


 A járványveszély március elején egy csapásra megváltoztatta az éle-
tünket. Új fogalmakkal ismerkedtünk - kijárási korlátozás, vásárlási 
sáv, hatósági karantén -, és a napi életünket is ezekhez kellett igazí-
tanunk. Legfontosabb közéleti témáink közé emelkedett a „maszk-
kérdés”, mármint hogy melyik mire való, hol lehet kapni,  hányszoros 
áron, az élesztő pedig olyan nemzeti kinccsé nemesedett, amire  csak 
az aranyásók kitartásához hasonlítható odaadással vadászott a nép.

Ebben a félelemmel terhes bizonytalanságban többet lehetett látni a 
politikusokat, a közösségek vezetőit, akik most gyakrabban szólaltak 
meg. Marcali polgármestere viszont alig adott életjelet magáról. Mivel 
magyarázza ezt a feltűnő távolságtartást?

- Nem magyarázom semmivel. Az én felfogásomban ugyanis egy vezető-
nek - egyébként sem, ilyen helyzetben meg pláne - nem az a dolga, hogy 
liszttel - cukorral a kezében vagy magát orvosnak maszkírozva parádézzon 
a véletlenül pont arra járó fotósok előtt, hanem az, hogy megszervezze, irá-
nyítsa és ellenőrizze az ilyenkor szükséges munkálatokat. Én azt gondolom 
a legfontosabb feladatomnak, hogy oldjam meg: a rám bízott település a 
lehető legkisebb veszteséggel jusson túl ezen a rendkívüli helyzeten. Hogy 
érjen oda a segítség minden rászorulóhoz, akikről tudomásunk van, és  ne 
maradjanak el olyan tennivalók, amiket csak most lehet megcsinálni, de a 
város jövője szempontjából nagyon fontosak lehetnek.
Azt meg talán mondanom se kell, hogy ez a munka a lelassult működés, a 
néha egészen kaotikus állapotok közepette sokkal több időt vett igénybe, és 
bizony nagyobb kreativitást is követelt az embertől.
Szerencsére strapabíró, együttműködő munkatársakra számíthattam, tá-
maszkodhattam, tette mindenki csendben a dolgát.

- Miféle kaotikus állapotokról beszél? A közönséges halandókkal el-
lentétben polgármesterként nyilván naprakészen hozzájuthatott min-
den fontos információhoz, gondolom.

- Rosszul tetszik gondolni. Még arról is csak a tizedik napon kaptunk először 
hivatalos információt, hogy hány embert helyeztek nálunk hatósági karan-
ténba, miközben a mi feladatunk volt szükség esetén gondoskodni róluk. De 
azt se akarták az istennek se az orrunkra kötni, hogy a kórházkiürítési akció 
keretében hány embert küldenek haza a marcali kórházból. Azt meg, hogy 
a kitartó ostromunk hatására végül a megkapott adattal mit kezdhettünk, 
döntsék el: A hivatalos tájékoztatás szerint 3, azaz három beteget tettek 
ki, ebből az állítólagos háromból nálunk 15, azaz tizenöt ember jelentke-
zett segítségért, tekintve, hogy otthon lehetetlennek bizonyult az ellátásuk. 
Közülük azóta négyen már meghaltak - engedjék meg, hogy családjaiknak 
ezúton is részvétemet fejezzem ki.

De megemlíthetem azt is, hogy a mi idősotthonunkba is tesztelés nélkül 
küldtek vissza a kórházból egy idős asszonyt - hangsúlyoznám: nem a kór-
ház hibájából -, és jó egy heti procedúra  után nagyjából addigra sikerült 
elintéztetnünk a teszt elvégzését, amikorra amúgy is lejárt a lappangási idő. 
Történt mindez akkor, amikor a legnagyobb fertőzési hullám söpört végig 
az ország idősotthonaiban. Hogy eközben min mentek keresztül a lakók, 
hozzátartozók, az ott dolgozók, talán nem kell részleteznem. 

És ha már tesztelésről beszélünk: Közismert, hogy az országos reprezen-
tatív vizsgálatba Marcali is belekerült. És tudják, hol akarták ezt elvégezni? 
Hogy hova akarták odacsődíteni  azokat az embereket, akikről az ottani 
teszteléssel akarták eldönteni, vajon fertőzöttek-e? Az egyik gyermekorvosi 
rendelőnkbe! Nagy cirkuszok árán ezt végül is meg tudtuk akadályozni, a 
pécsi egyetemnek köszönhetően, akik mellénk álltak.
Kapott viszont a városunk 50 db. plakátot azzal a felszólítással, hogy gon-
doskodjunk azok kiragasztásáról. Rajta volt, hogy vigyázzunk egymásra ...
Később azért beindult az eszközszállítás is, ez segítség volt, persze soha 

nem azt kaptunk, amit kértünk, meg a csomagok tartalma se szokott 
egyezni a leltárlistával. A legfontosabból, a védőruhából ezidáig egy darab 
se érkezett, pedig elvileg már százat kellett volna kapnunk.
Le a kalappal a szociális szférában dolgozók előtt, akik ilyen körülmények 
között is helytálltak, olykor saját egészségüket is kockáztatva, alaposan 
megnövekedett feladataikat is hiánytalanul ellátták. A siralmasan alacsony 
fizetésért dolgozó gondozónőkre, takarítónőkre nem akarnak lelátni a 
nagypolitika magaslatairól, pedig az ő zokszó nélkül végzett lelkiismeretes, 
becsületes munkájuk nélkül Marcaliban se úsztuk volna meg ennyivel az 
egészet.
- A város lakossága zömében fegyelmezetten követte az előírásokat, 
de sokan panaszkodnak, hogy mindig akad, aki fütyül mindenre, a 
legkevésbé se törődve mások egészségével. Hogy lehet ezt a problé-
mát kezelni?

- Csak akkor van rá esély, ha összefogva, támaszkodva egymásra, mind-
annyian ott, ahol éppen vagyunk, közbelépünk. Marcaliban is volt olyan 
üzlet, ahol felvállalták, hogy ráhívják a rendőröket a pökhendien fölényes-
kedő renitensre, aki az ötvenezres bírság kifizetése után valószínűleg 
megszelidült. Igenis szóljunk rá bátran az összes zöldséget - gyümölcsöt 
egyenkint végigtapogató, a sorban előtte álló sarkát letaposó, maszkjukat 
a nyakukban hordó értetlenekre, és ha ez nem elég, hívjunk segítséget. A 
járványnak ugyanis egyáltalán nincsen még vége, de ahhoz, hogy a mi váro-
sunk továbbra is ilyen biztonságos hely maradhasson, mindenki segítségére 
szükség van.

- Csak a munkaköri feladatai szaporodtak meg? Személyében nem 
érintette a járvány?

- Dehogyisnem. Az édesanyám bőven a nyolcvanas éveit tapossa, a lányom 
pedig Olaszországban él, annak is az északi, a járvány által legdurvábban 
sújtott részén. Ráadásul éppen ez alatt az idő alatt lett volna az esküvője, 
már minden előkészület megtörtént, minden le volt foglalva, úgyhogy vissza 

kellett csinálni az egészet. A szűkebb családban nem, de a rokonságban 
két embernél is rezgett a léc, de szerencsére negatív teszttel zárhattuk az 
izgalmakat. Ugyanazokat a helyzeteket éltem át én is, mint megannyi sor-
stársam a városban.

- Milyen anyagi veszteség érte a várost? Sokba került a védekezés?

- A védekezés is sokba került, persze. Lényegesen több embernek kellett 
bevásárolni, ügyes-bajos dolgaikat intézni, étkeztetésről gondoskodni, 
maszkokat, védőruhákat, fertőtlenítő szereket beszerezni, a kórházból ki-
tettekről gondoskodni - hogy csak a legkézenfekvőbb dolgokat említsem.
De ami ennél a költségnél jóval nagyobb érvágás, és teljesen abszurd is 
egyúttal, hogy miközben megnőttek az önkormányzatok kiadásai, az állam 
nemhogy pénzt adott volna erre, hanem még el is vett tőlünk. Naponta szá-
moltuk újra, hogy éppen mennyi az annyi, jelenleg úgy tűnik, úgy 100 millió 
körüli a veszteségünk. Ettől nyilván borult a költségvetésünk, de a városnak 
élnie, működnie kell, és a megkezdett fejlesztéseket se szeretnénk leállí-
tani. Sőt, a különféle pályázati lehetőségekről se kívánunk lecsúszni, mert 
van, amit vagy most lehet megragadni, vagy soha.
Többször ültünk le az intézmények vezetőivel tárgyalni, hogy közösen gon-
doljuk végig, hol, mit tudunk megspórolni. Nem fűnyíró traktorként akarok 
viselkedni, hogy mindent egyformán letarolok, igaz, ha ésszerűen gondol-
kodva, a szakemberekkel egyeztetve haladunk, az jóval munkaigényesebb. 

A város intézményeiben nem voltak elbocsátások, szabadságok kiadásával, 
feladatok átcsoportosításával eddig még el tudtunk lavírozni. Annak ellené-
re, hogy a rendkívüli helyzet rendkívüli jogosítványokat adott a kezembe, 
mindenről kikértem a képviselők véleményét, rendszeresen tájékoztattam 
őket a történésekről. Amint tapasztalhatták, a hivatal is végig működött, 
akárcsak a bölcsőde, az óvoda vagy a közétkeztetés.

- A járvány a gazdasági élet jó részét is megroppantotta, cégek álltak 
le, embereket bocsátottak el az állásukból, családok maradtak jöve-
delem nélkül. Marcaliban mi történt ezen a területen, és van-e már 
valami sejtése arról, hogy mi várható?

- Szerintem véglegesen letisztult képe még senkinek se lehet, de a helyzet 
alakulását az első pillanattól kezdve figyelemmel kísérem. Munkatársaim-
mal együtt rendszeresen tárgyalok a jelentősebb cégekkel, igyekszem kép-
viselni a Marcaliban élő dolgozók érdekeit.
Jelentősebb elbocsátásokra legutóbb az Industrie Elektrik Kft. kényszerült, 
120 dolgozótól kellett megválniuk, a marcali üzemből 48 embert küldtek 
el, ebből 17 volt marcali lakos, mintegy 15 %. Talán az együttműködésünk 
eredménye is, hogy - ahogy a számok mutatják -  a leépítés Marcalit ke-
vésbé érintette, ami persze nem vigasztalja azt, aki a munka nélkül mara-
dottak között van, a törvények engedte keretek között igyekszünk rajtuk is 
segíteni. Jelen pillanatban az látszik valószínűnek, hogy a cég áttér a hat 
órás munkarendre.

  Egy polgármester a korona idején
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Ugyancsak komolyan érintette a válság a Marylla Bőrdíszmű Kft - t, de 
további elbocsátásokat ők se terveznek, szeptemberig viszont áttérnének 
a négy órás munkarendre. Mindkét cég szeretné igénybe venni a munka-
hely-megtartó támogatást.

A kisvállalkozások helyzetét az élet újraindulásakor tudjuk felmérni, akkor 
látjuk, hogy melyiket hogyan viselte meg a válság, miben szorulnak támo-
gatásra /részlefizetési kedvezmény az adózásban, bérleti díjak mérséklése/. 
Mindezt alapos számításokkal kell modelleznünk, hogy megtaláljuk a meg-
felelő egyensúlyt.
Folyamatosan keressük a lehetőségeket, hogy megtaláljuk a kiesett jöve-
delmek pótlásának módjait, például képzések beindításával. Nem lesz köny-
nyű az élet, jövőre még azt a 15 millió forintot is  elveszik tőlünk, amit eddig 
szociális segítség nyújtására kaptunk, az egyéb elvonásokról nem is szólva.

- A városban járva-kelve szembetűnő, hogy folyamatosak az építke-
zések, mintha semmi rendkívüli nem történt volna. Erre azért mégis 
telik?

- A pályázatokon elnyert pénz kifizetésének szigorú szabályai vannak. Tar-
tani kell az ütemet, de a város járvány utáni életére is gondolni kell. Nem a 
pénzt szórjuk ezekre, hanem azt nem szeretnénk, ha vissza kellene adni az 
elnyert összegeket, amit egyébként másra úgyse szabadna elkölteni. A lát-
ható munkálatok mellett azonban a háttérben is sok minden történik: terve-
zés, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, különféle engedélyeztetési 
eljárások intézése. Minden, ami ahhoz kell, hogy ezek rendben legyenek, 
hogy elindulhasson egy  kivitelezés.

- Mindenki örül neki, hogy végre-valahára történik valami az úgyne-
vezett „nőtlen tisztivel”. Az már kevésbé érthető, hogy miért kellett 
ezzel ennyit várni? Miért kellett ennek ennyi ideig ott csúfkodni a vá-
ros szívében?

- Nem azért, mert eddig nekünk nem tűnt volna fel, hogy néz ki.
Ez az épület eredetileg honvédségi tulajdon volt, fiatal, nőtlen katonatisztek 
lakásául szolgált. A városé az egyházi kárpótlás keretében lett a rendszer-
váltás után, nem is olyan egyszerű eljárásban, és a szakmunkásképző kol-
légiuma működött benne. Amikor már kollégiumként nem volt rá szükség, 
sikerült eladnunk, azzal a feltétellel, hogy az új tulajdonos lakásokat fog 
kialakítani benne. Igen ám, de az új gazdának különféle problémái adódtak, 
miután látta, hogy képtelen megbirkózni a feladattal, ott hagyta az egészet. 
Attól még, hogy nem csinált semmit, az épületnek még tulajdonosa maradt, 
a város ott nem intézkedhetett. Először végig kellett járnunk az évekig tartó 
jogi procedúrát, ami eredményes volt, és szépen  visszaszereztük magunk-
nak. Újra a miénk lett, ezt követően pedig megvártuk a kedvezőbb pályázati 
feltételeket, így nyertünk is több, mint kettőszáz millió forintot, hogy ott a 
város tulajdonában lévő lakásokat építsünk . Lassan már kész is lesz, nem-
csak az épület szépül meg, hanem a környéke is. 

Megjegyzem , a szóbeszéddel ellentétben nem klasszikus értelemben vett  
munkásszálló lesz, hanem a lakások többségét cégek fogják bérbe venni 
- ahogy régen is volt ilyen: A város működéséhez szükséges szakemberek 
letelepítéséhez üzemek, intézmények bérlakásokat kaphattak. Van olyan 
ház Marcaliban, amit még most is „orvoslakásoknak” hívnak  az emberek, 
például.

- Állítólag a másik archaikus torzó, a gyógyszálló ügyében is van va-
lami fejlemény. Ebből se lesz semmi, vagy most tényleg lehet remény-
kedni?

- A gyógyszálló, ha lehet egyáltalán az előzőeket fokozni, még annál is bo-
nyolultabb konstrukció.
A marcaliak réges-régi vágyával kezdődött az egész, hogy a mi városunkban 
is legyen egy fürdő. Ennek megépítése viszont egy gyógyszállóval együtt 
látszott észszerűnek, méghozzá nagyon is praktikus okokból: Tudtuk, hogy 
a fürdő veszteséges lesz, hiszen nem kellene olyan belépődíjakat megálla-
pítani, hogy azt csak az ide látogató külföldiek tudják a mellényzsebből kifi-
zetni, a mieink nem, mert akkor minek van az egész. Ezért gondolkodtunk 
egyben a kettővel, hogy a gyógyszálló bevételei majd csökkenteni tudják a 
strand veszteségeit. Kerestünk befektetőt, akinek pénze volt, mi meg ad-
tuk hozzá a földterületet, és nekiláttunk az előkészítésnek. Közben azonban 
megváltoztatták a pályázati feltételeket, és csak úgy pályázhattunk, ha a 
két tulajdonos -  a város és a Danubius Rt. - másként osztja fel egymás kö-
zött a tulajdonrészt , ami értékében megmarad, csak másként oszlik meg : 
a fürdő területe teljes egészében a városé lesz, cserébe viszont a gyógyszál-
lóban 10 % -ra csökken a részesedésünk. A fürdő elkészült, a gyógyszálló 
sorsába viszont értelemszerűen a magunk 10 % -ával sok beleszólásunk 
nem maradt.

A Danubius Rt. 90 %-os tulajdona időközben többször is gazdát cserélt, 
amiben a gazdasági válság mellett személyes tragédiák is közrejátszottak, 
például haláleset is történt. Anyagi kár ugyan nem ért bennünket /a fürdőre 
megnyert pályázati pénzből így teljes egészében városi vagyon lett/, de a 
szálló sorsának alakulását azért folyamatosan nyomon követtük, a magunk 
eszközeivel hatni is próbáltunk rá. Már csak azért is, mert ha megépül, az a 
városnak új munkahelyeket, adóbevételt is jelentene, egyéb idegenforgalmi 
hatásairól nem is beszélve.
Most végre egy olyan vevő jelentkezett, aki egyben akarta megvenni az 
egészet, két magyar állampolgár tulajdonában lévő, két Magyarországon 
bejegyzett cég. Csaknem egy esztendei tárgyalássorozat eredményeként 
június első napjaiban aláírtuk az adásvételi szerződéseket.
Hogy reménykedhetünk - e? Hát ha a józan észben nem is mindig lehet, a 
pénz hatalmában biztosan  - Csak akarják folytatni, nem létezik, hogy azért 
adtak ki rá ennyi pénzt, hogy a sajátjukként nézegethessenek egy pusztuló 
torzót!
Tudomásunk szerint  a tervezőkkel már egyeztettek is a folytatásról.
Szerkesztőség

A mindnyájunkat érintő alapvető szolgáltatások a vészhelyzet idején is működtek Marcaliban. Megkérdeztük néhányukat, hogyan sikerült 
úrrá lenni a nehézségeken. 

Szolgáltatások a pandémia idején

A koronavírus okozta válsághelyzet több fronton is kihívás elé állította a 
gyógyszertárakat:
• Hogyan tudjuk úgy ellátni a lakosságot, hogy a gyógyszerkiváltás során 
a legnagyobb biztonságban legyenek? 
• Hogyan tudunk fertőtlenítőszert és védőeszközöket biztosítani úgy, hogy 
európai szinten hiány van belőlük? 
• Hogyan tudunk elegendő gyógyszert biztosítani a 3 havi gyógyszerki-
váltásokhoz úgy, hogy korlátozott számban kapunk csak gyógyszereket? 
Amikor már lehetett tudni, hogy a vírus valós veszélyt jelenthet Marcali 
lakosságára, a szakmai ajánlásokkal összhangban kidolgoztunk egy olyan 
eljárásrendet, amivel a vírusveszély ellenére is biztosítani tudtuk a biz-
tonságos gyógyszerellátást. Speciális légtisztító berendezések kerültek 
beszerzésre, amelyek folyamatosan szűrik a levegőbe került kórokozókat. 
Plexi elválasztófalakat helyeztünk a kiadó ablakokhoz, hogy a cseppfertő-
zés kockázatát csökkentsük. Naponta többször fertőtlenítjük a gyógyszer-

tárak padlózatát és azokat a felületeket, amivel a lakosság érintkezhet, 
valamint korlátozzuk a gyógyszertár légterében tartózkodók számát. Ezen 
felül kollegáink a teljes műszak alatt arcpajzsban, szájmaszkban és gu-
mikesztyűben dolgoznak. 
Március elején tapasztaltuk, hogy a kézfertőtlenítők és szájmaszkok be-
szállításával problémák vannak. Az országos készletek elfogytak, a külföl-
di gyártók pedig elsősorban nem Magyarországot szolgálták ki. Az utolsó 
pillanatban sikerült még elegendő alapanyagot beszereznünk ahhoz, hogy 
a gyógyszertári laborban mi magunk is elő tudjunk állítani WHO szabvány 
szerinti kézfertőtlenítőket. Abban a néhány hétben, amíg biztosítani tudták 
az ipari méretű hazai gyártást, minden nap késő éjszakáig, hétvégén is 
készítettük a különböző kiszerelésű fertőtlenítőket. Ezzel párhuzamosan, 
az országban az elsők között, sikerült nagy mennyiségű védőfelszerelést 
beszereznünk. Gyakorlatilag elegendő készleteink vannak ahhoz, hogy 
Marcali és a kistérség lakosságát több hónapra ellássuk a védekezésre 
használt maszkokkal és kesztyűkkel. 
A bizonytalan helyzet miatt márciusban a lakosság országszerte elkezdte 
előre kiváltani a 3 havi gyógyszereit, ez pedig a szállítókat olyan szintű 
terhelés alá helyezte, hogy dobozszám korlátozást vezettek be. A gyógy-
szertárak esetében ez azt jelentette, hogy minden reggel közölték velünk, 
aznap pontosan hány doboz gyógyszert kaphatunk Marcaliban. Hiába lett 
volna szükségünk jóval több gyógyszerre, csak az előre közölt mennyi-
séget kaphattuk meg. Több esetben is fontossági sorrendet kellett felál-
lítanunk, hogy a kritikus gyógyszerek mindig kéznél legyenek, gyógyszer 
nélkül azonban senki nem maradt. 
A veszélyhelyzet kezeléséhez szükséges lépéseket sikerült még időben, 
gyorsan megtennünk, amiben nagy segítség volt a lakosság együttmű-
ködése. A Hársfa és Napsugár Gyógyszertárak nevében ezt ezúton is kö-
szönjük! 
Dr. Zergényi András

Az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgá-
latán dolgozik Molnár Ágnes. Őt kérdeztük az elmúlt időszakról.
- Egy percig sem álltunk le. A hulladékot össze kellett gyűjteni, mert akkor 
lett volna igazán nagy a baj, ha az elmaradt volna. A veszélyhelyzet elején 
csökkentett nyitva tartással dolgozott az iroda, most már a megszokott 
régi rend szerint. Minden településen kérdőívet osztottunk ki, amit elekt-
ronikusan lehetett visszaküldeni, ebben azt is felmértük például, hogy há-
nyan kívánnak bankkártyával fizetni a szolgáltatásokért. Ehhez hordozha-
tó terminált is beüzemeltünk.  Helybe vittük az igényelt zsákokat, kukákat. 
Aki mégis be kívánt jönni az irodába, annak előre elkészítettük a vásárolni 
kívánt dolgokat, nem kellett várakoznia, s itt is lehetett elektronikusan 
fizetni. Természetesen a bejáratnál most is van lehetőség kézfertőtlení-
tésre, erre kérjük is az ügyfeleinket, illetve felragasztott csíkokkal jelöltük 
a kötelező távolságtartás helyét. Többször takarítjuk a helyiségeket, le-
törölgetjük a kilincseket. Mellőzzük a kézfogást. A veszélyhelyzet idején 
minimális volt az ügyfélforgalom, most viszont már egyre többen jönnek 
hozzánk személyesen. A székhely bővítés és ügyfélszolgálat felújítás is 
ment tovább az ütemezett terv szerint ebben az időszakban is. Július 1-től 
megindul a lomtalanítás, lehet újra igényelni a lehetőséget. A hulladé-
kudvar is végig működött, csak csökkentett időtartamban volt nyitva, és 
a szombati nyitvatartást szüneteltettük pár hétig. Most már visszaállt az 
élet, kéthetenként szombaton a hulladékudvar újra várja az ügyfeleket. 
- Ön önkormányzati képviselő is. Hogyan élte meg ezt az időszakot?
- Telefonon sikerült tartani a kapcsolatot a körzetem lakóival, a technika 
most nagyon nagy segítség volt, sok problémát sikerült így is megoldani. 
A hivatallal e-mailben, telefonon tartottuk a kapcsolatot. Mióta szabadtéri 

misék vannak, nagy örömmel veszek részt rajtuk. A személyes jelenlétet 
nem pótolhatja semmi. 
Gyótán most lesz a búcsú, vagyis már a misére korlátozódik, amit remé-
lem, Németh József atya meg fog tartani, utána meg az elkészült rava-
talozót is megáldja. Szezonnyitó tekeversenyt szoktunk rendezni, majd 
ezt követően élő zenés estet, úgymond búcsúi bált. Ilyenkor táncoljuk ki 
a májusfát. De idén nem kell, mivel nem is tudtunk állítani. A falunapot  
mindig augusztus első hétvégéjére szervezzük. Ebben az évben ez is két-
séges. Szóval most minden „borul”. 
A hétvégén először voltam a járvány óta szüleim sírjánál, a testvéreimmel 
most tudtunk végre találkozni. Magánemberként a kertészkedés nagyon 
sok örömöt adott ebben az időszakban. Látni, ahogy ébred a természet, a 
vírus közepette is. Én ebből töltődtem. 
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Mit csinálhat egy kórus karantén idején? Erre a kérdésre nyilvánvaló-
an sok válasz érkezik, különféle ötletekkel, részemről – ami a kórusmun-
ka szakmai oldalát illeti – a válasz: nem sokat.
Ennek több oka is van. Egyrészt – és nem hiszem, hogy ezzel újdonságot 
mondok – sajnos nincs meg a technikai feltétele annak, hogy csoportos 
videóhívásban (vagy akár csak audióhívásban) együtt lehessen énekelni. 
Óhatatlanul késik a hang, recseg, zajos, halkabb/hangosabb, szakad, nem 
hallatszik stb., ezért minőségi munkát sem lehet végezni, mert nagyon 
sok olyan paramétert nem tudunk befolyásolni, ami az igényes kórus-
hangzáshoz szükséges (például arányok, 
hangszínek, idők, dinamika – hogy néhány 
alapvető dolgot említsek). Másrészt így 
éppen a közös éneklés, a „pillanatban”, 
zenei folyamatban való jelenlét öröme és 
élménye nincs meg, ami – amatőr együt-
teseknél mindenképpen, de azt hiszem, 
hivatásos együtteseknél is – az együtté-
neklésnek és a sikeres próbafolyamatnak 
is alapvető eleme. Harmadrészt a kóru-
sunkban, ahogyan feltételezhetően a mű-
ködő kórusok nagy részében is, a tagok 
nem csak az éneklés miatt vesznek részt 
az együttes munkájában, a heti próbákon, 
hanem mert a kórusok baráti közösségek 
is egyben, így ezek az alkalmak baráti ta-
lálkozások, társasági események is.
Mindamellett hogy látom, hogy egyes kórusok, együttesek remek felvé-
teleket csinálnak és osztanak meg a közösségi médiában, a fent említett 
okok miatt valójában nem vagyok híve az „online kórusnak”. Minden tisz-
teletem azoké, akik ezekre időt és energiát szánnak, szívesen meghall-
gatom, megnézem, megosztom ezeket a felvételeket, videókat – gyakran 
nagyon ötletes és jól sikerült dolgok születnek –, de valójában mégiscsak 
mindenki egymaga énekel és veszi fel a saját szólamát, amelyeket azután 

valaki ügyesen összeilleszt, és kész a „kórusmű”.
Amit ebben a helyzetben mi teszünk: igyekszünk tartani a kapcsolatot 
facebookon, messenger csoportban, chat beszélgetésben, telefonon. Kü-
lönböző zenéket, régi kórusképeket osztunk meg egymással, köszöntjük 
az ünnepeltjeinket. Elkezdtük a kórus 30. születésnapjára tervezett kó-
rustörténeti évkönyvünk szerkesztését, és ötletelünk a jubileum megün-
nepléséről is.
Több hazai tavaszi koncertünk maradt el – dolgozunk rajta, hogy ősz-
szel vagy jövőre meg tudjuk tartani ezeket az eseményeket, tervezzük 

a következő évadot. De a próbákat érdemben sajnos nem helyettesítheti 
semmilyen online felület – és ezek a próbálkozások valójában a tagokból 
sem váltottak ki túl nagy lelkesedést az otthoni aktív készülés, gyakorlás 
tekintetében. 
Bízom benne, hogy nyáron már lesz lehetőségünk személyesen is össze-
gyűlni, énekelni és szemtől szemben élvezni egymás társaságát.
Stamler Edit

Megkérdeztük a városunkban működő művészeti együtteseket, egyesületeket, hogyan élték át az elmúlt hónapokat. 

Így járvány idején

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesület Marcali Körzeti Cso-
portja minden évben 10-12 saját programot szervez tagjainak. Ezekből 
a farsangi bált és a nőnapi rendezvényt szerencsésen meg is tartottuk.
Azonban az ismert okok miatt a tavaszi időszakra eső horgászverseny, 
az anyák napi megemlékezés és helyi civil szervezetek meghívásával 
tervezett szellemi vetélkedő sajnos elmaradt. Csoportunk klubnapjait is 
március 17-ig tudtuk megtartani, jelenleg szünetelnek.
A rendszeres és tervezett programok, rendezvények elmaradásáról folya-
matosan tájékoztattuk és tájékoztatjuk a tagokat egyrészt honlapunkon 
(www.mvme.hu), másrészt telefonon keresztül. A vészhelyzetből adódó 
legfontosabb információk első helyen szerepelnek honlapunkon, melyből 
számunkra kiemelten fontos a mozgáskorlátozott emberek és családjaik 
védelmében hozott helyi intézkedés. Marcali Város Önkormányzata a fo-
gyatékkal élők és fogyatékkal élő személyt gondozó családoknak is se-
gítő kezet nyújtott a veszélyhelyzet időszakában, melyért ezúton mondok 
köszönetet az egész közösség nevében!
Természetesen mindenkinek nagyon hiányzik minden elmaradt és várha-
tóan elmaradó program, az együttes élmények, az együtt sütött szalonna 
illata, de mindezt helyén tudtuk és tudjuk kezelni, mert pótolhatók, és ha 
rajtunk múlik, pótolni is fogjuk. A kapcsolattartásban, információszerzés-
ben és ügyintézésben pedig jobban előtérbe került a telefon és internet 
használata.

Azonban kötelességünk mindebből kiemelni, hogy az adott vészhelyzet-
től függetlenül a súlyosan mozgáskorlátozott emberek „békeidőben” is 
folyamatosan kiszolgáltatott helyzetben vannak, amit a járvány következ-
ményei csak fokoztak, és előtérbe kerültek alapvető szociális ellátási hi-
ányosságok. Ebből legfontosabb, hogy Magyarországon sajnos rendszer-
szinten sérül a fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelhez való 
joga (www.meosz.hu).
Csoportunkban is található több ember, aki önellátásra képtelen, és ottho-
nában folyamatosan személyi segítségre, ápolásra szorul. Ezekre a csa-
ládokra kiemelten figyeltünk és figyelünk, mivel az ápoló megbetegedése 
esetén az ápolt, fogyatékkal élő ember ellátás nélkül nem maradhat pár 
órára sem. Az aggodalom embertársaink iránt jogos, a félelmek erősödé-
se valós, mert rendszerszintű megoldás jelenleg nincs, és a közösségünk 
vezetősége ennek megfelelő felelősséggel viszonyul minden érintett tag-
jához.
Abban reménykedünk, hogy a vészhelyzet miatt felszínre került problé-
mák megnyugtatóan megoldásra kerülnek, és nem csupán egy fokozatos 
visszarendeződésben lesz részünk.
Összességében büszkén mondhatom, hogy közösségünk ereje nehéz 
helyzetben is megmérettetett és erősnek találtatott.
 Jó egészséget és egymást segítő napokat kívánok mindenkinek!
 Salamon Györgyné körzeti csoportvezető

A március elején kirobbant új koronavírus- járvány 
rendkívüli helyzetet teremtett az élet,  a mindenna-
pok területén,  így a  Marcali  Bajtársi  Egyesületnél,  
a  Bajtársi  Dalárdánál is. 
A  Dalárdában  március 12-én, csütörtökön  volt  
az  utolsó próba, akkor  még  úgy váltunk el,  hogy   
17-én, kedden  találkozunk.  Az események felgyor-
sultak, a „Maradj otthon”  felhívást az  emberek 
többsége  komolyan vette, mi  is ennek szellemében 
próbáltuk szervezni  az életünket. Az átlagéletkor 
közösségünkben 69 év felett van, így a legveszé-
lyeztetettebb korcsoportba tartozunk.
A személyes találkozások elmaradtak, igyekeztünk 
betartani a központi ajánlásokat, utasításokat. Az 
előre tervezett, lefoglalt programjainkat, fellépé-
seinket le kellett mondani, sőt, az  október  17-re 
tervezett, új CD, DVD felvétel megvalósítása is  kér-
désessé  vált.  A  Dalárda egyik erőssége,  hogy  
minden  évben új  dalcsokor   betanulására kerül  
sor, melynek  első  előadása az augusztus közepén   
megrendezésre kerülő Zalaapáti Katonadal Fesz-
tivál.  Ez az időpont is csúszik, ma még  biztosat 
nem tudunk további lehetőségeinkről,  az  új dalok  tanulása is későbbre 
tolódik. A kapcsolattartás  interneten,  illetve  elsősorban telefonon való-
sul meg. Mindenkinek hiányzik már a személyes találkozás, a próbák, az 
utazások, a fellépések jóleső feszültsége, izgalma.
 A  Bajtársi  Egyesületnél  az elnökség  március közepén áttekintette  a 

kialakult helyzetet, felmérte a segítségre  szoru-
lókat.  Megállapította, hogy  a  hosszú ideig ér-
vényben lévő „Maradj otthon” program elsősorban 
mentálhigiénés problémákat vet fel.  A bevásárlást, 
a gyógyszer utánpótlást mindenki meg tudta oldani 
önkormányzati, baráti, ismerősi, lépcsőházi kapcso-
latok felhasználásával.  Még a 93. életévét május 
1-én betöltő Bakos Péter is, aki saját maga jár be-
vásárolni, az  ebédet  a  szolgáltató szállítja ki szá-
mára.  Március közepén az évértékelő közgyűlések 
megtartása után Szentes István egyesületi  elnök 
felvette  a kapcsolatot a Szlovén Tisztek Szövetsége 
Lendvai Tagozatának vezetőivel, Robert Lenarcsics 
elnökkel és Bratkó Bratkovics titkárral. Programe-
gyeztetés, majd megállapodás  született, hogy a 
júniusig tervezett közös programok elmaradnak. 
Mindkét egyesületnél folytatódik a II. félévre terve-
zett rendezvények előkészítése, szervezése:
- A két  egyesület  együttműködése 25. évfordulójá-
nak megünneplése Lendván.
- Megemlékezés a Marcali  Bajtársi Egyesület meg-
alakulásának 30. évfordulójáról Marcaliban.

Közösségünk, egyesületünk minden tagja  nagyon  várja  a  járvány  végét,  
hogy  a személyes találkozások  újra a mindennapok  részévé  váljanak, 
az  élet  újra  a  régi, megszokott mederben folytatódjon.
Kőrösi András

Március 13-án, pénteken, a világból érkező hírek feldolgozását követő-
en a Baglas Néptáncegyüttes már nem tartott táncpróbát, a működését 
határozatlan időre felfüggesztette. Ezzel a döntésünkkel néhány órával 
megelőztük a kormányhatározatot. 
Persze a felfüggesztés csak a hagyományos értelemben vett táncpróbák-
ra vonatkozott.
Digitálisan, online folyamatosan tartottuk egymással a kapcsolatot.
A néptáncos társadalom példamutató gyorsasággal reagált a kialakult 
helyzetre, és különböző tartalmakkal segítettük egymást, hogy valamilyen 
szinten mégis csak működhessenek az együttesek.
Először is hatalmas lázban tartotta a táncosokat a #legényesezzotthon 
kihívás. Együttesünk több tagja is elfogadta a kihívást, illetve ő maga is 
hívott táncolni más ismerősöket.

Szintén egy nemzetközivé formálódott mozgalom lett az #összetartozás-
100folk kezdeményezés, ahol a Kárpát-medence és a világban szétszórt 
magyarság együttesei, táncosai készítettek rövid, kis létszámú, páros 
vagy szóló táncos videókat, melyből végeredményben egy közös, nagy 
videót készít a Hagyományok Háza, a június 4-i, trianoni évfordulóra. A 
Baglas somogyi kanásztáncokkal jelentkezett ezen a kezdeményezésen.
A lányaink minden szerdán szászcsávási lánytáncokat tanultak „csávási 
on-lány” nevű facebook csoportban, Lőrincz Hortenzia, „Örökös Arany-
gyöngyös” táncos, nem mellesleg jó barátunk segítségével.

Ebben az oktatási formában lányaink együtt ropták többek közt erdélyi, 
ausztrál, dél-amerikai, japán táncoslányokkal is.
Saját kezdeményezésben különböző táncos videókat osztottunk meg tán-
cosainkkal, amiről ők a letanult folyamatokat, lépéseket videón osztották 
meg velünk a facebook csoportunkban. A visszaküldött felvételeket ele-
mezve megállapíthatjuk, hogy a legtöbben komolyan vették a feladatot és 
nagyon jó kis összeállítást osztottak meg velünk.
Persze jutott idő a kevésbé megerőltető, szórakoztatóbb feladatokra is. 
A wordwall internetes oldalon játékos feladatokat készítettünk kicsik-
nek-nagyoknak, melynek segítségével észrevétlenül mélyültek folkló-
rismereteik, illetve a szerencsekerék játék néptáncosokra alkalmazott 
változatával gyakorlati feladatokat is kaptak, főleg a kisebb táncosaink.
Mivel népművészetünknek fontos részét képezik a népmesék is, bátran 

javasoltuk táncosainknak a „Szép magyar népmesék” sorozatot, 
abból is azokat a részeket, amelyekben megjelennek azok a ze-
nék és viseletek is, amelyekkel magunk is találkozhatunk a min-
dennapi táncos életünkben. A fiatalabbak rajzokat is készítettek 
ezekről a mesékről, amelyeket elküldtek az oktatóknak.
És hát mire számítunk a jövőben? A nyarat mi már elengedtük, 
nem terheljük a táncosainkat. Fellépéseink nem lesznek, nem is 
tudunk készülni sem, hiszen az intézmények, ahol mi próbálhat-
nánk, zárva vannak és egy táncpróbán nem is tudjuk betartani a 
jelenleg érvényben lévő előírásokat sem. Biztos, hogy nem fo-
gunk erdőszélen vagy focipályán próbálni.
Augusztus 20-a utánra, a nyár utolsó hetére tervezünk egy nap-
közis jellegű tábort, ahol egy kicsit lendületbe hoznánk magunkat 
a remélhető szeptemberi indulás előtt. 

Összességében elmondható, hogy a táncterem illata (hívjuk illatnak) na-
gyon hiányzik, egy táncosnak a full contact kapcsolat elengedhetetlen, 
oké, hogy digitális oktatás, de azért az nagyon nem az, amit mi szeretünk. 
Végezetül külön köszönet a táncosainknak azért, hogy a rájuk zúduló új 
oktatási forma, az érettségi, a vizsgaszezon mellett táncosként is helyt 
álltak. KÖSZÖNJÜK!
Kedves közönségünkkel pedig úgy néz ki, hogy szeptemberben találkoz-
hatunk a szüreti fesztivál műsorában. Mi már nagyon várjuk.
Hajrá, vesszen a vírus!   Takács Gábor 



Hagyományosan május első hétvégéjén zajlottak volna országszerte a 
középiskolai ballagások, júniusban pedig az általános iskolásoké. Sajnos 
ennek a szép ünnepnek a hagyományos formáját is felülírta a koronaví-
rus-járvány. A középiskolák rendhagyó módon megható videóüzenetben 
köszöntek el tanítványaiktól. Szőcsényben 80, a gimnáziumban 39 végzős 
tanuló búcsúzott a diákévektől. A szakképzőben 47 tanuló végzett, május-
ban pedig 36-an kezdték meg vizsgáikat.
A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumban Pro Scola elismerést kapott 
Ámmer Fanni 12. B.   Pajor Gergő 12. B Jó tanuló-jó sportoló kitüntetésben 

részesült. A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szak-
középiskola és Kollégiumban nevelőtestületi dicséretet és könyvjutalmat 
Nagy Réka 13. E kapott. A Siófoki Szakképzési Centrum vezetősége ju-
talmazta az intézményeiben kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat és 
pedagógusokat. Marcaliból Kuti Dzsenifer 11. osztályos szakács tanuló, 
és Hörnyéki Réka, az eladók szakmai tanára érdemelte ki idén a rangos 
díjat. Mindhárom iskolában jutalmazták a legjobb végzősöket. 
Sok sikert kívánunk mindnyájuknak az életben!

BALLAGÁS
„Mélyen illetődve búcsúzom tőletek;
 Elmégyek: de szívem ott marad véletek
 A szerelem láncain.”
 (Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-Aljától)
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13Az általános iskolák is újszerű formában tartották meg a ballagást. 
A végzősök különböző idősávokban köszöntek el tanáraiktól, s a 
tanulók két embert hívhattak meg az ünnepségre. A Marcali Nosz-
lopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola legnagyobb ki-
tüntetését kapták: 
- Noszlopy-díj a közösségért végzett munkáért, Péter Lolita 8.a
- Noszlopy –díj az iskola legjobb tanulójának, Péter Lolita 8.a
- Noszlopy –díj az iskola legjobb tanulójának, Bali Bálint 8.c

- Noszlopy-díj az iskola legjobb tanulójának, Nikula András Bence 8.a
- Noszlopy-díj az iskola legjobb tanulójának, Péterffy Zoltán 8.a
- Noszlopy-díj az iskola legjobb tanulójának, Baranyai Áron 8.a
- Noszlopy-Díj Kiemelkedő Művészeti Munkáért, Pandur Jázmin 8.a
- Noszlopy Alapítványi Díj elismerésben részesül, Pintér Boglárka 8.a
- Noszlopy Alapítványi Díj elismerésben részesül, Garas Szimonetta 
Dorina 8.b
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A Zita Királyné Közalapítvány pályázatot hir-
det tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, Marcali 
városban vagy Somogyzsitfán érettségizett 
és egyetemen vagy főiskolán a képzésre vo-
natkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali 
tagozatos) felsőfokú szakképzésben, felső-
fokú alapképzésben, mesterképzésben vagy 
egységes, osztatlan képzésben tanulmányo-
kat folytató, Marcaliban állandó lakóhellyel 
rendelkező nehéz anyagi helyzetben lévő el-
sősorban jeles, illetve jó tanulmányi eredmé-
nyeket elért diákok számára.  A pályázathoz 
az alábbi okiratokat kell csatolni:
- önéletrajzot tartalmazó kérvényt az ösztön-
díj megadásához; - aktuális félévre vonatko-
zó eredeti hallgatói jogviszony-igazolást; - az 
utolsó lezárt félév leckekönyv másolatát; - a 
hallgatóval egy háztartásban élőkre vonat-
kozó melléklet szerinti jövedelemigazolást; 
- egyéb, a pályázat elbírálása szempontjából 
lényeges körülmény igazolására szolgáló do-
kumentumot (pl: hátrányos helyzet igazolá-
sáról szóló jegyzői határozatot, több tanuló 
testvér esetén a tanulói/hallgatói jogviszony 
igazolását, tartós betegségről szóló orvosi 
igazolást)
A pályázatokat 2020. július 15. napjáig lehet 
benyújtani írásban, postai úton a Zita Királyné 
Közalapítvány Kuratóriumának (8700 Marcali, 
Rákóczi u. 11.) címezve. Az ösztöndíj odaíté-
léséről, összegéről valamennyi körülmény fi-
gyelembe vételével a Kuratórium dönt, mely-
ről a pályázókat írásban értesíti, legkésőbb 
2020. augusztus 15. napjáig.
A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok 
letölthetők a www.marcali.hu honlapról az 
ösztöndíj-szabályzattal együtt, melynek elol-
vasása a pályázat benyújtása előtt ajánlott. A 
hallgató a pályázat benyújtásával elfogadja 
az ösztöndíj-szabályzatban foglaltakat, hoz-
zájárul személyes adatai kezeléséhez és felel 
a pályázatban foglaltak valódiságáért.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. július 15.  
Cím: Zita Királyné Közalapítvány  
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

A Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolától 47 tanuló búcsúzott. Kitüntetett tanulók a ballagók közül: 
Mikszáth Plakett: Boda Sára, Fekete Luca, Szabó Georgina, Varga Kristóf. Jó tanuló jó sportoló: Fekete Luca, Mihálkovics Réka, 
Pajor Eszter, Szabó Georgina, Varga Kristóf. Nevelőtestületi dicséret: Boda Nóra, Huszár Milán, Lóth Kornél, Pápai Dániel
A veszélyhelyzet miatt az iskola tablói lapzártánkig nem készültek el, így azt az őszi számunkban tudjuk megjelentetni.

Zita Királyné Közalapítvány

Pályázati felhívás

Pédányszám: készült 5000 példányban.
Ingyenes kiadvány
Nyilvántartási szám: 831268 
ISSN szám: 2416-0539
A következő szám 2020. szeptember hónap 
utolsó napjaiban kerül terjesztésre.

Június hónap az iskolák számára az előző tanév 
összegzését, de a szeptemberben induló újnak 
az előkészítését is jelenti. Megkérdeztük az in-
tézmények vezetőit, hogyan zajlottak az érettsé-
gik, a szakmai vizsgák, mik a jövőbeni terveik. 
Ilyentájt búcsúztatja pedagógusnapon a nyug-
díjba vonuló kollégákat a város, most ez sem 
történhetett meg a szokott időben.
 
Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája
Az érettségi vizsgák rendben lezajlottak, termé-
szetesen a megfelelő egészségügyi előírások 
betartásával. Nagy örömmel mondhatom, min-
denkinek sikerült az írásbelije. 
A szakmát tanulóknál sem volt szóbeli megmé-
rettetés, a sikeres gyakorlati vizsga után ők is 
megkapták a bizonyítványukat.
A következő tanévre a jelentkezésünk átlagos-
nak mondható. Úgy néz ki, hogy három szakmai 
osztályt tudunk indítani. A szakképzés változása 
miatt ágazatokban kezdenek tanulni a kilen-
cedikesek. A vendéglátóipari ágazaton belül a 
cukrász, a szakács és a pincér szakmákat ta-
nulhatják. Lesz egy kereskedelmi ágazatunk, 
ahol a kereskedelmi értékesítők, az eladók fog-
nak tanulni. És lesz egy gépész ágazat, ahol a 
gépi és CNC forgácsolók, valamint az ipari gé-
pészek oktatása zajlik majd.
Továbbra is népszerűek a kétéves, érettségire 
felkészítő képzéseink. Ide azokat várjuk, akik 
már rendelkeznek egy szakmai bizonyítvánnyal. 
Nappali tagozatra 23 éves korig lehet jelentkez-
ni, esti tagozaton nincs felső korhatár.
Több szakmánkat is meghirdetjük felnőttokta-
tásban. Ide olyanok jelentkezhetnek, akik már 
rendelkeznek egy szakmával, vagy legalább 10 
osztályt elvégeztek. Vendéglátóipari és gépész 
szakmákban gondolkodunk elsődlegesen, de 
igény szerint további képzéseket is indítani tu-
dunk. Érdeklődők már vannak, hamarosan hiva-
talosan is meghirdetjük ezeket a lehetőségeket.
Új oktatási formaként szeretnénk bevezetni in-
tézményünkben a „Dobbantó” programot, mely 
azoknak a gyerekeknek adna lehetőséget, akik 
betöltötték a 16. életévüket, de még nem végez-
ték el az általános iskolát. Ők az alapkompeten-
ciák fejlesztése után az úgynevezett „Műhelyis-
kolában” szerezhetnének szakmai végzettséget.
Nyugdíjba vonuló kolléga: Győrfy Tiborné, ma-
gyar nyelv és irodalom szakos tanár.
Kerner Krisztina  igazgató

Széchenyi Zsigmond SZKI
A vizsgák rendben, a járványügyi szabályok szi-
gorú betartásával zajlottak.  Különös esemény 
nem történt. A szakmai vizsgákon a tanulók a 
felkészülés nehéz körülményei ellenére jól tel-

jesítettek. Június 5-én zártuk a vizsgákat, a 
tanulók közül többen már munkába is álltak. 
Az érettségi vizsgák még nem értek véget. Az 
írásbeli vizsgán bukás nem volt, az eredmények 
az elmúlt évekhez hasonlóak.
A következő tanévre is készülünk már. A beirat-
kozások június 22-23-án lesznek. Az új kilence-
dik osztályok mellett technikus, és  érettségire 
felkészítő osztályokat is indítunk, így 5, esetleg 
6 új osztályunk lesz a jövő tanévben. Tanára-
ink közül többen nem folytatják már a munkát 
szeptembertől. Három kollégánk vonul nyugdíj-
ba 2020-ban. Borbély Zoltán (ő angolt tanított 
nálunk), Kiss Gerzson erdőmérnök és Cziráki 
László agrármérnök tanár. Kívánunk nekik tar-
talmas, egészségben töltött, boldog nyugdíjas 
éveket! Tóth Krisztina igazgató

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
Az írásbeli vizsgák rendben lezajlottak, a szóbe-
lik még vissza vannak.
Az érettségiről még ezek alapján nem tudunk 
semmit mondani, hiszen még az érettségi elnö-
kök nem véglegesítették az eredményeket.
A beiratkozások még nem zajlottak le, így az 
osztálylétszámokra sem tudok semmit monda-
ni. A 2019/2020-as tanévben nyugdíjba vonuló 
kollégák: Jandricsné Simon Erika, Miklós István.
Fellegi Bálint intézményvezető

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola
Három első osztályt tudunk indítani. Kiss Er-
zsébet (nemesvidi tagiskola) már a következő 
tanévben nem tanít, mert a felmentési idejét 
tölti. Ebben a tanévben nyugdíjas lett Kovács-
né Hajdu Gyöngyi, Horváth Zoltánné és Szilágyi 
István Jenő.
Patkó Imre mb. igazgató

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola 
Három osztályt indítunk 69 tanulóval. 
Nyugdíjba vonul Héger Józsefné, Horváth Lász-
lóné, Dr. Ledniczki Istvánné. 
Györei István igazgató

Marcali Hétszínvirág Általános Iskola EGYMI
Gál Tibor kolléga kezdi meg nyugdíjas éveit. 
Bertókné Vadál Erzsébet igazgató
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