


DUATLON sport- és egészségfesztivál2

2018. október 27-én Marcaliban került megrendezésre a 2018/2019. tanév 
Duatlon Diákolimpia® Országos Döntője. A rendezvényen a III., IV., V. és 
VI. korcsoportok legjobb megyei csapatai és egyéni versenyzői mérték ösz-
sze tudásukat. A versengés végén a legjobbak elnyerték a „Magyarország 
diákolimpiai bajnoka” címet. A verseny menete futás, kerékpározás, futás, 
így elkerülhető, hogy vizesen kelljen biciklire pattanni. A duatlon hazánkban 
is egyre népszerűbb, amely a Diákolimpia® versenysorozatnak is fontos 
eleme. Az országos döntőbe összesen közel 450 diák került be, akik csa-
patban vagy egyéniben küzdöttek. A duatlont és a triatlont a városban a 
Marcali és Balatoni Úszó- és Szabadidő Sport Egyesület edzője, Szlavitsek 
Gizella képviseli. Gizella az első magyar nő, aki átúszta a La Manche csa-
tornát. A hétvégi rendezvénynek otthont adó Marcaliban nagy hagyomá-

nya van a sport szeretetének, ezt bizonyítja többek között, hogy a Duatlon 
Diákolimpia® Országos Döntő hétvégéjén Sport- és egészségfesztivált is 
rendezett a város. Az eseményen bemutatkoztak a Marcaliban működő 
sportegyesületek, szakosztályok és szervezetek. Illetve zumba és spinning 
bemutató is volt. A helyi Egészségfejlesztési Iroda ingyenes szűréseket és 
méréseket biztosított a látogatóknak, a Magyar Vöröskereszt pedig véra-
dást szervezett a könyvtárban. Este meglepetésként Gájer Bálint együtt 
lépett fel a Marcato együttessel, volt zenésztársaival. Végezetül a Vándor 
és a Kalandorock adott koncertet. Nagyszerű kezdeményezés a város ré-
széről, hogy a sportverseny mellé megszervezte a fesztivált, jó hangulatú 
szombati programnak lehettek részesei a Künzelsau térre látogatók. 
HCSGY

Duatlon diákolimpia és Sport-és egészségfesztivál Marcaliban



4 programajánló

December 01. (szombat) 14:00-17:00 – Adventi kézműves 
foglalkozás a Kulturális Korzóban. A foglalkozás 7 éves kortól ajánlott és 
belépődíjas. Részletek a plakáton.
December 01. (szombat) 17:00 – I. Adventi gyertyagyújtás a Plé-
bániatemplomnál. Közreműködik a Bóbita óvoda Katica csoportja.
December 06. (csütörtök) 16:30 – Kiállítás megnyitó Bartsch 
Zoltánné kézműves munkáiból az ünnepvárás jegyében, a Kulturális 
Korzó Amatőr Alkotók kiállítóterében. Az alkotások 2019. január 18-ig 
tekinthetők meg.
December 08. (szombat) 8:00-12:00 – Bolhapiac-Garázsvásár a 
Piactéren (fedett rész). Asztalfoglalással kapcsolatban érdeklődni lehet a 
85/510-504-es telefonszámon.
December 08. (szombat) 16:00 – Kiállítás megnyitó Korcsmáros 
László grafikus művész alkotásaiból a Kulturális Korzó Kortárs Galériájá-
ban. A tárlat 2019. február végéig látogatható.
December 08. (szombat) 17:00 – II. Adventi gyertyagyújtás a 
Plébániatemplomnál. Műsorral szerepelnek a Marcali Berzsenyei Dániel 
Gimnázium diákjai.

December 11. (kedd) 19:00 - Színházi bérletes előadás – Harsányi 
Gábor: Édes alkony – zenés vígjáték. Közreműködik a Pódium Színház. 
Helyszín: Művelődési Ház. Minden jegy elkelt! Várólistára jelentkezni 
lehet a 85/510-503-as telefonszámon.
December 14-15. (péntek-szombat) 10:00-18:00 – Korzó 
karácsonyi kirakódó kavalkád a Kulturális Korzóban. Árusok érdeklőd-
hetnek a 85/510-503-as telefonszámon. Részletek a plakáton és a 
honlapon!
December 15. (szombat) 17:00 – III. Adventi gyertyagyújtás a 
Plébániatemplomnál. Közreműködnek a Mikszáth utcai általános iskola 
diákjai.
December 22. (szombat) 17:00 – IV. Adventi gyertyagyújtás a 
Plébániatemplomnál. Ünnepi műsort adnak a marcali Hittanos diákok.
Még látogatható kiállítások:
-December 02-ig: Origami kiállítás a Kulturális Korzó Kortárs Galériájá-
ban.
- December 03-ig: Kelemen Gáborné „A dekupázs” című kézműves 
kiállítása a Kulturális Korzó Amatőr Alkotók kiállítóterében.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! MVKK

MVKK programok – 2018. december

November 8-án két országos szakmúzeum, a HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum, valamint a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
együttműködésében valósult meg a Gulyáságyú és rohamsisak című kiál-
lítás. A tárlat megnyitójára a Nagy Háború 100 éves jubileumára emlékező 
események záróakkordjaként került sor. A rendezvény kezdetén a Marcali 
Bajtársi Egyesület Dalárdája első világháborús dalokból összeállított mű-
sorát hallhatták a látogatók.  Az időszaki kiállítás 2019. február 28-ig láto-
gatható. Fotó: Ilácsa József, Zsirai Tibor

Új kiállítás a Marcali 
Múzeumban

várostörténeti portré

Városunk szülötte, Bernáth Aurél (1894-1982) Kossuth-díjas festőművész, 
művészeti író édesapja, dr. Bernáth Béla 1864-ben Pesten született egy 
elszegényedett nemesi családba. Az apja, Bernáth Mihály már szabóként 
dolgozott Mohácson, míg az édesanyja, Németh Anna gombai szárma-
zású szolgáló volt. Bernáth Béla az egyetemet 1882-87 között végezte 
el, ügyvéd lett, először 1891-ben Nagybajomban, majd 1892-ben már 
Marcaliban nyitott irodát egy hatszobás házban az akkori Liget, a mai a 
Kossuth utcában. Felesége Roboz Attala (1869-?) lett, apósa pedig Roboz 
István (1826-1916) író, a Somogy szerkesztője volt. Hét gyermekük szü-
letett, de csak négy (Aurél, Elvira, Géza és Cézár) élte meg a felnőtt kort. 
(Olga, Emil és Edit kiskorukban haltak meg.)

Közvetlen stílusa és sikeres praxisa miatt a kisváros közéletébe hamar 
bekerült az ügyvéd, akinek a barátai közé tartozott Gönczy József királyi 
albíró, Névy Zoltán ügyész és Sági János író, a Keszthelyi Hírlap főmunka-
társa, a Balatoni Múzeum alapítója is. „Kis gyerekkoromban úgy hallgat-
tam a vitáikat apám és jogász barátai közt, ahogy más gyerek a meséket.” 
– írta Bernáth Aurél Így éltünk Pannóniában című önéletrajzi könyvében. 
Aktív közéleti szerepvállalás jellemezte: a marcali képviselőtestület tagja 
volt, szorgalmazta az utcák kiépítését, fásítását és a közvilágítást.  A Koro-
na szállóban működő kaszinó és az 1908-ban létrehozott Marcali Polgári 
Iskolai Egyesület választmányi tagja volt, és szervezte az 1911-ben ala-
pított Országos Ügyvéd Szövetség Marcali Helyi Csoportját is. Rendszere-
sen szónokolt a március 15-ei ünnepségeken, ahogy például 1901-ben a 

vasúti vendéglő nagytermében tartott ipartestületi „szabadság 
lakomán” is ő köszöntötte fel Marcali ’48-as honvéd veteránját, 
Gvardián Mihályt. A II. Rákóczi Ferenc fejedelem 1906-os újra-
temetésével kapcsolatos ünnepségek során szintén ő mondta 
a díszbeszédet. 

Mizsur Ádám nyomdász 1900. december 16-án Marczali 
néven indította el újságját, amelyben kijelentette, hogy „nincs 
összetartás, nincs társadalmi szellem. Akinek talán kedve len-
ne, hogy a közélet terén is működjék, s a szunnyadó társada-
lomba némi élénkséget öntsön: azt a visszahúzódók magatar-
tása és sokak lenézése csakhamar elriasztja.” A laptulajdonosi 
és a főszerkesztői munkát egy hónap múlva vette át tőle Ber-
náth Béla, aki egy évig működtette a lapot. A Marczali egyrészt 
megőrizte a korábbi közlönyök formáját azzal, hogy árverési 
és takarékpénztári hirdetéseket közölt, másrészt a modern 
formát követte a szerkesztőség a vezércikkek, irodalmi tárcák 
és a gazdasági-társadalmi témák vitára bocsátásával, napra-
kész hírekkel és az olvasói levél rovattal. Amíg a főszerkesztő 
társadalmi, kisvárosi és gazdasági kérdésekkel foglalkozott a 
vezércikkeiben, addig Gyenesi Gyula tanító az irodalmi tárcáért, 
a versek közléséért felelt.

Az ügyvéd a nyári szabadidejét családostól a Balaton partján 
töltötte, Mária-telepen, ahová hasonlóan a többi környékbeli 
tehetősebb családhoz, lovas fogattal, később a „vicinálissal” 
egy napos kirándulásokat tettek. Bernáth Béla a Balatonke-
resztúri Fürdőegyesületnek már 1901-ben - a szintén marcali 
Lehner Sándor elnök mellett - a titkára lett. Az egyesület cél-
jául azt tűzték ki, „hogy Balaton-Keresztúrt a modern fürdők 
közé emelje és hogy különösen a marczali, kéthelyi és a többi 
környékbeli helységekből látogató fürdőközönség érdekeit fel-
karolja és istápolja.” 1909-ben az elsők között szép és modern 
villát építtetett ifj. Sztelek Ferenc építőmesterrel, a korábban 
vásárolt fél hold szőlőjében közvetlenül a Balaton partján, ame-
lyet Béla-várnak nevezett el. Itt tartotta barátaival, a fia által 
önéletírásában is megörökített, halászlé-főzéseket, az ún.   
„keresztúri csatákat”.
Bernáth Aurél önéletrajzából megtudhatjuk, hogy a heves vér-

mérsékletű, önfejű ügyvéd apa, 1911-ben egyik napról a másikra elköltö-
zött a Kossuth utcai házból Keszthelyre, ahol új életet kezdett. (A családi 
házat ifj. Sztelek Ferenc vette meg, akitől később dr. Schustek Jenő kór-
házigazgató vásárolta meg, majd 1935-ben új villát építtetett a helyén. Ma 
a Bernát Aurél Galéria működik itt.)
A négygyermekes Roboz Attala számára ínséges idők jöttek, el kellett köl-
tözniük Marcaliból Kiskorpádra, ahol a testvére befogadta őket. Az első 
világháború kitörését követően fiai közül először Géza (1898-1916) vonult 
be katonának, hadnagy lett. 1916 nyarán Aurél is bevonult, de rövidesen 
katonai kórházba került. Géza az orosz-román fronton esett el. „Apám 
később, amikor a front Kirli-Babától eltávolodott, fölkereste a sírt. Ez, az 
akkori háborús viszonyok közt, nem lehetett kis vállalkozás. Maga az út 
7-800 kilométert is kitett, s a front mögött nem lehetett egy civilnek ba-
rátságos az út. Rendbe tette a sírt, lefotografálta, és hazajött.” – emléke-
zett vissza a festőművész. Bernáth Géza neve olvasható a marcali hősi 
emlékmű névsorában.
Dr. Bernáth Béla 1924-ben, 60 éves korában Keszthelyen halt meg. 
Szerepe a századfordulós Marcali közéletének alakításában és a Bala-
tonmáriafürdőn létrejött fürdőkultúrában jelentős hatással bírt. A Marca-
li Múzeum gyűjteményében a személyéhez köthető dokumentumok és 
fényképek megtalálhatóak.

Huszár Mihály - történész

Dr. Bernáth Béla, ügyvéd, újságszerkesztő, közéleti ember



1932. május 5.
Kilenc éves gyerekek nagy ünnepe ez Marcaliban, ezen a napon járulhat-
nak először a szent áldozáshoz a Plébániatemplomban. A képen látható, 
Budapesten, a Pallas Nyomdában készült emléklapot - melynek utánzása 
tilos! - kapják ajándékba. Ez alkalomból készült ez a  fénykép is a kis-
lányról, aki ezt az emléklapot a század minden viharából kimentette, a 
hónapokig tartó ostrom alatt és a menekülésben is megőrizte. Ő maga rég 
halott már, de felnőttes komolyságú, áhítattal teli szép arca az időtlenség-
be emelte a pillanat ünnepélyességét.
Nem tudjuk, kik lehettek a társai, pedig egészen biztos, hogy akárcsak a 
fiúkról, róluk is készült csoportkép. Vajon van-e valahol, valamelyik fiók 
mélyén, valakinek a birtokában belőle?

 Ugyanezen alkalomból készítette el Gombos úr, a Kossuth Lajos utcai 
fényképész  az első áldozó fiúk közös képét. 
31 kisfiú tekint rajta bizakodón a jövőbe, tanítójuk,  Nádor Zoltán és Si-
mon János káplán társaságában. Az első világháború poklát megjárt „ 
rossebbakák „ fiai ők, apáik szerencsésen túlélték a világégést. Joggal 
remélhető, rájuk más sors vár majd. Előttük az élet, még bármilyen csoda 
megtörténhet velük, még békés, boldog ifjúságról álmodozhatnak. Fogal-
muk sincs róla, de eldőlni látszik  a szomorú jövő: elindult már  a gazda-
sági világválság, készülődik már  az újabb háború. Kedves arcú, aranyos 
kisfiúk, ki komolykodó, ki pajkos , ki megilletődött, még nem tudják, hogy 

csodák helyett véres jövő várja őket - hamarosan leventék lesznek, elő-
ször a „messzilátónál” fognak szolgálni, viruló fiatalságuk legszebb éve-
iben pedig Európa országútjaira számkivetve, lesz, aki belefut a halálba, 
lesz, aki megúszhatja élve. 
Aki túléli, annak következhet a hadifogság, akinek pechje van, annak 
„Oroszország”, akinek mázlija, annak az angolok, amerikaiak, Németor-
szágban, Dániában  - Fano szigete, Bocholt, Eselheide.
Aki hazajut, azt hiszi, fellélegezhet: megindul az élet végre, béke van. De 
az ötvenes évek fognak következni - jegyrendszer, padlássöprés, néha 
egy - egy ismerős is eltűnik...
 
És ők mindeközben családot alapítanak, gyerekeket nevelnek fel, több-
ször építik újjá az országot, teszik a dolgukat. Ha a történelem megengedi, 
próbálnak úgy élni, ahogy a tisztelendő úr tanította akkoron régen, az Úr 
1932. évében.

Szobrot nekik sohase emelnek, éljenek hát legalább utódaik emlékeze-
tében!
O.I.

P.S. : Kedves Marcaliak! Ha valaki ráismer valamelyik hozzátartozójára a 
képen, kérjük, jelentkezzen!

Emlékezzünk régiekről



civil önkormányzat - közérdekű hírek

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 18-
án tartotta a munkaterve szerinti soros ülését, majd november 8-án soron 
kívüli képviselő-testületi ülés tartására került sor.
2018. október 18.
A képviselő-testület módosította az Önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendeletét, 
majd a hatályba léptetett módosítás alapján Marcali Város központi ré-
szén létrehozott egy településrészi önkormányzatot. Sor került az ülésen 
a településrészi önkormányzat elnökének és tagjainak megválasztására, 
majd a településrészi önkormányzat tagjai a képviselő-testület előtt esküt 
tettek.
A képviselő-testület elfogadta Marcali Város Önkormányzata és az általa 
fenntartott költségvetési szervek 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervét.
A települési képviselők tájékoztatást kaptak a Polgármestertől a Marcali 
Város Önkormányzata által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról.
Elfogadták a képviselők a 2019/2020-as tanév iskolai körzethatáraira, a 
kötelező felvételt biztosító általános iskolára vonatkozó előterjesztést. 
A képviselő-testület kérelem alapján döntést hozott az általa alapított Szi-
várvány Közalapítvány százezer forint összegű egyszeri támogatásáról.
A képviselő-testület módosította az önkormányzat vagyonáról szóló 
29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendeletét. A módosítással a képvise-
lő-testület aktualizálta a rendelet mellékleteiben felsorolt, az önkormány-
zat tulajdonában lévő ingatlanjai jegyzékét, átvezetésre kerültek az idő-
közben történt értékesítések, vásárlások, értékváltozások.

Ezen kívül módosította a képviselő-testület a települési hulladékkal kap-
csolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 
21/2013.(X. 18.) önkormányzati rendeletét is abból a célból, hogy a tár-
sasházakkal kapcsolatban 2018. december 31-ig meghosszabbítsa azt 
az időt, amelyre az önkormányzat átvállalja a többletszállításból fakadó 
többlet szolgáltatási díjat, továbbá pontosította, hogy a rendelet alkalma-

zásában mit kell zöldhulladék megfogalmazás alatt érteni.
Az ülésen határozott a képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ram (2019-2023.) elkészítéséről és a meglévő Helyi Esélyegyenlőségi 
Program érvényességi idejének meghosszabbításáról.
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a két ülés között vég-
zett tisztségviselői tevékenységről és a képviselő-testület tájékoztatást 
kapott bizottságai átruházott hatáskörben hozott döntéseiről is.
A képviselő-testület döntést hozott 2619/10 hrsz.-ú út elnevezéséről, a 
közterület neve 2018. november 1-től „Fürdő utca”.
A képviselő-testület elfogadta az általa alapított közalapítványok 2017. 
évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, majd döntött a Fürdőért Közalapít-
vány megszűntetésének kezdeményezéséről.
Határozott a képviselő-testület a Marcali 3204/2 hrsz.-ú ingatlan vevő 
kijelöléséről, továbbá döntést hozott a 038/7 hrsz.-ú, önkormányzati tu-
lajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről.
A képviselő-testületi ülés végén a polgármester megválaszolta a telepü-
lési képviselők részéről elhangzott kérdéseket.
2018. november 8.
A képviselő-testület az önkormányzat által elnyert két pályázattal (a köz-
ponti konyha, azaz a GYÉK felújítása, és a Dózsa György utcai szegregá-
tum rehabilitációja) kapcsolatban hozott döntéseket, amelyek a pályáza-
tok finanszírozhatóságát segítik elő, illetve biztosítják.
A kedvezőbb pályázati feltételek, a pályázati támogatás magasabb in-
tenzitása okán a korábbi azonos pályázat visszavonása mellett döntést 
hozott a képviselő-testület a Posta köz 2. szám alatt található ingatlan 
felújítására vonatkozó pályázat ismételt benyújtásáról.
Az indokolással ellátott előterjesztések, határozati döntések, megalkotott 
alap és módosító, illetve egységes rendeletek, elfogadott dokumentumok, 
valamint a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei megtekinthetők Mar-
cali Város hivatalos weboldalán: www.marcali.hu 

Mindig van lejjebb

Képviselő-testületi ülések összefoglalói

A Rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy tűzifa vásárlása esetén fo-
kozott odafigyeléssel járjanak el.  Lehetőség szerint a régi, megszokott, 
illetve ellenőrzött telephelyekről vásárolják meg téli tüzelőjüket, és ne ut-
cai házalóktól! 
Mindig ellenőrizzék a mennyiséget és a minőséget, kérjenek számlát és 
szállítólevelet! Ha gyanúsan olcsón kínálják a tűzifát önnek, ne vásárolja 
meg, hisz nagy valószínűséggel bűncselekményből származik!
Szükség esetén hívják a Rendőrséget az éjjel-nappal hívható 107-es vagy 
a 112-es segélyhívó számokon.

Október az idősek hónapja. Ilyenkor a különböző intézmények, civil szervezetek, kicsik és nagyok fordulnak a szokványosnál kissé nagyobb törődéssel, 
szeretettel  éltesebb  honfitársainkhoz. Ezt tette a maga módján a Magyar Posta is: valamilyen okból azt gondolták, hogy kifinomult ízlésről tesznek 
tanúbizonyságot, ha ebből az alkalomból a nyugdíjszelvényhez mindenkinek mellékelik a következő csekély ajándékot:

Mit mellékelik! Egyenesen hozzácsatolják, hogy egész biztosan célba érjen a 
küldemény! Nehogy véletlenül egy-egy jobb érzésű postás elszabotálja a kéz-
besítést... Idősek hónapja is van, Mindenszentek is közeleg, ennél jobb alkalmat 
keresve se lehetne találni az öregek figyelmeztetésére - hohó, barátocskám , az a 
bizonyos nap ha esetleg késik is, nem múlik ám! Külön figyelemre méltó, kedves 
gesztus volt így, írásban közölni a 78 éven felüliekkel, hogy nekik már a saját 
temetésükre gyűjteni is későn van. Gratulálunk a Magyar Posta felülmúlhatatlan 
eleganciájához! Vagy inkább mondjuk ki egyenesen: ez a csekélység a sekélység 
kiáltóan durva bizonyítéka.

Rendőrségi felhívás

Marcali Város Önkormányzata 22 862 000,- Ft támogatást 
nyert a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton, olyan ön-
kormányzati feladatok működtetésére (szociális alapszolgál-
tatások, óvoda, igazgatási tevékenység), melyeket a térség 
települései önállóan nem tudnak biztosítani, így a városban 
található intézmények biztosítják számukra ezen szolgálta-
tásokat.

Sikeres pályázat
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Október 24-én ünnepelhette volna 125. születésnapját a 37. számú, azaz 
a Balatonszentgyörgy - Somogyszob vasútvonal, ha megéri. De nem érte 
meg. Kilenc évvel ezelőtt megszűnt rajta a személyszállítás, a Piroska 
2009. december 12-én közlekedett utoljára.
Most azonban - civil kezdeményezésre, megemlékezésül - egyetlen alka-
lomra újra üzembe helyezték, és oda-vissza végigjárhatta azt az utat, amit 
életének több, mint száz éve alatt naponta többször is megtett.

A Somogyszobról Balatonszentgyörgyre tartó visszaútján megállt Marcali-
ban, és jó fél órát töltött a vasútállomáson. A nagyon régi szép időkre em-
lékezve, amikor még nagy dolog volt a vasút, most is zenekar köszöntötte 
az érkező szerelvényt, ahogy hajdanában - a Marcato együttes örvendez-
tette meg az utasokat, akiket Dr. Sütő László, városunk polgármestere is 
köszöntött. 

Újra robogott a Piroska

Marcali Napló - önkormányzati magazin

Felelős kiadó: Marcali Város Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Horváthné Csoszó Gyöngyi 
Nyomdai előkészítés, szerkesztés: Győri Szabolcs
Nyomdai kivitelezés: Domonkos Nyomda, Marcali
Fotók: Vágó Zoltán, Zsirai Tibor

Készült 5000 példányban. Ingyenes kiadvány.
Nyilvántartási szám: 831268  ISSN szám: 2416-0539
A következő szám karácsony előtt kerül terjesztésre.
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sikeresek az „Agymenők”
A Bolyai János Matematika Csapatverseny megyei ünnepélyes eredmény-
hirdetésére Marcaliból öt csapat kapott meghívást.  A megyebajnokok, 
a fővárosi kerületi 1.helyezettek, a Kárpátaljáról meghívottak november 
24-én Budapesten, az országos döntőben mérik össze tudásukat. Marca-
liból a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola 5. osztályos „Agymenők” 
csapata bejutott az országos döntőbe. A csapat tagjai: Gájer Sára Kata, 
Málovics Ádám, Nagy Bence, Nyers Alexandra. Felkészítő tanár: Guriczáné 
Kaposi Györgyi

Tankonyha Marcaliban
November 7-én volt a Marcali Tancentrum felújított telephelyének átadó 
ünnepsége. A Két Mester Kft. egy korszerű tankonyhát alakított ki a Piacs-
csarnokban. A szakács, és a leendő pincértanulók gyakorlati képzése lesz 
majd a tankonyhában, illetve az emeleti teremben.

Ünnepi megemlékezés
Október 23-án ünnepi szentmisével kezdődött a megemlékezés, majd a 
város nevében a Hősök terén Szilágyi István, a Marcali Noszlopy Gáspár 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója tartott beszédet. Ezt 
követte Domokos László színművész, és Magyar Viktória énekművész 
műsora, majd az emlékezés koszorúit helyezték el az ünneplők.

Örvendetes változás
Teljes egészében megújult a Móra Ferenc utca, nemcsak a burkolat lett kifogástalan, hanem minden alatta futó és kapcsolódó vezetéket kicseréltek.

Parkoló a bizei temetőnél
Elkészült a bizei temető mellett a parkoló, a beruházást a város költség-
vetése finanszírozta. 

Térkövezés Boronkán 
A Boronkai Településrészi munkacsoport és a Somogy Temetkezési Kft 
össszefogásának köszönhetően a boronkai temető területén 220 négy-
zetméter térkő került lerakásra. A beruházás anyagköltségènek felét a 
településrész pénzéből finanszírozták, másik felét és a szükséges szak-
embert a Temetkezési Kft biztosította. Bár az anyagi források most ennyit 
tettek lehetővé, a tervek között szerepel kandeláber telepítése, valamint a 
csap felújítása. A Boronkai utca bevezető szakaszán közel 80 négyzetmé-
tert térköveztek le a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás munkatársai. Így 
a tavaly elkezdett Boronkai utca járdájának teljes felújítása megtörtént.

Remekeltek a marcali versmondók
Immár harmadik alkalommal hirdette meg a Magyar Versmondók Egye-
sülete és a Nemzeti Színház a Nemzeti VERSeny-t. Városunkból ketten is 
az országos döntőbe jutottak: Baranyi Liána és Kurucz Ádám Konrád. Lia 

még középiskolás, a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulója, ezüst 
minősítést kapott a november 10-11-én zajló versünnepen. Felkészítő ta-
nára Borosné Gyarmati Cecília. Kurucz Ádám Konrádot pedig a legmaga-
sabb elismeréssel, arany minősítéssel jutalmazta a zsűri. 

Különdíj az Édes anyanyelvünk nyelv-
használati verseny döntőjében
46 éve minden október közepén Sátoraljaújhely három napra az anya-
nyelv fővárosává válik, hiszen a zempléni város ad helyet az Édes anya-
nyelvünk nyelvhasználati verseny Kárpát-medencei döntőjének. Idén 129 
középiskolás kapott meghívást a megmérettetésre. 
Somogy megyét egy barcsi tanuló mellett Baranyi Liána képviselhette, aki 
a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium diákja. Lia nagyszerű teljesítmé-
nyével kategóriájában a 12. helyen végzett, és az Anyanyelvápolók Szö-
vetségének különdíjában részesült. Felkészítő tanára Borosné Gyarmati 
Cecília volt. 

25 év papi szolgálat Marcaliban
2018. október 28-án ünnepi szentmisében köszönte meg Kiss Iván 
c. prépost, esperes-plébános a 25 éves Marcaliban eltöltött papi 
szolgálatát. Iván atya köszönetet mondott mindazoknak, akik segí-
tették sokrétű lelkipásztori munkáját, és felidézte a Marcali Egyház-
község életének legfontosabb történéseit. Jó egészséget kívánunk 
további munkájához!

Megszólalt az orgona
2018. október 28-án tartotta a Marcali Református Egyházközség hálaadó ün-
nepi hangversenyét, melyen először szólalt meg a város egyetlen sípos-me-
chanikus orgonája. C. Tóth Zoltán orgonaművész, az orgona építője játszott 
először a hangszeren, majd Kósz-Nadray Gyöngyi zongoraművész és Bánhidi 
Tamás csellóművész zenélt.  Az orgona történetének megismerése után Pitti 
Katalin, Liszt Ferenc –díjas Érdemes művész és Ella István, Liszt Ferenc-díjas 
orgonaművész hangversenye varázsolta el a hallgatóságot. 
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Kettős ünnepség volt az Anna Otthonban. Megnyitásának 20. évfordulóját ünnepelték és köszöntötték az időseket. Szilágyi Istvánné régi újságcikkekből 
idézte fel az Otthon megnyitásának történetét. Köszöntötték az otthon legidősebb, legrégebbi lakóját és legrégebbi dolgozóját is. (Fotó: Kiss Kálmán)

Idősek napja és 20 éves évforduló az Anna Otthonban

Mozgalmas első félév a Mozgáskorlátozottak Egyesületében
A Megyei Rendőrkapitányság meghívására jártak Kaposváron a Mozgáskorlátozottak Egyesületének marcali képviselői, akik játékos vetélkedőn vet-
tek részt a Biztonságban, Egészségben program keretében. Az elmúlt hónapban rendezték meg hagyományos, névnapi köszöntésekkel egybekötött 
batyusbáljukat is, Sopronba pedig változatos programokkal tarkított kirándulást szerveztek: Ellátogattak a Harrer Csokoládéműhelybe, ahol nemcsak 
megtekintették, hanem meg is kóstolták az ízletes termékeket. A műemlékekben gazdag város nevezetességeivel pedig idegenvezető segítségével 
ismerkedtek.

Novemberben a Somogysámsoni Általános Iskola tanulóit fogadta a 
Marcali Regionális Hulladékkezelő Központban a hulladékgyűjtést, 
szállítást és kezelést a térségben ellátó szervezet. A diákok és tanárok 
40 fős csoportja megismerkedhetett a hulladékfeldolgozás technológiá-
jával, a gyakorlatban is megtapasztalhatták az alkalmazott gépek keze-
lését, megtekintették a keletkező, és hasznosításra kerülő hulladékokat. 
A Pályaorientációs Nap keretében az elkülönítetten gyűjtött hulladékok 
hasznosítási lehetőségeiről is alkalmuk volt információt szerezni, és 
nagy élményt jelentett a hulladékfeldolgozásban segédkező rakodógé-
pek kipróbálása is. A szolgáltató a látogatókat apró ajándékokkal lepte 
meg. Az eredményes papírgyűjtési akción nyert látogatás költségét az 
MTKSZ Nonprofit Kft. finanszírozta.

A Marcali Regionális Hulladékkezelő 
Központban jártunk

Az MTKSZ Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt Ügyfeleit, hogy az 
ügyfélszolgálati iroda (Marcali, Dózsa György u. 1.) nyitvatartási 
ideje december hónapban az alábbiak szerint módosul:

H K Sze Cs P Szo V 

11.26. 
8-16 

11.27.  
8-16 

11.28.  
8-20 

11.29. 
Zárva 

11.30.  
8-13 

12.01. 
Zárva 

12.02. 
Zárva 

12.03. 
8-16 

12.04. 
8-16 

12.05. 
8-20 

12.06. 
Zárva 

12.07. 
8-13 

12.08. 
Zárva 

12.09. 
Zárva 

12.10. 
8-16 

12.11. 
8-16 

12.12. 
8-20 

12.13. 
Zárva 

12.14. 
8-13 

12.15. 
Zárva 

12.16. 
Zárva 

12.17. 
8-16 

12.18. 
8-16 

12.19. 
8-20 

12.20. 
Zárva 

12.21. 
8-13 

12.22. 
Zárva 

12.23. 
Zárva 

12.24. 
Zárva 

12.25. 
Zárva 

12.26. 
Zárva 

12.27. 
Zárva 

12.28. 
8-13 

12.29. 
Zárva 

12.30. 
Zárva 

12.31. 
Zárva 

01.01. 
Zárva 

01.01. 
 Zárva 

01.02. 
Zárva 

01.03. 
8-13 

01.04. 
Zárva 

01.05. 
Zárva 

 
 

Papír hulladék
- kék edény -

gyűjtésének napja

Műanyag, fém, 
italoskarton hulladék

- sárga edény - 
gyűjtésének napja

Zöldhulladék
- barna edény - 

gyűjtésének napja

Üveg hulladék - zöld tetős 
sárga edény - gyűjtésének 

napja

PÉNTEK HÉTFŐ KEDD CSÜTÖRTÖK
Január 25. 7, 21. 8, 22. (Csak fenyőfa) 3, 31.

Február 22. 4, 18. 5. (Csak fenyőfa) 28. 

Március 22. 4, 18. 19. 28. 

Április 19. 1, 15, 29. 2, 16, 30. 25. 

Május 17. 13, 27. 14, 28. 23. 

Június 14. 10, 24. 11, 25. 20. 

Július 12. 8, 22. 9, 23. 18. 

Augusztus 9. 5, 19. 6, 20. 15. 

Szeptember 6. 2, 16, 30. 3, 17. 12. 

Október 4. 14, 28. 1, 15, 29. 10. 

November 1, 29. 11, 25. 12, 26. 7. 

December 27. 9, 23. 10. 5.

Hulladékgyűjtési időpontok - Marcali - 2019. év

Hónap

- A papír hulladékot házhoz menő 
rendszerben négyhetente péntekenként 
gyűjtjük.

- A vegyes hulladékot minden héten a 
megszokott rend szerint szállítjuk el.

- A közterületi gyűjtőszigetek műanyag, 
fém, italoskarton hulladékát kéthetente 
hétfőn, a papír hulladékát kéthetente 
pénteken, üveg hulladékát kéthetente 
csütörtökön gyűjtjük.

- A lomtalanítást évente egyszer, a 
szolgáltatóval előre egyeztetett 
időpontban lehet igénybe venni.

- A zöld hulladékot (nyesedéket, füvet, 
falevelet) évente 20 alkalommal gyűjtjük, 
kéthetente keddenként.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Marcali Hulladékudvar (Ziehl-Abegg u. 9.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében igénybe vehető.
Az átvétel feltételeiről tájékozódhat honlapunkon: www.mtksz.hu - Hulladékudvarok menüpont alatt.

A Marcali Hulladékudvar nyitvatartása: Kedd: 8-12; Szerda: 12-18; Péntek: 8-12; Szombat (kéthetente páratlan heteken): 8-12.
A Marcali Regionális Hulladékkezelő Központ (Marcali, Cserhátpuszta) nyitvatartási rendje: Hétfő -  Péntek: 8-16:30.

Az ügyfélszolgálati iroda (Marcali, Dózsa Gy. u. 1.) nyitvatartása:  Hétfő, Kedd: 8-16; Szerda: 8-20; Csütörtök: Zárva; Péntek: 8-13.
Ha a gyűjtés napja ünnepnapra esik, akkor a szolgáltatást az ünnepnapon biztosítjuk.   MTKSZ Nonprofit Kft. - Szállítás

Programok a Keresztény Értelmiségiek Szövetségében
Ahogy egész évben, a közelmúltban is változatos programokat bonyolított le a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének marcali csoportja, a Plé-
bániával karöltve. Az X Házban a korábbi írásaiból összeállított kötetét bemutató Zichy Lászlót köszöntötték, Székesfehérvárra pedig zarándokutat 
szerveztek, ahol Kiss Iván esperes-plébános vezetésével a város szakrális értékeit keresték fel. Tisztújítást is tartottak a szervezetben: újabb öt évre 
megválasztották vezetőjüknek dr. Lackovics Anikót, titkárnak pedig Kiss Kálmánt. Rajtuk kívül Gálné Végh Edit és Hosszú Zoltánné is tisztségviselő lett. 
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