes-a-koronavirus
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973?query=featured_home
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/006/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/006/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/007/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/007/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
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Érdemes felhalmozni élelmiszert? Lehetséges, hogy nem lehet majd az utcára lépni? 

Senki sem fog az otthonában éhen halni azért, mert nem lehet kimenni, élelmiszert venni még 

kijárási tilalom esetén is lehet. Ne vegyél több ennivalót, mint amit el tudsz fogyasztani azelőtt, 

hogy megromlana. Ha boltba mész, előtte gondold át, mi minden kellhet, és szerezd meg egy úttal, 

amire szükség van, ne szaladgálj ki naponta 2-3 alkalommal. 

Hogy terjed a koronavírus az ürülékkel? 

Úgy, hogy a fertőzött személy a WC-n a kettes program után nem mos elég alaposan kezet, és 

beszennyezi pl. a csapot, kilincset, a kéztörlőt (nem feltétlenül látható módon). Te pedig ezeket 

később megfogod, majd megvakarod a szemed, orrod, vagy eszel egy szendvicset. 

A kézmosás biztosan megvéd a vírustól? 

Igen, ha alapos vagy (kezed mindkét oldala, ujjak között is, köröm alatt, legalább fél percen 

keresztül, habozzon rendesen), és a törölköző is megfelelően tiszta. Moss kezet hazaérkezéskor, 

WC előtt, WC után, evés előtt, orrfújás előtt és után, szemdörzsölés előtt, orrpiszkálás előtt, vagy 

inkább helyett, rágyújtás előtt, rágó bekapás előtt, telefonod babrálása előtt. 

A tünetmentes emberek is terjeszthetik a fertőzést? 

Igen, ez nagyon valószínű. A fertőzöttek egy részének csak enyhe megfázásszerű tünetei vannak, 

vagy egyáltalán nincs tünetük, így anélkül továbbadhatják a fertőzést, hogy tudnának róla. Még 

nem tudjuk, hogy az ilyen vírushordozók pontosan mennyire fertőzőek a tüneteket mutató 

betegekhez képest, de lehet, hogy nagy mértékben felelősek a vírus gyors terjedéséért. 

Éppen ezért tarts mindenkitől 2 méter távolságot, ha ki kell menned az utcára! Ha hazaértél moss 

alaposan kezet! Ha megoldható, a legjobb, ha egyáltalán nem mész ki. 

Beszélgethetek a nagyival, akinek kaját vittem úgy, hogy ő a küszöbön áll, én meg egy 

méterre tőle? 

Inkább ne tedd. Úgy tűnik, a fertőzést tünetmentes ember is terjesztheti. Ha idős embernek segítesz 

bevásárlással, akkor a bevásárolt dolgokat tedd le az ajtaja elé, majd távozz. Ha mégis beszélgetnél 

vele, hívd fel telefonon. A nagyi mindent mosson meg, amit vittél neki, majd mosson kezet 

szappanos vízzel. A legjobb, ha a hozott csomagot “karanténba helyezi”, és két napig nem nyúl 

hozzá. Ha ez nem megy, mert romlandó élelmiszer van benne, akkor marad a szappanos elmosás.  

Miért nem rendelik el a kötelező maszk viselést az utcán/boltban? 

Van, ahol már el is rendelték. De ne feledd el, hogy a maszkokra elsősorban az orvosoknak és 

nővéreknek van szüksége, hiszen ők vannak közvetlen kapcsolatban a betegekkel és fontos, hogy 

ne kapják el a betegséget, hogy továbbra is el tudják látni a feladatukat. Amennyiben nem áll 

rendelkezésre elegendő maszk, elsősorban számukra kell biztosítani azt. 

Nincsen FFP2 vagy 3 szűrős kivitelű maszkom, akkor most meg fogok halni? 

Nem, a vírus ellen a sebészi maszkok, sőt a házi készítésű maszkok is nyújtanak valamilyen szintű 

védelmet. Ha nem kell attól tartanod, hogy egy koronavírusos beteg közvetlen közelről az arcodba 

https://koronavirus-kisokos.eu/posts/008/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/009/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/010/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/013/
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00822-x
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001468?fbclid=IwAR2t1N3pXCatwHYyRsiT1ugGcb1XXlOgxH1zEhDatpjpSV5KL37vfomSYaA
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/24/science.abb3221.abstract?casa_token=EbZE8mP7444AAAAA:7p8EWEABIpOG9H4_fMU7jhGaVxgCnE4sY-qzNKafi-XaPZfw-h5iWPGubDVE5QuJRSfbT66sEGjtycY
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/014/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/014/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/015/
https://www.facebook.com/csepelipiac/posts/1261755500697785?__tn__=-R
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/016/
https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/testing-the-efficacy-of-homemade-masks-would-they-protect-in-an-influenza-pandemic/0921A05A69A9419C862FA2F35F819D55/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/testing-the-efficacy-of-homemade-masks-would-they-protect-in-an-influenza-pandemic/0921A05A69A9419C862FA2F35F819D55/core-reader
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köhög, mert nem vagy koronavírusos beteget ellátó orvos, akkor ennél jobb védelemre nincs 

szükséged. 

A sebészi maszk nem szűri ki a vírust? 

De. A vírusok jó részét kiszűri, mert a koronavírus általában nem magányosan lebeg az éterben, 

hanem a fertőző ember által kiporlasztott apró nyálcseppekben utazik. Ezeket pedig felfogja a 

maszk. 

Miért nem szűri ki a levegőből az összes vírust a sebészi maszkom/az anyukám által varrt 

mosható maszk/arcom elé kötött sálam? 

Mert a szövése nem elég sűrű hozzá, és mert nem illeszkedik elég pontosan az arcodhoz, így 

mellette is beszívod a levegőt. Azonban ezek a maszkok is segíthetnek a betegség terjedésének 

csökkentésében, mivel a kiköhögött nagyobb nyálcseppeket felfogják. 

Milyen anyagból varrjak maszkot? 

Olyanból, ami a lehető legjobban szűri a vírusokat, de közben nem fulladsz meg, ha át kell szívnod 

rajta a levegőt. Ha nem tudsz varrni, köss az arcod elé egy sálat. 

Honnan tudom, hogy jól illeszkedik-e a maszkom az arcomra? 

Főzz egy kávét, vedd fel a maszkot, és szimatolj a csészébe. Ha nincs kávéillat, akkor a levegő 

nagy részét nem a maszk mellett szívod be, tehát jól vetted fel. 

Varrjál magadnak, legalább elfoglalod magad a karanténban. Készítsd mosható anyagból, és 

naponta mosd ki. Nem muszáj fertőtlenítővel, a mosógépben is megteszi. Csak tiszta kézzel 

érintsd.  

A sebészi maszkot csak egyszer vehetem fel? 

Többször is használhatod, de ha szennyeződik, láthatóan koszos, el kell dobni. A maszkot, és főleg 

a belső oldalát soha ne érintsd meg. Ne tedd a zsebedbe sem, mert a kezedet is oda dugod. 

Azt mondják, a szakszerűtlen maszk viselés akár növelheti is a fertőzés kockázatát. 

Ez így van, ha nem tudsz betartani olyan alapszabályokat, hogy ne érintsd meg, és ne nyúlkálj az 

arcodon lévő maszk alá. Akkor sem, ha viszket. És ha valami ráfröccsent, cseréld le. 

Sok ember a maszk miatt többet piszkálja az arcát. A szemed dörzsölésekor a kezedről a vírus a 

szemeden keresztül is a szervezetedbe kerülhet, ami nagyon veszélyes. Az utcán látni embereket, 

akik a maszkot az orrukra nem húzzák fel, állandóan igazgatják, vagy a homlokukra tolva viselik, 

miközben cigiznek - az így hordott maszk nem véd! A koszos kézzel összefogdosott maszk 

rosszabb, mintha fel se vetted volna. 

És mi van a kesztyűvel? 

A vírus nem ijed meg tőle. Szennyezett tárgyak érintésekor a kesztyű ugyanúgy szennyezetté válik, 

mint a puszta kezed. Ha az arcodhoz érsz vele, megfertőzheted magad. 

A kesztyű sima felületéről még könnyebben le lehet mosni a vírusokat, mint bőrödről, de le is kell 

mosni, különben semmit sem véd. A kesztyű igazából egy dologra jó: arra, hogy a bőrödet ne 

https://koronavirus-kisokos.eu/posts/018/
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsif.2013.0560
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/019/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/019/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/023/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/020/
https://haraszti.sk/arcmaszk-magad-uram-ha-szolgad-nincs/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/025/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/026/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/029/


IV. évfolyam, 4. szám 2020. április 

 

11 
 

kelljen naponta százszor fertőtlenítőszerrel, szappannal szárítani. Téged csak addig véd, amíg nem 

nyúlsz vele az arcodhoz, másokat pedig addig, amíg az első fertőzött tárgyhoz hozzáértél. 

Ha kimegyek, a boltba húzzak szájmaszkot és kesztyűt? 

Igen, ez ésszerű óvintézkedés, ami sokat segíthet (feltéve, hogy betartod a fentebb írtakat). 

Miért javasolják, hogy szellőztessek gyakran? Attól nem jönnek be az ablakon a vírusok? 

A vírus forrása a fertőzött ember: az levegőbe porlasztott apró nyálcseppjei, és a fertőzött tárgyak, 

amiket megérint. Ha a párkányodon nem ül koronavírusos beteg, aki taknyos zsebkendőket dobál 

a szobába, a vírus nem fog bejönni az ablakon. Ellenben, ha a lakásban bárki fertőzött, 

szellőztetéskor a vírusok nagyobb eséllyel távoznak, mielőtt bárki mást megbetegítenek odabenn. 

Elpusztítja a vírust a hypó? 

Igen, de a ruhád színét is. Kutya koronavíruson tesztelve legalább 0,01% oldattal, legalább 10 perc.  

Elpusztítja a vírust a hidrogén-peroxid? 

Igen, de a ruhád színét is. Humán koronavírus esetében 0,5%-os oldattal 1 perc elég. Csak 

óvatosan. 

Elpusztítja a vírust a napfény? 

A koronavírus érzékeny ugyan az UV-C fényre, de ezt hullámhosszt a Föld légköre nagyrészt 

kiszűri, így valószínűleg nem elég a vírus elpusztításához. 

Elpusztítja a vírust a szolárium? 

Nem. A szolárium nem UV-C sugárzással barnít, az ugyanis rákkeltő. 

Elpusztítja a vírust a fagyasztás? 

Nem, meg se kottyan neki. Az olyan laborokban, ahol vírusokkal dolgoznak, gyakran lefagyasztva 

tárolják őket. 

Elpusztítja a vírust a főzés? 

Igen. A COVID-19 közeli rokona, a SARS koronavírus esetében fél óra 60°C hőmérsékleten már 

elég, hogy a vírus elveszítse a fertőzőképességét. 

Elpusztítja a vírust a sütés, sütőben való hőkezelés? 

Igen. A COVID-19 közeli rokona, a SARS koronavírus esetében fél óra 60°C hőmérsékleten már 

elég, hogy a vírus elveszítse a fertőzőképességét. 

A mikró elpusztítja a koronavírust? 

Ne tegyél fémet, papírt, ruhát a mikróba, mert meggyullad, és vehetsz új mikrót. Ne tegyél pénzt 

sem a mikróba (se érmét, se bankjegyet, se bankkártyát), mert meggyullad, és vehetsz új mikrót, 

pénz nélkül. 

Egyelőre nem tudunk olyan kutatásról, ami kifejezetten azt nézte volna, hogy a mikró elpusztítja-

e a koronavírust. Azt viszont tudjuk, hogy mit csinál a mikró más kórokozókkal, és ebből tudunk 

következtetni arra, mit tesz a koronavírussal. Kettő perc mikrózás elpusztítja az átlagos konyhában 

https://koronavirus-kisokos.eu/posts/030/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/031/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/032/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670120300463
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/033/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670120300463
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/034/
https://www.researchgate.net/publication/8995908_Stability_of_SARS_Coronavirus_in_Human_Specimens_and_Environment_and_Its_Sensitivity_to_Heating_and_UV_Irradiation
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/035/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/036/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/037/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00430-004-0219-0.pdf
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/038/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00430-004-0219-0.pdf
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/095/
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található kórokozók kilencvenkilenc százalékat, és kicsit hosszabb mikrózás megöli például az 

influenzavírust, a madárinfluenzát, a madár koronavírust, és még egy sor másik vírust is. 

A mikró kétféleképpen tudja bántani a kórokozókat: vagy a hő öli meg őket, vagy a mikrohullámú 

sugárzás RNS/DNS károsító hatása. 

A mikró által használt hullámhossz az étel víztartalmát nagyon hatékonyan melegíti fel, és ha fél 

órán keresztül 60°C hőmérsékletre melegíted a koronavírust, attól már elpusztul. Ha teljesen 

átforrósítod az ételt a mikróban, nagy eséllyel rövidebb idő alatt is elpusztul minden vírus benne.  

A mikró belsejében a sugárzás nem egyenletes. Csak akkor lehetsz biztos benne, hogy a vírusok 

elpusztultak, ha teljesegészében kellően magas hőmérsékletre melegedett, amit betettél. 

Elpusztítja a vírust az alkohol? 

Igen, ha elég tömény. 70% töménység és afölött a COVID-19 közeli rokona, a SARS koronavírus 

totálkáros lesz. 50%-os alkohol esetében néhány fertőzőképes vírusrészecske még maradhat, de 

jelentősen csökken a számuk. Az alkoholt nem szájon át kell alkalmazni ebben az esetben, hanem 

külsőleg: a fertőtlenítendő felületet töröld át. 

Csak az etanol (etil-alkohol) jó erre? 

Nem. Az alkohol – jó a metil -, az izopropil, 2-propanol és ezek különböző arányú keverékei is 

megteszik. Ezeket - nyilván - ne idd meg. 

Sőt, működik a vírus ellen az aceton, vagy jobb híján akár 6% savtartalmú borecet is. A hatás 

kifejtéséhez idő kell (1-2 perc). 

Elpusztítja a vírust a nagypapa kerítésszaggató pálinkája? 

A kezeden igen, 70% töménység fölött teljesen, 50% töménységnél részben. Ha megiszod, akkor 

nem, mert benned felhígul. 

Elpusztítja a vírust a C-vitamin? 

Nem, egyelőre semmilyen igazolt hatása nincs a C-vitaminnak a koronavírus ellen. Folynak 

klinikai kutatások nagy dózisú C-vitaminnal Kínában, de annyi biztos, hogy néhány vitamin 

bekapása sajnos nem véd meg a fertőzéstől. 

Antibiotikumok szedése megvéd a koronavírustól? 

Nem. Az antibiotikumok általában véve csak baktériumok ellen hatásosak. 

Elpusztítja a vírust a fokhagyma? 

Valószínűleg nem. De finom, és a szaga segít betartani az emberek közt a 2 méter távolságot. 

Elpusztítja a vírust a szaunázás? 

Benned nem. Attól, hogy a szaunában akár 100+ °C hőmérséklet uralkodik, a tested belsejében a 

hőmérséklet a szokásos nagyjából 36°C marad, vagyis a vírust ez nem hatja meg. 

A szauna hőmérséklete viszont a vírus 60°C feletti hőérzékenysége miatt alkalmas lehet rá, hogy 

a levegőben, illetve a bent kiterített törölközőn, ruhákon elpusztítsa a vírusokat. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17190338
https://www.nature.com/articles/srep18030
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0307945042000205874
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0141460784900696
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/039/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00430-004-0219-0.pdf
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/040/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00430-004-0219-0.pdf
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/041/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00430-004-0219-0.pdf
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/042/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04264533
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/043/
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/mythbuster-3.png
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/044/
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/19.png
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/045/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00430-004-0219-0.pdf
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Elpusztítja a vírust a forró fürdő? 

Nem. Attól, hogy a kádban a víz forró, a vízbe merülő tested belsejében a hőmérséklet a szokásos 

nagyjából 36°C marad, vagyis a vírust ez nem hatja meg. A meleg fürdő pedig kifejezetten nem 

ajánlott, ha valaki lázas, ekkor inkább hűtő fürdőt javasolt venni. 

Azt hallottam, hogy a kézfertőtlenítő gél vagy törlőkendő használata jobban véd a fertőzéstől, 

mint a szappanos kézmosás. 

Nem. Az alapos kézmosás legalább olyan jó, mint a fertőtlenítő gél, ha a kezedet utána nem egy 

koszos törölközőbe törlöd, még jobb is. Nem csak inaktiválod a kezeden levő kórokozókat, de meg 

is szabadulsz tőlük. 

Milyen gyakran kell a kéztörlő törölközőt kimosni? 

Amilyen gyakran csak lehet. Ha sokan használják, a legjobb, ha kimosod naponta. 

Elfogyott a kézfertőtlenítős szappanom, akkor most meg fogok halni? 

Nem, a vírus ellen a hagyományos szappannal való alapos kézmosás is tökéletesen véd.  

A hagyományos szappan is kifogyott. 

Használj mosogatószert, vagy egyéb háztartási zsíroldót, tisztítószert, sampont, tusfürdőt, bármit, 

ami habzik, ha más nincsen, akár mosóport a kezed tisztítására. Ami oldja a zsírt, jó lesz.  

Elkaphatja a koronavírust a háziállatom? 

Nagy valószínűséggel nem, azonban ismert néhány eset, amikor háziállat elkapta a vírust. De ez 

veszélytelen az emberre, macskáról-emberre terjedést nem írtak le.  

Ugyanakkor a háziállatok fertőzésforrásnak tekinthetők abból a szempontból, hogy ha egy 

fertőzött alaposan leköhögi, vagy az összetüsszögött kezével megsimogatja, majd te is megfogod 

a kutyát, akkor megfertőződhetsz. A forgalmas helyen való kutyasétáltatás után ezért érdemes a 

blökit is szappanos vízzel lemosni, vagy szappanos vízbe áztatott kendővel áttörölni, főleg, ha 

utána a fotelodban fog kikötni az eb. 

Ugyanez igaz az olyan macskákra, akik kijárnak az utcára, aztán befekszenek az ágyadba (de őket 

nem próbálnám meg lemosni.) 

A koronavírus olyan, mint az influenza. Miért kellene aggódnom? 

Az influenzát régóta ismerjük és tanulmányozzuk, van ellene oltás, amit évről éve sokan beadatnak 

- ők védettek. Ezzel szemben koronavírus teljesen új, oltás vagy hatékony gyógymód jelenleg nincs 

ellene. 

A koronavírus csak az idősekre veszélyes? 

Nem, de az idősebb emberekben nagyobb valószínűséggel lesz súlyos lefolyású a betegség és 

nagyobb az esélye, hogy belehalnak, mint a fiatalok. Ugyanakkor a vírus súlyos tüdőgyulladást 

okozhat, ez fiatalokra is veszélyes lehet. 

Mik azok a krónikus betegségek, amik miatt fogékonyabb lehetek a vírusra? 

https://koronavirus-kisokos.eu/posts/046/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/047/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/047/
https://www.apta.org/Blogs/PTTransforms/2020/3/10/CoronaBestPractices/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196655311012703
https://virologydownunder.com/why-does-soap-work-so-well-on-sars-cov-2/
https://virologydownunder.com/why-does-soap-work-so-well-on-sars-cov-2/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/048/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/049/
https://www.apta.org/Blogs/PTTransforms/2020/3/10/CoronaBestPractices/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/050/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/051/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/053/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/054/
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/055/
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Jelenlegi ismereteink alapján úgy tűnik, a cukorbetegségben, szívbetegségben vagy 

tüdőbetegségben szenvedők esetén nagyobb az esély a komolyabb lefolyású betegségre, 

szövődményekre. Ha valamelyik betegségben szenvedsz, kövesd a megelőzési stratégiákat. 

Amennyiben úgy gondolod, elkaptad a vírust, fordulj idejében orvoshoz! Fontos, hogy ne 

személyesen tedd ezt, hanem telefonon hívd fel a háziorvosodat. 

A dohányzás növeli a kockázatát, hogy a betegség nálam súlyosabb lefolyású lesz? 

Igen. A dohányosoknál magasabb a kockázata annak, hogy elkapják a betegséget, hiszen 

dohányzás során a kezünkkel megfogott cigarettavéget a szánkba vesszük, így a vírus könnyen a 

kezünkről a szánkba kerülhet.  

Mikor lesz már ellenszer? 

Nehéz megbecsülni, jelenleg gőzerővel folynak a kutatások.  

Ha ez nem nyugtatott meg, szükség esetén a lázadra, fájdalmadra szedhetsz pl. Paracetamolt, 

vagy Algopyrint. Ezek egyike sem vényköteles. Ha nem kapsz a szokásos láz vagy 

fájdalomcsillapítóból, amit szedsz, hanem valami más van helyette a patikában, különösen 

fontos, hogy olvasd el rendesen a dobozban lévő tájékoztatót. A gyógyszer hatóanyaga, vagy a 

hatóanyag mennyisége más lehet, mint amit eddig szedtél. Emiatt lehet, hogy nem ugyanannyit 

kell bevenned belőle, vagy a betegséged, más gyógyszereid miatt számodra nem ajánlott a szedése. 

Paracetamol esetén például különösen fontos, hogy ne vegyél be az előírtnál nagyobb adagot. 

Ha orvosi utasításra eddig kifejezetten ibuprofent szedtél, nyugodtan szedd tovább, amikor kell, és 

persze vigyázz magadra. 

Fáj egy kicsit a torkom. Mit tegyek? Jó, ha torokfertőtlenítő tablettát szopogatok vagy igyak 

forró teát? 

Ártani nem árt, bár nem biztos, hogy használ. A torokfájás önmagában nem jelenti azt, hogy 

koronavírusod van. A koronavírus nem a torkodban okoz nagy problémát, hanem a tüdődben, azon 

pedig a torokfertőtlenítő tabletta nem segít. 

Egy hete köhögök.  Lehet koronavírus? 

A köhögés önmagában nem jelenti azt, hogy koronavírusod van, lehet egy egyszerű megfázásnak 

is a tünete. Sok embernél a koronavírus nem, vagy csak nagyon enyhe tüneteket okoz. Azt, hogy 

tényleg koronavírusos vagy-e, csak a laborteszt tudja biztosan megállapítani. 

Honnan tudom, ha koronavírusom van? 

A dolog rendkívül gyanús, ha koronavírus fertőzöttel való találkozást követően jelentkeznek légúti 

tüneteid. Jellemző a láz, köhögés, légszomj, rossz közérzet, orrfolyás, étvágytalanság, 

izomfájdalom. 

A betegek kisebb részénél a tünetek közül először hasmenés és hányinger jelentkezik. Ez azért 

van, mert a koronavírus nem csak a légutak, hanem a bélrendszer sejtjeit is képes fertőzni.  

Nem biztos, hogy mindegyik tünet jelentkezik, sőt, az sem biztos, hogy produkálsz bármilyen 

tünetet. Biztosan csak akkor tudhatod, hogy fertőzött vagy-e, ha tesztelnek. 

http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%201%20-%20CDC/COVID-19-Handout-chronic-disease.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%201%20-%20CDC/COVID-19-Handout-chronic-disease.pdf
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/056/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-smoking-and-covid-19
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/063/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/067/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/067/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/068/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/069/
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2761044
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Ha tíz másodpercig fájdalom és köhögés nélkül benn tudom tartani a levegőt, akkor tényleg 

nem vagyok koronavírusos? 

Nem, ettől még lehetsz koronavírusos. Az emberek egy része teljesen tünetmentesen hordozza a 

vírust, másoknál csak enyhe megfázásszerű tüneteket okoz.  

Ha megfertőzött a koronavírus, mennyi idő alatt fognak kijönni rajtam a tünetek? 

Ez változó. A betegség tünetei általában a fertőzés után minimum 2, maximum 14 nappal 

jelentkeznek. De a vírusfertőzés nem mindenkinél okoz tüneteket. Egyes vizsgálatok szerint a 

megfertőzöttek jelentős része semmilyen tünetet nem tapasztal. 

Szeretém, ha letesztelnének koronavírusra. Hogy kapok tesztet? 

Ha szerinted megfertőződtél, de úgy érzed, hogy túléled, és az otthoni ágynyugalomtól jobb lesz, 

akkor maradj otthon. Hívd fel a háziorvosodat, és jelezd neki, hogy szerinted megfertőződtél. A 

háziorvos értesíteni fogja a helyi koronavírusosokat kezelő kórházat, vagy pedig elmondja neked, 

hogy mi a teendőd. 

Amennyiben nem szorulsz kórházi kezelésre, akkor nem fognak bevinni kórházba. Az is megeshet, 

hogy az orvosok úgy ítélik meg, nem fognak téged letesztelni. Ettől ne ess pánikba. A teszt 

egyelőre még nem olcsó, ráadásul kevesebb van belőle, mint amennyi ember él a Földön. Ha meg 

tudod tenni, hogy otthon maradsz két hétig, akkor ne erőltesd a tesztelést. 

Ha nem érzed magadat nagyon rosszul, és az orvosod sem biztat külön arra, hogy menj be a 

kórházba, akkor inkább maradj otthon, és tekintsd magad fertőzöttnek. Ha tényleg fertőzött vagy, 

azzal, hogy besétálsz a kórházba letesztelni magadat, csak még több embert fertőzöl meg.  

Ha annyira rosszul vagy, hogy kórházi ápolásra szorulsz, akkor értesítsd a háziorvosodat telefonon 

az állapotod romlásáról. Ha nincs háziorvosod, vagy nem tudod elérni, te magad is hívhatod a 

megyei ügyeleti számot, vagy sürgős és indokolt esetben a mentőket. A diszpécsernek jelezd, hogy 

szerinted koronavírusos vagy, és hogy úgy gondolod, kórházi ellátásra van szükséged. A 

diszpécser kikérdez téged, és küld egy mentőt, akik lehet, hogy csak a helyszínen megvizsgálnak, 

és lehet, hogy be is visznek a kórházba. 

Miért az egészségügyi dolgozóknak kell a teszt, engem miért nem muszáj letesztelni? 

Egy fertőzött orvossal nem csak az a baj, hogy ha komolyan megbetegszik a koronavírustól, akkor 

nem lesz, aki téged meggyógyítson, hanem az is, hogy amíg kiderül, hogy fertőzött, végig tudja 

fertőzni az összes páciensét, a többi orvost, a nővéreket, a kórház takarítóit, és mindenkit, akire 

ránézett reggel a metrón. 

Mi történik, amikor valakit koronavírusra tesztelnek? 

Kétféle eljárás van itthon jelenleg. A torok vagy orrváladékból vesznek mintát egy hosszú 

fülpiszkáló pálcikára emlékeztető eszközzel, amit egy RT-PCR nevű eljárással vizsgálnak meg, 

hogy van-e benne koronavírus. 

A másik, úgynevezett szerológiai teszt módszer során vért vesznek, amiben ki lehet mutatni az 

immunrendszerünk által a vírus ellen termelt ellenanyagot. 

https://koronavirus-kisokos.eu/posts/070/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/070/
https://factcheck.afp.com/world-health-organization-refutes-viral-claims-holding-your-breath-can-test-covid-19
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00822-x#ref
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/071/
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-incubation-period/
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00822-x#ref
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/092/
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/532-megyei-ugyeleti-telefonszamok
http://nmhh.hu/cikk/188545/Segelyhivo_szamok
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/093/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/072/
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Ezek az úgynevezett szerológiai tesztek csak azt tudják megmondani, hogy az illető szervezete 

találkozott-e már a vírussal, azt nem, hogy éppen most fertőz-e. Erre sajnos csak a vírus direkt 

kimutatása képes. Ráadásul a fertőzés után közvetlenül van néhány nap, amikor a beteg már sok 

vírust termel, de az immunrendszer még nem állította elő az antitesteket amiket a szerológiai teszt 

érzékel. Ebben a rövid időszakban a beteg negatívnak tűnik - de nem az! 

A közvetlenül a vírust kimutató gyorsabb tesztek kifejlesztésén több cég is dolgozik, de ezekről 

még nem tudjuk, mennyire megbízhatóak vagy hogy mikor lesznek elérhetőek. 

Megkaptam a koronavírus tesztem és negatív. Ez akkor azt jelenti, nem vagyok fertőzött? 

Nagy valószínűséggel igen, de nem feltétlenül! Minden típusú tesztnek van bizonyos hibarátája. 

Ezért a betegeket általában többször is tesztelik bizonyos időközönként, hogy az ilyen úgynevezett 

fals negatív eredményt kizárják. 

Azt hiszem, koronavírusom van. Hova menjek? 

Sehová. A betegség a legtöbb szerencsés fertőzött számára nem súlyos lefolyású.  

A betegségedről jobb, ha telefonon értesíted a háziorvosodat.  

Pihenj, időnként mérj lázat, igyál sok folyadékot, egyél rendesen. Moss kezet gyakran, orrfújás 

után is, és a taknyos zsepit mindig dobd a szemétbe (ha van teteje, csukd is rá). Ha van maszkod, 

vedd fel, és hívd fel a körülötted lévők figyelmét arra, hogy kerüljenek el. Ne fogdoss össze 

mindent a lakásban, mivel a fertőzött tárgyak veszélyeztetik a szeretteidet. 

Ha lázad vagy fájdalmad van, de nem érzed magadat ezenkívül nagyon rosszul, akkor vehetsz be 

Algopyrint vagy Paracetamolt. Ha nem szedtél még ilyet, a dobozban lévő tájékoztatóban benne 

vannak a fontosabb tudnivalók, ezt mindenképpen olvasd el. Paracetamol esetén a megengedett 

dózist sose lépd túl. 

Ha alapból szedsz valamilyen gyógyszert, mindenképpen szedd ezeket továbbra is. Ha tudod, hogy 

ezeket csak recepettel tudod kiváltani, hívd fel telefonon az orvosod, hogy írjon neked e-receptet. 

Az e-receptet bárki ki tudja neked váltani, ha megadod a nevedet és a TAJ számodat. Ha fertőzött 

vagy, semmiképpen se menj el a gyógyszertárba, kérj meg valakit, hogy váltsa ki a gyógyszereidet! 

Figyelj arra, hogy ne fogyjanak el a szokásos gyógyszereid. 

Az inhalálás, az orr sóoldatos öblítése nem jó ötlet, mert a koronavírust nem pusztítja el. Csak 

növeled a kockázatát annak, hogy a vírus bekerül a szervezetedbe. 

Ha úgy érzed, az állapotod rosszabbodik, nehezen kapsz levegőt, akkor ideje orvoshoz fordulnod. 

Annak a valószínűsége, hogy ez bekövetkezik kicsi, tehát maradj (nyugodtan) otthon! 

Értesítsd telefonon a háziorvosodat az állapotod romlásáról. Ő tájékoztat majd, hogy hol látnak el 

a közeledben koronavírusos beteget. 

A párom/a gyerek elkapta a koronavírust. Akkor most zárjam ki a lakásból és égessem el a 

holmiját? 

A kapcsolatotok szempontjából jobb, ha nem teszed. De érdemes fokozottan ügyelni a 

távolságtartásra, és amennyire lehet fertőtleníteni a lakást. Ha igazoltan fertőzött egyén van a 

háztartásodban, akkor tekintsd magadat is fertőzöttnek! Maradj otthon! 

https://www.izinta.hu/hu/?mod=content&cla=content&fun=access&id=179&temp=base&fbclid=IwAR0DklemenTUXm8_h3iMKLs848MNL-8zTdW5oKNmqDGkJR1D2tYOLSR4yGA
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-27/abbott-launches-5-minute-covid-19-test-for-use-almost-anywhere
https://www.marketwatch.com/press-release/retransmission-sona-achieves-significant-milestone-in-covid-19-test-development-2020-03-19?mod=mw_quote_news
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/094/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/074/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/077/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/077/
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Hogy kell otthon ápolni egy koronavírusos beteget? 

Úgy, hogy közben, amikor csak lehet, tartod a távolságot, és a lehető legkevesebb alkalommal 

érinted meg. Aludj másik szobában. 

Ha megoldható, lehetőleg másik WC-t, fürdőt használjon a beteg. Ha ez nem megy, akkor legalább 

legyen külön kéztörlője, amit naponta mosni kell (használj fehéret, azt hipózhatod, ha nincs fehér, 

akkor magas hőfokon mosni mosószerrel és vasalni!) 

A fogkeféjét a beteg semmiképpen se tartsa a családtagokkal közös fogmosópohárban! 

Legyen külön pohara, evőeszköze, amit mosogass külön szivaccsal. Ha mosogatógépet használsz, 

válassz magas hőfokú programot (60ºC), esetleg ki is főzheted a beteg evőeszközeit. A beteg egyen 

a szobájában, kerülje a közös asztalt. 

A kilincsek, kapcsolók, csapok folyamatos fertőtlenítése mindenképpen hasznos. Ha nem 

kerülhető el a közös légtérben történő tartózkodás, vegyetek fel maszkot (a beteg is, és a 

családtagok is!!) Az egy légtérben való tartózkodás, a beteg érintése nagyon megnöveli a fertőzés 

kockázatát - ha csak lehet, el kell kerülni! Ha valami miatt közel kell menned hozzá, vegyetek 

mindketten maszkot, és ne érintsétek meg egymást. 

Ne nyúlj olyan tárgyhoz, amit a beteg is megfogott. Moss kezet alaposan, ha mégis a beteghez 

vagy a közelében lévő tárgyakhoz nyúltál. 

Apró praktikák: ne nyúlj a tárcájába, ne használd a telefonját, a TV távirányítót tekerd be 

folpackba, és így mindig letörölheted, amikor a beteg használta. A számítógép billentyűzete, hűtő 

ajtaja, a mikró, vízforraló nyomógombjai mind közvetítői lehetnek a vírusnak. A kesztyű 

használata semmit se ér, ha a lakás összes berendezési tárgya fertőzöttnek tekinthető! 

A beteg szobájának ajtajába érdemes fertőtlenítőszeres, például hypós vagy domesztoszos 

felmosórongyot tenni, ami mindig nedves, és minden esetben, amikor valaki kijön a fertőzött 

szobájából, a cipőt/papucsot azzal fertőtleníteni. Így nem viszed tovább a cipődön a vírust. A hypó 

hajlamos kivinni a dolgok színét, így a frissen megtörölt cipőddel, papucsoddal ne lépj a szőnyegre , 

amíg nem száraz. 

Ha van otthon, fertőtlenítő törlőkendővel bármikor tudod tisztítani a kilincseket és a nagyobb 

felületeket akár a szobában, konyhában, WC-ben is. Ha nincs, a fertőtlenítővel benedvesített 

törlőrongy lesz a megfelelő eszköz. Ha kifogytál a fertőtlenítőből, szappanos, mosogatószeres 

(valamilyen habzó tisztítószeres) oldattal itasd át a rongyot. 

Szellőztess minél többször, hogy a beteg által összeprüszkölt levegő távozhasson, és ne azt 

szívjátok be. 

Győződj meg róla, hogy a beteg elég folyadékot iszik és van mit ennie. Maga a beteg maradjon 

karanténban, semmiképpen ne menjen ki a lakásból, ha lehet, a szobájából sem. Ha lehet, vidd az 

ételt vagy gyógyszert is a szobájába. Időnként kérdezd meg, hogy érzi magát, lázas-e, szüksége 

van-e valamire. 

Ha légzési nehézség, nagyon magas láz vagy bármilyen más súlyos állapotot jelző tünet 

jelentkezik, a beteget kórházba kell vinni. Ennek a valószínűsége kicsi, a legtöbb esetben a 

betegség enyhe lefolyású, de készülj fel, hogy a gyógyulás 10-14 napig is eltarthat. 

https://koronavirus-kisokos.eu/posts/078/
https://www.covid.is/data
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Ha igazoltan fertőzött beteg van köztetek, a háztartás minden tagját fertőzöttnek kell tekinteni. Ne 

látogassátok a nagymamát, nagypapát, ha lehet, kérjetek a bevásárláshoz is külső segítséget. 

Maradjatok otthon! 

Hogy kell a koronavírusos beteg lázát csillapítani? 

A láz az immunrendszerünk egyik fegyvere a vírus ellen, ezért csak 38 fok felett kell csillapítani, 

ez alatt a hőemelkedést nem gyógyszerezzük. Lázcsillapításra használhatsz például Paracetamolt, 

vagy Algopyrint. Ezek egyike sem vényköteles. 

Ha nem kapsz a szokásos láz- vagy fájdalomcsillapítóból, amit szedsz, hanem valami más van 

helyette a patikában, különösen fontos, hogy olvasd el rendesen a dobozban lévő tájékoztatót. A 

gyógyszer hatóanyaga, vagy a hatóanyag mennyisége más lehet, mint amit eddig szedtél. Emiatt 

lehet, hogy nem ugyanannyit kell bevenned belőle, vagy a betegséged, más gyógyszereid miatt 

számodra nem ajánlott a szedése. Paracetamol esetén például különösen fontos, hogy ne vegyél be 

az előírtnál nagyobb adagot. 

A hűtőfürdő mindig bevethető, akkor is, ha nem tudsz gyógyszertárba menni, vagy a patikában 

nem kapsz olyan lázcsillapítót, amit szeretnél. 

Így csinálj hűtőfürdőt: ültesd a beteget egy kád kellemes, langyos/meleg vízbe és fokozatosan 

engedj hozzá hideget. Ne rögtön a hideg vízbe üljön bele a lázas beteg, mert a hirtelen hidegtől 

összehúzódnak a bőrerek, amiken keresztül a hőleadás történik, így nem fog tudni lehűlni a teste. 

Ha nincsen kádatok, akkor csináljátok ugyanezt zuhannyal: a lázas beteg álljon be a kellemesen 

meleg/langyos zuhany alá, és fokozatosan állítsa át hidegre. 

Én is el fogom kapni a vírust, ha fertőzöttel élek együtt? 

Nem feltétlenül. A koronavírus rendkívül fertőző, de számos egyszerű módszerrel csökkentheted 

az esélyét annak, hogy elkapod a vírust egy veled együtt élő fertőzöttől. Ehhez elég betartani a 

szükséges távolságot, és tudni, hogy mik azok a tárgyak, amik várhatóan fertőzésforrássá válnak, 

hogy fertőtleníthessük vagy elkerülhessük ezeket. 

 

Forrás: https://koronavirus-kisokos.eu/ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

MARADJ OTTHON,  

HA MEGTEHETED! 

https://koronavirus-kisokos.eu/posts/089/
https://koronavirus-kisokos.eu/posts/079/
https://koronavirus-kisokos.eu/
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Helytörténet 

Emléktáblák helyett – Berényi kisokos – Ki miről híres Berényben? 

 

 
A Coop Üzlet mögötti négy épület az átalakítás előtt 2  A főépület (A fotó a vasútállomás felől készült.)2 

 

Az (Armuth-telep)-nél maradva nemcsak a tulajdonosok változtak, hanem a bérlők is. A  

gyermeknyaraltatás megszünte és Fodor Zsigmondné halála után a Fürdő-nagyszálló bérbe lett 

adva  az alábbi vendéglősnek. 

„Csősz György vendéglős és szállodás, Balatonberény, Kaposvár. 1896-ban született Kányán. A 

középiskolát Kaposváron, a kereskedelmit Budapesten végezte. A Prakfalvi Acélgyár tisztviselője 

volt, azután műkereskedő lett. Balatonszemesen elvégezte a vendéglős szaktanfolyamot és 

iparengedélyt is kapott, majd a szegedi Stefánia-kioszk, azután a csillaghegyi vendéglő bérlője lett. 

1938. május elseje óta a balatonberényi Fürdő-nagyszálló bérlője. ...104 szobája és óriási táncterme 

van. Szép kerthelyiség és kávéház...”1 

Az óriási táncterem lehetővé tette, hogy ott Balatonberény és a környékbeli községek fiataljai 

számára bálokat rendezzenek. Ezek a bálok látogatottak voltak a fiatalság részéről.  

Kultúrház nem lévén, itt zajlott a kulturális élet is. A falu fiataljai színdarabokat adtak elő, mely 

színielőadásokat a falu lakossága is látogatta. Eső esetén a március 15-i ünnepség is ott volt 

megrendezve. Elmondhatjuk, hogy ez a Szálló a falu életében jelentős szerepet töltött be. 

A főépület bontási anyagát (tégla, faanyag) értékesítették.  

 

1.) Szeghalmi Gyula: Dunántúli vármegyék. Az előszót írta: József főherceg királyi fensége, a Magyar 

Tudományos Akadémia Elnöke. Budapest, 1939. 691 p. 

2.)  A 2 db képeslevelezőlap néhai Varga István képeslap gyűjteményéből.  Lelőhelye: Balatonberény Községi 

Könyvtár. 

Kovács „Hugi” Ilona 

helytörténet kutató 

 


