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KÖSZÖNTÉS AZ IDŐSEK  
NAPJA ALKALMÁBÓL
2020. október 1. KN
Idén elmaradt a koncerttel összekötött ha-
gyományos idősek napi rendezvény a sport-
központban a  koronavírus-járvány miatt. 

Polics József Facebook-oldalán szöveges- 
és videóüzenetben köszöntötte Komló szép-
korú polgárait. 

“Tisztelt Szépkorúak! Ez a 2020-as esz-
tendő sokban eltér az előző esztendőtől, 
de a szívünkben Önök ott vannak mindig. 
Önök, akik felépítették Komló városát, 
Önök, akik éltetik ezt a várost; Önökre 
mindig emlékeznünk kell. Hat évvel ez-
előtt kezdtük el azt a folyamatot, amikor 
ilyenkor megtöltöttük a sportcsarnokot és 
az előző évben az Önök által kért fellépő 
jelent meg.Ezt idén a COVID miatt nem 
tudjuk megtenni sajnos. 

Azt kívánom Önöknek, hogy ebben a 
nehéz helyzetben vigyázzanak magukra, 
vigyázzanak az egészségükre. Mi az in-
tézményrendszeren keresztül segítjük a 
mindennapjaikat, de Önök nélkül, a csa-
ládtagjaik nélkül nem fogunk tudni ered-
ményesek lenni.

Ez az időszak nem az ünneplés időszaka. 
Ez az időszak az, amikor egymásra még 
jobban odafigyelve, egymásra vigyázva 
tudjuk megőrizni egészségünket, ami a 
legfontosabb. Mindannyiuknak nagyon jó 
egészséget, hitet és reményt kívánok az 
elkövetkezendő hosszú életükben, és azt 
kívánom, hogy jövőre újra találkozunk a 
sportcsarnokban.”

A Komló Összeköt Egyesület a város  
polgármesteréhez hasonlóan a közösségi 
médiában osztotta meg üzenetét az Idősek 
Napja alkalmából

“Idősek Napja alkalmából a Komló Össze-
köt Egyesület nagy tisztelettel és szeretet-
tel köszönti Komló város régebb óta fiatal 
lakóit!

Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg 
az idősek világnapját, azóta minden év ok-
tóber első napján az idős korosztályt ünne-
peljük.

Ezen a napon tisztelettel gondolunk 
mindazokra, akik egy élet tapasztalatát 
tudhatják maguk mögött. Köszönjük ne-
kik, hogy az évek alatt felhalmozott böl-
csességet és szeretetet minden nap érezte-
tik velünk!

“Önmagát becsüli meg minden nemzedék 
azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem 
vele kezdődött.”

A Göncz Árpád Alapítvány gyertyagyújtást 
kezdeményezett, hogy kegyelettel emlékez-
zünk 1848-49 hőseire, a tizenhárom aradi 
vértanúra, gróf Batthyány Lajos miniszter-
elnökre, és Göncz Árpád köztársasági elnök-
re, aki 2015-ben ezen a napon hunyt el.

Göncz Árpád egykori köztársasági el-
nök, Komló város díszpolgára halálának 
5. évfordulója alkalmából a Díszpolgárok 
sétányán álló emlékfánál és emlékkőnél 
tartottak megemlékezést Komló Város 
Önkormányzata és a Tisztelet Komlónak 
Egyesület szervezésében.

A bevezető gondolatokat Jégl Zoltán, 
a Tisztelet Komlónak Egyesület elnöke 
mondta, majd Bielik Béláné, nyugalmazott 
pedagógus ünnepi beszédét hallhatták a 
megjelentek, melyben Göncz Árpád irodal-
mi munkásságát, köztársasági elnökként 
betöltött szerepét méltatta.

Ezután a megemlékezésen Nagy Ferenc, 
a Demokratikus Koalíció Baranya megyei 
szervezetének elnöke Göncz Árpád legis-
mertebb idézeteiből válogatott.

Simon Andrásné, az önkormányzat mun-
katárs, majd Vass Dénes nyugalmazott 

2020. október 6. KN

Göncz Árpád egykori köztársasági 
elnökre emlékeztünk

Városi ünnepség az Önkormányzat és 
a Komlói Erdélyi Kör szervezésében

Komló Város Önkormányzata és a Tisztelet Kom-
lónak Egyesület szervezésében tartottak megemlé-
kezést Göncz Árpád halálának 5. évfordulóján.

Az aradi vértanúkra, az 1948/49-es forradalom és 
szabadságharc hőseire emlékeztek városi ünnepsé-
gen Komlón.

bányamérnök osztotta meg gondolatait 
Göncz Árpáddal kapcsolatosan.

A megemlékezésen a Kodály Zoltán 
Ének-zenei Katolikus Általános Iskola nö-
vendékei működtek közre.

A Komló Város Önkormányzata és a 
Komlói Erdélyi Kör által szervezett városi 
ünnepségen, mely a 48-as téri kopjafánál 
zajlott, a Kodály Zoltán Ének-zenei Katoli-
kus Általános Iskola 5. évfolyamos diákjai 
emlékeztek a 171 évvel ezelőtti megtorlás-
ra, a 13 aradi vértanúra, Batthyány Lajos 
miniszterelnökre és a névtelen hősökre.

Ünnepi beszédet – a megbetegedett Pa-
bian Ádám, a Kodály iskola tanárának 
gondolatait tolmácsolva – Korbuly István, 
a Közösségek Háza munkatársa mondott.

A beszédben Damjanich János szavait 
idézte, melyben így fohászkodott a gond-
viseléshez: „Oltalmazd meg mindenható 
az én különben is szerencsétlen hazámat 
a további veszedelemtől. Hajlítsd az ural-
kodó szívét kegyességre a hátramaradó 
bajtársaink iránt, és vezéreld akaratát a 
népek javára. Áldd meg Aradot, áldd meg 
a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Ma-
gyarországot.”

Az ünnepség zárásaként a város közéleti 
szereplői és magánszemélyek koszorúkat 
helyeztek el a 48-as téri kopjafa talapza-
tánál.

SZERKESZTŐI JEGYZET
2020. október 15. Magyar Ferenc
A komlói lakók életének része maga a város is. 
Mindenki úgy szereti irányítani saját és csa-
ládja életét, hogy az jobb, boldogabb legyen. 
Senkinek nem közömbös, hogy a város, a vá-
ros vezetése hogyan gazdálkodik az adófizetők 
pénzével.
A Komlói Napló is ezeket a kérdéseket tartva 
szem előtt fogja bemutatni, vizsgálni az itt fo-
lyó beruházásokat. Tesszük ezt azért is, mert 
a két - valóban nagyobb munkahelyteremtő - 
beruházás, a szolár üzem és a börtön projekt is 
kudarcba fulladt.
Mennyibe kerül ez az itt lakóknak? Kellett ez 
a városnak? Tesz-e a beruházás a város kasz-
szájába a későbbiekben? Főleg, ha ezt részben 
a város finanszírozta? Hányan élvezik a beru-
házás javait? Úgy gondolom ezeket a kérdése-
ket egy átlagos család a saját életében is felte-
szi egy-egy komolyabb vásárlásánál. Mi miért 
ne tehetnénk fel ezeket a kérdéseket a város 
kiadásai kapcsán is?

NOVEMBERTŐL TILOS A DO-
HÁNYZÁS A KRESZ PARK ÉS AZ 
ARBORÉTUM TERÜLETÉN
2020. október 1. KN

GYERTYAGYÚJTÁS A NEMZETI 
GYÁSZNAPON

Komló Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete módosította a közterület használatá-
ról szóló önkormányzati rendeletet újabb 
nemdohányzó közterületek kijelölése miatt.

Több lakossági panasz is érkezett az ön-
kormányzathoz amiatt, hogy a KRESZ 
Parkban található kültéri fitness eszközök, 
futópálya és a felette található rekortán 
borítású sportpálya környezetében, vala-
mint az Arborétumban, és az ott lévő erdei 
futópálya nyomvonalán rendszeresen do-
hányoznak.

Ennek figyelembevételével Polics József 
polgármester a közterület használatáról 
szóló 19/2011. (VI.24.) önkormányzati ren-
delet módosítását terjesztette be a képvise-
lő-testület elé.

A képviselők tizenegy igennel egyhangú-
lag elfogadták a felsorolt területeken a do-
hányzás megtiltásáról szóló beterjesztést, 
így a szilvási szabadidőpark nemdohányzó 
területté válik.

A rendelet módosítása szerint: tilos do-
hányozni, elektronikus cigarettát vagy 
dohányzást imitáló elektronikus eszközt 
használni (a továbbiakban: dohányozni 
vagy dohányzás) a Kresz Park és futópá-
lya, továbbá a felette lévő sportpálya te-
rületén, valamint az ezekhez kapcsolódó 
parkolók és a futópályát közvetlenül érintő 
járdaszakasz területén, egészen a csatla-
kozó közterületi járdák belső szegélyéig 
terjedő területeken. Tilos a dohányzás az 
Arborétum területén.

Az önkormányzati rendelet 2020. no-
vember 2-án lép hatályba. A közterületen 
tartózkodókat  jól látható helyeken táblák 
figyelmeztetik a tilalomra. A környezeti és 
egészségi hatások érdekében a rendelet 
betartását a közterület-felügyelők fogják 
ellenőrizni.

MEGÚJULT A PÉCS-BARANYAI 
KERESKEDELMI ÉS IPARKA-
MARA TESTÜLETE

2020. október 12. KN
A 2020. július 20-i Baranya megyei kamarai 
választáson a kamarában rendben regiszt-
rált vállalkozások tagozatonként megvá-
lasztották küldötteiket a kamara küldött-
gyűlésébe. 

A kamarai tagok emellett megválasz-
tották a tagozatok elnökét és elnökségét, 
valamint a szigetvári, siklósi, komlói és 
mohácsi kamarai szervezetek elnökeit és 
elnökségeinek tagjait. A városi elnökségek 
közül a komlói elnök újra Ferenczy Tamás 
lett, a tagok: Dr. Csörnyei László, Győri 
István, Mayerhoff Attila és Tóbiás László.

2020. augusztus 4-én tartotta meg ün-
nepélyes keretek között tisztújító küldött-
gyűlését a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és 
Iparkamara. A július 20-án megválasztott 
küldöttek átvették megbízóleveleiket és 
megválasztották a kamara új elnökségét, 
valamint a bizottságok tagjait.

Ferenczy Tamás a Pécs-Baranyai Keres-
kedelmi és Iparkamara Elnökségének is 
tagja lett.

A küldöttgyűlés megszavazta az új bizott-
sági struktúrát is, amely igazodik a vállal-
kozások igényeihez és a régió fejlesztési 
szükségleteihez.

A testület -a gazdaság különböző szerep-
lői- aktívan részt vesznek a társadalmi 
munkában. 

“A megyei kamarában olyan információs 
bázis működik, amire a vállalkozók épít-
hetnek” –  emelte ki Ferenczy Tamás, aki 
társadalmi megbizatással látja el felada-
tát. A kamara kezdő vállalkozások számá-
ra inkubátor szerepet tölt be, többek között 
jogi ügyekben, pályázatok írásában segítik 
az új vállalkozásokat. 

Baranya megyében 850 önkéntes tag van, 
ezek az emberek közösen valósítanak meg 
olyan programokat, mely a helyi érdekek-
nek és saját vállalkozásuknak egyaránt 
megfelel.

Komlón a Béke Hotelben Lép Péter titkár 
fogadja az érdeklődőket kedden és csütör-
tökön. Szerdán és pénteki napokon előre 
egyeztetett időpontokban van lehetőség 
felvenni a kapcsolatot a kamarával.
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NEGYEDSZER IS HÉT DOMB 
FILMFESZTIVÁL
2020. október 11. KN

Befejeződött a IV. Hét Domb Filmfesztivál, 
melyet idén a koronavírus miatt csak online 
vetítés formájában követhetett a közönség. 
A filmfesztivál fődíját és a Komló Város ál-
tal felajánlott 500 ezer forintot egy doku-
mentumfilm, az Emmi néni csodálatos élete 
nyerte meg.

Először szavazhattak a nézők is a Hét 
Domb Filmfesztivál döntőbe jutott filmje-
ire szeptember 21-től október 4-ig. A jár-
ványhelyzetre való tekintettel a IV. Hét 
Domb Filmfesztivál online formában ke-
rült megrendezésre, azonban az új felület 
újabb lehetőségek megjelenését is lehetővé 
tette. Az eddig alapvetően a szakmai dön-
tésekről szóló elbírálás mellé a közönség 
értékelésére is lehetőség nyílt az online 
vetítéseknek köszönhetően.

Az október 10-én vetített díjátadón a há-
romfős zsűri döntése mellett a közönség 

szavazatai alapján a legnépszerűbb film is 
díjat kaphatott.

A hat felnőtt és egy diák kategóriában 
összesen 21 díjat osztottak ki: a szobor és 
oklevél mellé az első helyezett 200 ezer 
forint, a második 100 ezer forint és a har-
madik helyezett 50 ezer forint pénzdíjban 
is részesült. A diák kategória győztesei – a 
korábbi évekhez hasonlóan – a helyezé-
süknek megfelelő értékű tárgynyereményt 
kaptak.

A filmfesztivál fődíját a Száraz Eszter 
által rendezett Emmi néni csodálatos éle-
te című dokumentumfilm nyerte, míg a 
közönségdíjat Az Ispotály című ismeret-
terjesztő film kapta, amely Kovács István 
rendezésében készült.

A kategóriánkénti győztesek részletes 
listáját az esemény weboldalán, a  
hetdombfilmfesztival.hu honlapon talál-
hatják meg az érdeklődők.

„Az idei rendkívüli helyzetben is szeret-
tük volna, ha Komló városa megjelenik va-
lamilyen formában a Hét Domb Filmfeszti-
válon, noha azt csupán online vetítésként 
tudtuk megrendezni, ezért kértük a város 
támogatását. Azonban a sorozatos elvoná-
sok miatt az utolsó pillanatig kétséges volt, 
hogy szponzorként meg tudnak-e jelenni a 
rendezvényünkön.

A szeptemberi testületi ülésen a Komló 
Összeköt Egyesület támogatásának kö-
szönhetően mégis sikerült a fesztivál fődí-
jára 500 ezer forintot megszavazni. Ezért 
külön köszönetet érdemelnek, mivel így 
nem veszett el egy korábban nagyon fon-
tosnak tartott rendezvény komlói jellege a 
helyhez nem köthető online térben”- mond-
ta el Magyar Ferenc fesztiváligazgató.

Kiemelt rendezvényként a IV. Hét Domb 
Filmfesztivál megvalósítását az EMMI pá-
lyázata segítette, az 500 ezer forintos fődí-
jat Komló Város, a 200 ezer forintos közön-
ségdíjat a Hauni Hungária Gépgyártó Kft. 
támogatta.

SZABÓ BENEDEK ÉS VICZE SÁRA AZ 
ÉV KOMLÓI VÍVÓI
2020. október 2. Villa Complov SC

KBHE: HORGÁSZVERSENY 
MECSEKPÖLÖSKÉN
2020. október 3. Hiegl Zsolt
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FELHÍVÁS: ÚJRAINDUL AZ ATLÉTIKA
2020. október 8. Czukor Zoltán
Több évtizedes szünet után, szeretett váro-
sunkban ismét lehetőség nyílik gyerme-
keink számára, hogy a méltán népszerű 
„sportok királynőjének” nevezett atlétikát 
válasszák.
A múltban számos tehetség került ki a 
komlói atlétika „műhelyéből”, akik nem-
csak megyei, hanem országos és páran 
világszinten is öregbítették városunk hír-
nevét.
Hiszem, hogy Komlón jelenleg is sok tehet-
séges fiatal van és célunk, hogy megszeret-
tessük az atlétikát, azt a sportágat mely a 
mozgás öröme mellett kitartásra, eltökélt-
ségre és egyéni képességeik megismerésé-
re tanít.
A sport és a mozgás mellett egy jó közösség 
kialakítása is a céljaink között szerepel. A 
különleges tehetségeket a sportágban szer-
zett tapasztalatainkkal segíteni fogjuk, 
hogy a lehető legmagasabb szinten tudják 
kibontakoztatni képességüket.
Erre a biztosíték: Kovács Zsolt, Ottó 
György és Czukor Zoltán személye. Tehát 
várjuk 9-14 éves fiúk, lányok jelentkezését.
Edzések helyszíne: KBSK Sporttelep
Hétfő: 15:00 óra, ügyességi és dobószámok, 
Edző: Ottó György
Kedd: 15:00 óra, futás és gyaloglás, 
Edzők: Kovács Zsolt és Czukor Zoltán
Szerda: 15:00 óra, ügyességi és dobószá-
mok, Edző: Ottó György
Csütörtök: 15:00 óra, futás és gyaloglás, 
Edzők: Kovács Zsolt és Czukor Zoltán

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT A 
KISPÖNDÖLY ALAPÍTÓ TAGJA

2020. október 4. KN

Barka Dávid, a Kispöndöly alapító tagja a 
Tenkes kapitánya címszerepében tért vissza 
Komlóra, hogy elkápráztassa a városlakókat.  
A szeptember 30-án megtartott a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes A Tenkes kapitánya 
című előadásán, melyet a Pöndöly Egyesü-
let által szervezett, főszerepben láthatta 
a közönség a komlói születésű Barka Dá-
vidot.

Dávid a Kispöndöly alapítótagjaként 
hívta fel magára a figyelmet. Fiatal kora 

ellenére is magas fokon műveli és éli meg 
a nemzeti kultúránk legősibb ágaként 
számon tartott népművészet, néptánc 
iránti elkötelezettségét. Gimnáziumi ta-
nulmányai után nyert felvételt a Magyar 
Táncművészeti Főiskola Néptánc-színhá-
zi tánc szakára. Itt szerzett tudása biztos 
alapokat adott a hivatásos pálya elkezdé-
séhez. Az előadás előtt Polics József pol-
gármester elismerő oklevéllel gazdagította 
Barka Dávid dicsőségfalát. A városvezető 
beszédében rámutatott. kitartással, szor-
galommal és odaadással a világot jelentő 
deszkákig is eljuthatnak a nagyot álmodó 
művészek.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Október 4-e - Assisi Szent Ferenc, az állatok 
és a természet védőszentjének halála napja - 
az állatok világnapja ráirányítja a figyelmet 
a velünk élő élőlényekre. Felelősségünk ha-
talmas, hiszen nagyrészt az ember alakítja 
bolygónk sorsát.

Idén a Komlói Állatvédő Egyesületet 
1192 állatbarát támogatta adója 1%-ával. 
Ez összesen 5,3 millió forintot jelentett az 
egyesületnek, amiből először nagyobb or-
vosi költségeiket rendezték.

Ez az összeg ugyan soknak tűnhet, azon-
ban a tavalyi orvosi kezelések költsége is 
ötmillió forint közelében járt, emellett még 
egyéb kiadással is kell számolni az otthon-
talan állatok gondozása során. Tevékeny-
ségüket kilenc éve kezdték, évente kb. 400 
állatot mentenek meg és próbálnak szá-
mukra otthont találni.

Sokan állandó havi utalással, adományo-
zással és önkénteskedéssel is támogatják 
az állatvédők munkáját. A Volt Van Lesz 
Rockfesztivál indulásától kezdve támo-
gatja őket, ebben az évben például jelen-
tős mennyiségű macskaalommal segített, 
többen pedig a gyepmesteri telep kerítését 
építették.

ÖNKÉNTESEK DOLGOZTAK A 
MINI ZOOTERÜLETÉN
2020. október 1. KN
A HAUNI Hungária közel kétszáz önkén-
tessel, hét helyszínen dolgozott az elmúlt 
hétvégéken. Az óvodák, játszóterek felújítá-
sához az eszközöket és anyagokat a vállalat 
biztosította, a haunisok, szülők, családta-
gok pedig a szabadidejüket szánták az ön-
zetlen segítségnyújtásra.

Az idén a járványhelyzet miatt csak ősz-
szel indultak be az önkéntes projektek. Az 
elmúlt két hétvégén hét helyszínen, két-
száz önkéntes dolgozott. Pécsett az ANK 
óvodáknál, a Maléter Pál utcai játszótéren, 
az Enyezd úti és a kelet városrészi óvodák-
ban, Cserkúton a játszótéren, Komlón pe-
dig a Mini Zooban vonultak fel a haunisok.

„A HAUNI rendszeres támogatója tár-
sadalmilag fontos ügyeknek, de egészen 
más dolog átadni egy csekket vagy a sa-
ját munkánkkal hozzájárulni valaminek 
a szebbé-jobbá tételéhez. Ezt a kollégák is 
érzik, ezért nagyon népszerű körükben a 
segítségnyújtásnak ez a formája” – mondta 
Katona Gábor, a HAUNI ügyvezetője, aki 
maga is rendszeresen részt vett az önkén-
tes napokon.

2020. október 2. Hiegl Zsolt

Mecsekpölöskén rendezte újabb horgász 
versenyét a Komlói Bányász Horgász Egye-
sület. Az első két helyezett között mindössze 
egy kis dévérkeszeg volt a differencia.
Napsütéses idő, enyhe, melengető szél, 
mondhatni ideális idő fogadta a KBHE 
házi versenyén indulókat. A halaknak 
azonban nem ez volt a véleménye, a hétkö-
zi telepítés ellenére – 10 q 3 nyaras ponty 
került kihelyezésre a tóba – alig mozgat-
ták meg a horgászokat. A kiírás szerint 
bármely horgászmódszert bevethetett a 26 
induló, ennek ellenére kevéssel több mint 
27 kg halat szákoltak a szombat délelőtti 
versenyen.
Mérlegeléskor azért kialakult egy kis iz-
galom. Az első és a második helyezett hor-
gász között mindössze egy 10 dekás keszeg 
döntött az 1-es horgászhelyen próbálkozó 
Jéhn András javára.
A verseny végeredménye: 1. Jéhn András 
4920 g 2. Vincze Gergő 4910 g 3. id. Mátyus 
Árpád 4310 g
A legnagyobb halat, egy 2890 grammos 
pontyot a győztes Jéhn András fogta ki.

A komlói vívás napja, azaz a komlói vívás 
elindulásának évfordulója, szeptember 26. 
ad alkalmat immár harmadik éve az előző 
idény legjobbnak ítélt komlói vívóinak dí-
jazására.
A díjazottakról továbbra is a Villa 
Complov SC-nél dolgozó edzők döntöt-
tek, de idén már a vívók is jelölhettek 
társaik közül, megfelelő indoklással 
alátámasztva.
A díjat odaítélő edzők véleménye egy-
becsengett a jelölők többségével, így 
a párbajtőrözőknél Szabó Benedek, 
a kardozóknál Vicze Sára nyerte el a 
2019-2020-as idény legjobbja címet.
A klubtól kapott üvegplakett és egy 
Szilágyi Áronról szóló könyv mellé ez-
úttal a Goldián Bt. ajándékát, egy-egy 
karórát is átvehettek a díjazottak.

KÉZILABDA NB I - ÚJRAKEZDTE AZ 
EDZÉSEKET A KOMLÓ
2020. október 2. MTI 
Újrakezdte az edzéseket a Sport36-Komló 
élvonalbeli férfi kézilabdacsapata, amelynek 
korábban több játékosa megfertőződött a 
koronavírussal.
A baranyai klub közösségi oldalának híra-
dása szerint az érintettek közül hétfő óta 
egy kivétellel mindenki negatív tesztet 
produkált. Kilvinger Bálint vezetőedző 
jelenlegi keretében mindössze öt felnőtt 
mezőnyjátékos van, mert kilencen meg-
fertőződtek, és ők még nem állhattak újra 
munkába. A csapatnak tagja négy kapus és 
két ifjúsági korú kézilabdázó is.
A pozitív tesztesek közül az első három 
nap mérései szerint négy játékos esetében 
hosszabb visszatéréssel kell számolni, ők 
kevésbé terhelhetők. A többiek is csak apró 
lépésekkel haladhatnak előre .
A klub a szerdán éjfélkor lejárt átigazolási 
határidő előtt ingyen kölcsönvette az uk-
rán Motor Zaporizzsjától a magyar után-
pótlás-válogatott irányítót, Melnyicsuk 
Viktort, aki Szegeden, majd Veszprémben 
nevelkedett. 
Támogató felajánlásoknak köszönhető-
en a klub beszerzett egy polar rendszert, 
ami folyamatosan figyeli a játékosokat, és 
azonnal jelez, ha valakinél túlzott terhe-
lést érzékel.
A komlóiak az Eger legyőzésével kezdték 
a bajnokságot szeptember 5-én, ám ekkor 
többen is megfertőződtek. A csapat négy 
nappal később még pályára lépett Oroshá-
zán - és egy góllal kikapott -, azóta viszont 
sorra halasztja el a mérkőzéseit.  
A magyar szövetség koronavírus-proto-
kollja szerint akár négy-hat hetet is ki kell 
hagyniuk a fertőzött játékosoknak ahhoz, 
hogy újra megkezdhessék a munkát, de ez 
még nem jelent automatikus sportorvosi 
engedélyt a folytatásra.


