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Dr. Sütő László, polgármester köszönti az ünnepi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy 

az ülés határozatképes, a 11 fő testületi tagból 9 fő jelen van. Majer István és Dr. Ledniczki 

István képviselők előre jelezték, hogy egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudnak jelen lenni.  
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Dr. Sütő László polgármester 

A mai ünnepi képviselő-testületi ülésnek ismét az adja meg az apropóját, hogy  köszöntjük 

és kitüntetésben részesítsük azokat a marcali lakosokat, akik az elmúlt évek, évtizedek 

munkájával kiemelkedően valami többet tettek a városért, ezzel kiérdemelték a város 

elismerését. Külön tisztelettel köszöntöm azokat is akik ezt az elismerést már korábban 

megkapták. Mindig nagy öröm körülnézni az egyre inkább megtelő termen és látni azokat 

az arcokat, akik mindig azon dolgoztak, hogy Marcali többé, szebbé, jobbá váljon. 

Mindig érdekes dolog, hogy vajon a kitüntetés méltó helyre került-e? Hiszen nem a díj 

emeli fel az embert, hanem a kiemelkedőt nyújtó személyhez jut el a díj, megadva ezzel 

annak előkelőségét. Akkor jó, ha a város közösségének véleménye találkozik a Képviselő-

testület döntésével. Bízom benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan most is jó döntést 

hoztunk. 

Itt van ma a tudós tanár, aki talán 1991-ben élhette meg élete talán legnagyobb álmát, hogy 

azt az intézményt, melynek gyűjteményén maga is rengeteget dolgozott, igazgathatta is. 

Megtörtént vele, hogy a nyolc osztályos gimnáziumban saját könyvét taníthatta. 

Köszönjük a Marcali Város Alkotói Díjával kitűntetett pedagógusnak a kiemelkedő 

munkáját, aki a rajzok által szépre tanítja gyermekeinket, valamint a Marcali Városért díjjal 

kitüntetett másik pedagógusnak, hogy sokszor erőn felül, de mindig valami többet tudott 

felmutatni pályáján. 

Köszöntjük azt az embert is, akit nem is tudunk, hogy szólítani: tanár, edző, vállalkozó, 

sportmenedzser? Az ő esetében egy egész életművet díjazunk. 

Az idén először posztumusz díjat is átadunk, mert volt egy társaság, amely olyan erővel 

kérte, igényelte ezt, hogy a valóban kiemelkedő munkát végző, a városért sokat tett edző 

elismerést a képviselő-testület ma pótolni fogja. 

Nagyon furcsa nap ez a mai, hiszen egyszerre két olyan kitüntetettünk is van, akik a 

mindennapi segítség területéről jönnek. Annak a szociális munkának a területéről, amiről 

hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Ez figyelmeztetés is lehet számunkra, nagyobb 

figyelmet kell szentelnünk ennek a területnek, mert lehet, hogy nagyobb a baj, mint 

amekkora látszik. 

 

Köszöntjük ma a sportolókat, akik minket szórakoztatnak, úgy, hogy e mögött mindig 

kemény munka és kitartás lakozik.  

Egyéni sportolókat is díjazunk, de közben pontosan tudjuk, hogy valamilyen szinten ők is 

csapatjátékosok. Csapatjátékosok, de nem csak azért, mert sakkozni egyedül nem lehet, 

hanem azért is, mert valakinek kell segíteni felkészülni is. 

Aki valaha foglalkozott lovakkal, vagy élt a közelükben, az pontosan tudja, hogy ez szinte 

egy szimbiózis a lovak, a hajtó és a segítő között. 

És persze jön szokás szerint a kézilabda, felnőtt hölggyel, ifjú kisasszonnyal, majd jön az a 

csapat, akiknek azt gondolom, hogy mindannyian szurkoltunk, hogy végre felérjenek a 

dobogó tetejére. 

 

Mindazt amit elmondtam a laudáció fogja kiegészíteni, hiszen az fog szólni mindenről, az 

fogja majd bemutatni a pályát,az életutat, mindazt amit kitüntetettjeink tettek, mindazt, 

amire büszkék vagyunk. 
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Külön öröm számomra, hogy ma egy világhírű sportolót is kitüntethetünk és remélem, hogy 

úgy fog örülni ennek a kitüntetésnek is, mint az olimpiai ezüstéremnek. Büszke vagyok rá, 

hogy kisvárosunk ezt is fel tudja mutatni. 

 

Köszönöm még egyszer valamennyi kitüntetettnek, hogy munkájával, sportteljesítményével 

segítette a város jó hírét öregbíteni. Kérem Önöket ne álljanak meg, folytassák tovább ezt az 

utat. 

Most a kitüntetések átadása következik. 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 33/2013. (II. 21.) számú 

határozatával a város közéletében kifejtett munkája elismeréseként Dr Gál Józsefnek 

„Marcali Város Díszpolgára” kitüntető emlékérmet adományoz. 

 

Dr. Gál József a Bács-Kiskun megyei Szankon született, 1935. március 6-án. 1959-ben 

érkezett Marcaliba, az akkor még Ladi János /ma Berzsenyi Dániel/ gimnázium történelem-

földrajz szakos tanáraként. Módszertani újításokat kedvelő, kísérletező egyéniségének 

köszönheti, hogy 1963-tól a hagyományos oktatási gyakorlat mellett új távlatok nyíltak meg 

előtte. Az óráin alkalmazott szemléltető anyagok inspirálóan hatottak diákjaira. 

Nagyszabású, több mint egy évtizedes tárgygyűjtési hullámot indított el a gimnazisták 

körében. Ez kisebb-nagyobb iskolai és községi kiállítások megnyitásához, majd 1967-ben 

iskolamúzeum, 1972-ben pedig városi múzeum létrehozásához vezetett. A szellemi 

hagyományok gyűjtésébe is bevonta diákjait. 1969-ben jelent meg az Iskolai Honismereti 

Híradó első száma, amely a megye első honismereti periodikájának számított. Szinte 

észrevétlenül lett Gál József a honismeret és a helytörténet megszállott híve. Ezt az 

indíttatást tovább erősítették azok a lokálpatrióták, akikkel Marcaliban találkozott. Elvárták 

tőle, mint történelemtanártól, hogy lakóhelyük neves szülötteiről, a településhez kapcsolódó 

történelmi eseményekről a történelem órákon is tanuljanak a diákok. Az 1960-as években 

induló megyei honismereti mozgalom egyik alapító tagjának számít, a városkörnyék 

honismereti munkájának ma is vezető egyénisége. A gimnáziumban végzett honismereti 

munka, az iskolamúzeum, majd a községi helytörténeti kiállítások, tárlatok sikere nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy Marcali kulturális atmoszférájában egyre erőteljesebbé vált az igazi 

múzeum létrehozásának gondolata. Marcali Helytörténeti Múzeuma 1972 novemberében 

nyitotta meg kapuit. Bár az első megbízott múzeumigazgató Gál József volt, tényleges 

kinevezésére csaknem két évtized múlva került sor. Így továbbra is a gimnázium tanára 

maradt. 1983-ban egyetemi doktori fokozatot szerzett az I. világháborús somogyi 

hadifoglyok történetének feldolgozásával. Ezt követően indította útjára a Helytörténeti 

Füzetek című kiadványsorozatot. Az volt a szándéka, hogy a füzetekben a teljesség 

igényével feltárja és elemezze a város történetének egyes szakaszait. 1984-ben a marcali 

múzeum félállású kutatója lett. 1991-től kinevezték a marcali múzeum igazgatójává, ezt a 

tisztséget 1996-ig, nyugdíjba vonulásáig töltötte be. A város, a városrészek, valamint a 

környező települések történetének feltárását és publikálását tekintette és tekinti ma is fő 

feladatának, pedagógusi és kutatói hitvallása, életútja szorosan egybefonódik. A napjainkban 

is aktív történész folyamatosan rendezi sajtó alá kutatási eredményeit. Élete kiemelkedő 

jelentőséggel bíró munkái közül Marcali Mohács előtti dokumentumait 2007-ben, a Móricz 

Béla: Marcali története című kötetet pedig 2012-ben adta át Marcali város lakosságának. 

2013-ban Marcali Város Önkormányzata Dr. Gál József tanár úrnak Marcali Város 

Díszpolgára kitüntető emlékérmet adományoz. 
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Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 33/2013. (II. 21.) számú 

határozatával a város közéletében kifejtett munkája elismeréseként Abonyi Károlynak 

„Marcali Városért” posztumusz kitüntető emlékérmet adományoz. 

 

Abonyi Károly egykori marcali sportvezető, labdarúgó-edző 1921-ben született Marcaliban 

és 1981-ben hunyt el. Az 1950-es években a magyar sportirányításban többször 

bekövetkezett változások után, a sport állami irányítás alá kerülését követően, a Marcali 

Petőfi SE nevet vette fel Marcali község sportegyesülete. Ekkor találkozunk először Abonyi 

Károly nevével, aki az NB III-ba jutott női kosárlabdacsapat intézőjeként munkálkodott 

éveken át. A későbbiek során „pártolt” át a labdarúgáshoz, ahol évtizedeken át 

tevékenykedett. Edzője, menedzsere, de egyben szponzora is volt a Marcali Traktor, majd 

Marcali Medosz illetve Marcali Vörös Meteor SE labdarúgóinak. Ugyan edzői képesítéssel 

nem rendelkezett, de sportszeretetével, a labdarúgáshoz fűződő végtelen rajongásával, a 

játékosokkal való emberi kapcsolattartással éveken keresztül meghatározó egyénisége volt 

Marcalinak „mindenki Karcsi bácsija”. Kapcsolattartó és szervező képességének 

köszönhető, hogy neves, világhírű játékosokat, köztük az „aranycsapat” két hírességét: 

Kocsis Sándort és Budai II Lászlót és neves labdarúgó csapatokat, a Ferencvárost, az MTK-

t, az Újpesti Dózsát tudta fogadni Marcali a barátságos mérkőzéseken. Mindig büszke volt 

arra, hogy két éven keresztül első edzője volt Bene Ferencnek, aki itt Marcaliban kezdte 

labdarúgó pályafutását. Labdarúgó csapatával legnagyobb sikereit az 1967-ben kezdődő NB 

III-as időszak alatt érte el. Ebben az osztályban 5 éven keresztül szerepelt csapata, zömében 

Marcali játékosokkal. Lokálpatriotizmusára jellemző módon elsősorban a helyben lakó, 

esetleg a közvetlen környezetünkben található települések fiataljai jöhettek számításba a 

csapatösszeállításban. A sport mellett Marcali kulturális életéből is kivette részét. Az 1950-

es évek végén több színdarabot, operettet is előadtak a helyi műkedvelő csoportok, 

melyeknek Abonyi Károly aktív tagja volt. Karcsi bácsi a civil életben is elismert 

szakember volt. Az ÁFÉSZ legnagyobb élelmiszer boltját vezette Marcali központjában, a 

mai COOP áruház helyén. 1972-ban házasodott, felesége ma is Marcaliban él. 1973-ban 

egészségi állapota megromlott, így a sportirányításból visszavonult, de továbbra is lelkes 

támogatója volt a csapatnak. Több mint két évtizedes odaadó, a lakosság javára folytatott 

eredményes tevékenységéért, a marcaliakért kifejtett önzetlen munkája elismeréseként 

2013-ban Marcali Város Önkormányzata néhai Abonyi Károlynak Marcali Városért 

posztumusz kitüntető emlékérmet adományoz. 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 33/2012. (II. 21.) számú 

határozatával a város közéletében kifejtett munkája elismeréseként Bodóné Bartik Máriának 

„Marcali Városért” kitüntető emlékérmet adományoz. 

 

Bodóné Bartik Mária tanárnő 30. tanévét tölti a pedagógus pályán. 17 éves 

középiskolásként került Marcaliba, mivel hivatásos katonatiszt édesapjának új szolgálati 

helyét ebben a városban jelölték ki. Ettől kezdve élete a városhoz kötődik, leszámítva 

egyetemi tanulmányainak időszakát. 1978-1983 között végezte el a Szegedi József Attila 

Tudományegyetem Természettudományi karának matematika-földrajz szakát. Egyetemi 

évei alatt felvetődött benne, hogy a tanári pálya helyett inkább a geológia felé orientálódjon, 

de végül maradt eredeti elhatározásánál. Ám az ásványok és kőzetek iránti rajongásával 
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tanítványait a mai napig oltogatja. Kezdeményezésére kőzetgyűjtő kirándulások 

szerveződtek, és létrejött a gimnázium ásvány- és kőzetgyűjteménye. Óriási lelkesedéssel 

vett részt közel tíz évig a gimnázium nyári vándortáborainak szervezésében és vezetésében 

–sok-sok kisdiákkal szeretette meg így a természetjárást, fedeztette fel hazánk számos 

gyönyörű táját, természeti és kulturális értékét. Az egyetem elvégzése után Marcaliban a 

Mikszáth utcai általános iskolában kezdte tanári pályáját. 1985-ben egykori tanára, Varga 

Ferenc megüresedett helyére került a gimnáziumba, ahol megszakítás nélkül jelenleg is 

dolgozik. Alapító tagja a marcali Földrajzosok körének. Társszerzőként dolgozott a Marcali 

földrajza című kiadványukon. Aktív szerepet vállal a Földrajzosok köre programjainak 

előkészítésében, lebonyolításában. Földrajzos lelkülete, elkötelezettsége mutatkozik meg 

abban is, ahogyan diákjait a környezettudatos életformára igyekszik nevelni. Munkájában 

precíz, viselkedése szerény. Kollégáinak megbízható, segítőkész munkatársa. Feladatait a rá 

jellemző maximális odafigyeléssel, lelkiismeretesen végzi. Életét családja és a tanítás tölti 

ki. Fogékony az új pedagógiai módszerekre. Nem futamodik meg a nehézségek elől, hanem 

mindent megtesz azok leküzdésére. Pályája során szinte folyamatosan kapott osztályfőnöki 

megbízást. Osztályfőnökként állandó figyelemmel kísérte tanítványai fejlődését, nagyfokú 

empátiával kezelte a hozzáfordulók problémáit, véleményformálásában és 

döntéshozatalában következetesség jellemezte. Mindig megtalálták egymást azokkal a 

tanítványokkal, akiknek tehetségére, vagy érdeklődésére építve a tanulmányi versenyeken 

elért kiváló eredményekkel a gimnázium és a város hírnevét öregbítették. Bodóné Bartik 

Mária tanárnő a tanulmányi versenyekre is fáradhatatlanul, töretlen lendülettel készíti fel a 

gyerekeket. Tanítványai között - tanári pályája eddig eltelt 30 évének szinte mindegyikében 

- vannak országos eredményt elérők matematikából és földrajzból egyaránt. A szintén 

értékes és elismerésre méltó megyei szintű eredményeket, amelyeket tanítványai elértek 

felsorolni is nehéz feladat lenne. 2013-ban Marcali Város Önkormányzata Bodóné Bartik 

Máriának Marcali Városért kitüntető emlékérmet adományoz. 

 

Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 33/2012 (II.21.) számú 

határozatával a város közéletében kifejtett munkája elismeréseként Kiss Lászlónak „Marcali 

Városért” kitüntető emlékérmet adományoz. 

 

Kiss László 1955. október 18-án született Nagykanizsán, pedagógus házaspár 

gyermekeként. Általános és középiskolai tanulmányait Marcaliban végezte, majd érettségi 

után, a pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett földrajz-testnevelés szakos diplomát. 

Pályaválasztásában nagy szerepe volt Horváth József és Fokvári György testnevelőknek, 

akiket a mai napig példaképeinek tart. A tanári pályát Kéthelyen kezdte, majd 1984-től a 

Marcali Mikszáth Kálmán Utcai általános iskolában dolgozott. 1984-ben kötött házasságot. 

Felesége Ható Beatrix a Noszlopy iskola pedagógusa biztosította a nyugodt családi hátteret 

szakmai és közéleti munkájához. Házasságukból két fiúgyermek született, akik szintén 

kiemelkedő eredményeket értek el a kosárlabda sport területén. Mint fiatal, ambiciózus 

pedagógus, többször nyerte el az "Év tanára" kitüntető címet és a kezdetektől meghatározó 

szerepet vállalt iskolája és a város sportéletében. Első sport sikereit a leány diákkézilabda 

csapataival érte el. Több alkalommal végeztek az élen megyei döntőkön és jelentős 

tornákon, de legemlékezetesebb a Magyar Televízió "Pályán maradni" kézilabda 

vetélkedősorozatának megnyerése volt. A nagy változást az 1993-as év hozta a város sportja 

és Kiss László életében. 1993. szeptember 23-án ünnepélyes keretek között átadták a 

Marcali Városi Sportcsarnokot, melynek igazgatója, majd 2000-től a létesítményt 

üzemeltető Marcali Csarnok Kft. ügyvezetője. 1993-tól a nagy sikerű Marcali Nemzetközi 
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Kiállítás és Vásár egyik szervezője, majd 1999-től, 12 éven keresztül fáradhatatlan 

irányítója és vásárigazgatója. 1993. július 16-án közreműködésével létrejött Marcali Város 

Szabadidő és Sportegyesülete, melynek a mai napig elnöke. Elévülhetetlen szerepe volt a 

város színes, mozgalmas felnőtt, utánpótlás és diáksport életének kialakításában. 

Megalakulásától 5 évig a kézilabda csapat edzője. Vezetésével írt sporttörténelmet az 

együttes, amikor 1998-ban megnyerte az NB II-es bajnokságot és elsőként a városban az 

NB I/B osztályba jutott, majd sportvezetőként, egészen az élvonalig vezette az együttest. 

Mai napig a legsikeresebb, legkedveltebb, legtöbb embert megmozgató tömegsport 

esemény, a városi teremlabdarúgó bajnokság, melynek kiírója és szervezője. Kiváló 

szakmai munkája mellett a város közéletében is szerepet vállalt. 1994-2002 között a városi 

önkormányzat képviselőtestületének tagja, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke. 

1999-ben a Somogy Polgáraiért díj kitüntetettje. Nyílt, őszinte személyisége, határtalan 

munkabírása, jó szervezőkészsége, együttműködő hozzáállása alapján méltán népszerű 

városunkban. 2013-ban Marcali Város Önkormányzata Kiss Lászlónak Marcali Városért 

kitüntető emlékérmet adományoz. 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 33/2012 (II.21.) számú 

határozatával a város közéletében kifejtett munkája elismeréseként Sárkány Zsoltnénak 

„Marcali Város Alkotói Díja” kitüntető emlékérmet adományoz. 

 

Sárkány Zsoltné, Tenk Szilvia 1962-ben Ajkán született. Főiskolai diplomáját 1984-ben a 

pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán, földrajz-rajz szakon szerezte. 

Tanári munkáját még ebben az évben, szülőfalujában Úrkúton, egykori általános iskolájában 

kezdte meg. A földrajz és a rajz tanítása mellett a német nemzetiségi nyelvoktatás területén 

is tevékenykedett. 1987-től Budapesten élt, a XIII. kerületi Tomori Pál Általános Iskola 

nevelője lett. 1993-ban került városunkba, azóta a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola 

lett második otthona. Legfontosabb feladata felső tagozatban a rajztanítás és a 

képzőművészet szeretetére való nevelés lett. Kisebb óraszámban a földrajz tanítása, és 

korábban több éven keresztül a német nyelv tanítása is a mindennapos feladatai közé 

tartozott. Osztályfőnökként humánusan, nagy odafigyeléssel magas színvonalú hatékony 

munkával tanítja, ösztönzi, segíti tanítványait. Nevelő- oktató munkáját magas szintű 

szakmai tudás, igényesség, tudatos pedagógiai tevékenység és precizitás jellemzi. 

Szeretettel, következetességgel és nagyfokú empátiával foglalkozik tanítványaival. 

Bizalommal fordulnak hozzá jelenlegi és visszajáró diákjai is. Szabadidejének jelentős 

részét tanítványaiért, a közért áldozta. Idejét nem kímélve, fáradtságot félre téve mindig sok 

energiát fektetett a vállalt feladatok minél tökéletesebb végrehajtásába. Az iskolában töltött 

évei során folyamatosan nőtt a rajzot, képzőművészetet kedvelők száma. Pedagógusi 

felelősségét mindig szem előtt tartva őszinte, nyugodt, kritikus véleményével fejlesztette és 

bontakoztatta ki tanítványai képességeit, készségeit. Az elmúlt években sok tehetséges 

tanulót készített versenyekre, pályázatokra, művészeti iskolák felvételeire. Tanítványa közül 

irányítása alatt sokan megtapasztalhatták a sikert. Többek között nemzetközi 

rajzpályázatokon, országos és regionális megmérettetéseken, illetve a megyei és körzeti 

rajzversenyeken is nagyszerű eredménnyel szerepeltek tanítványai. A különböző 

pályázatokon szereplő és ott eredményeket elérő tanítványait a saját személyiségéből 

fakadóan mindig szerénységre és óvatos optimizmusra biztatva fejlesztette, nevelte. Mint 

példaértékű ember, kiváló szakember, alkotó személyiség, messze a városon túlmutató 
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szerepvállalását elismerve Marcali Város Önkormányzata Sárkány Zsoltné részére 2013-ban 

Marcali Város Alkotói Díját adományozza. 

 

Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 33/2012 (II.21.) számú 

határozatával a város közéletében kifejtett munkája elismeréseként Szilágyi Istvánnak és 

Szilágyi Istvánnénak „Marcali Város Alkotói Díja” kitüntető emlékérmet adományoz. 

 

A Megbékélés Szociális Otthon Alapítványt 1996-ban hozta létre Nyíregyházán Szilágyi 

István és felesége, valamint annak édesanyja, azzal a céllal, hogy rászorult, idős embereket 

gondozzanak. Nem volt ismeretlen számukra a szociális munka, hiszen Szilágyi Istvánné 

Nyíregyházán először egy önkormányzati szociális otthonban, később egy egyházi 

fenntartású idősek otthonában dolgozott. A házaspár baráti ismeretség alapján került 

Marcaliba 1997-ben és a polgármester úrral történt megbeszélések révén szerettek bele a 

Templom utcai egykori óvoda épületébe, mely akkor már több éve üresen állt. Az ingatlan 

megvétele után 1997 augusztusában költözött a család Marcaliba és megkezdődtek az 

átalakítási munkálatok. Az alapítvány Somogy megyében az első civil fenntartók között 

nyitotta meg az Anna Szeretetotthont 1998-ban, határozatlan idejű működési engedéllyel, 

mint közhasznú szervezet, először 14, majd 2010-től 18 férőhellyel. Az intézmény 

alaptevékenysége időskorúak ápolása gondozása. Hazánk egész területéről fogadnak 

beköltözőket. Lakóikat életük végéig gondozzák, családtagjaikkal jó kapcsolatot ápolnak. A 

sokrétű éjjel-nappali ápolást, gondozást 10 fő szakképzett dolgozó végzi, akik az ellátottak 

életkorának és egészségi állapotának megfelelő, személyre szabott ápolási, gondozási és 

mentálhigiénés feladatokat látnak el. Szakdolgozóik gondoskodnak az ellátottak napi 

szükségleteiről, nyugalmuk és pihenésük biztosításáról. A mentálhigiénés munkatárs a lelki 

problémák megelőzése és kezelése érdekében foglalkoztatási lehetőségeket nyújt az itt 

élőknek. Az Otthon lakóinak az egészségügyi, orvosi ellátás is biztosítva van. A 

mindennapokat az idősek számára különböző programok színesítik, a névnapok, 

születésnapok közös megünnepléséről, nemzeti és egyházi ünnepekről sem feledkeznek 

meg. Akinek egészségi állapota engedi részt vehet a mindennapi munkában is, hiszen az 

idős emberek számára fontos, hogy érezzék szükség van rájuk. A családias Otthon 

létrehozásával és működtetésével a cél: „Nemcsak éveket adni az életnek, de életet adni az 

éveknek is!” Szilágyi István és felesége vallásos családból származnak. Fontos számukra, 

hogy az Otthonban ne csak testi, de lelki gondozás is legyen. Vallását mindenki szabadon 

gyakorolhatja. A Szilágyi házaspár munkája révén igyekezett bekapcsolódni a város életébe. 

Jó kapcsolatot ápolnak a társintézményekkel. Több szociális pályázatot nyertek és mindig 

igyekeztek a szakhatóságok ellenőrzéseinek megfelelni. Az általuk felvállalt feladatot 

családjukkal és a velük dolgozó kollektíva segítségével, közös erővel, egyetértésben oldják 

meg. Marcali Város Önkormányzata Szilágyi Istvánné és Szilágyi István részére 2013-ban 

Marcali Város Alkotói Díját adományozza. 

 

Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 33/2013. (II. 21.) számú 

határozatával munkája elismeréseként az Esély-M Egészségügyi Szolgáltató és 

Kereskedelmi Bt. -nek az „Év Vállalkozása” kitüntető emlékérmet adományoz. 

 

Az Esély-M Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Otthonápolási és Hospice 

Szolgálata a betegek és rászorultak ellátását vállalja azon területeken, amelyekre a 

háziorvosi, szakorvosi szerződések és az önkormányzati bejelentések alapján kötelezettséget 

vállalt. Az otthonápolási és hospice egészségügyi szolgálat 2002. szeptember. 1-től 
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működik. Az Esély-M Bt., mint egészségügyi szolgáltató több egészségügyi szakma 

tekintetében rendelkezik működési engedéllyel: otthoni szakápolás, gyógytorna, 

fizikoterápia, otthoni hospice gondozás, logopédia, gyógyászati segédeszköz forgalmazása 

önálló üzletben, és bár nem egészségügyi szolgáltatás, de szorosan hozzá kapcsoltan az 

egészségügyi vállalkozások menedzselése, szervezési és egészségügyi igazgatási, 

tanácsadási feladatok ellátása. A megyénkben működő otthoni szakápolási szolgálatok 

közül jelenleg az egyik legnagyobb. Somogy Megyében 77 Háziorvosi Szolgálattal, 3 

Járóbeteg Szakrendeléssel és 3 Fekvőbeteg Intézménnyel együttműködési szerződéssel 

rendelkezik. A társ-egészségügyi szolgáltatókkal való napi szakmai kapcsolat a betegek 

szempontjából a legfontosabb pillére a szolgálat munkájának. Szakdolgozói létszámuk: 33 

fő szakképzett szakdolgozóból és 4 fő önkéntesből áll. A szolgálat vezetője: Ruzsics 

Tamásné, szakápoló, az egészségügyben eltöltött szakmai gyakorlata 30 év. Munkahelyei 

főleg a pécsi klinikák voltak, több éves kórházi gyakorlattal rendelkezik. Az otthonápolás 

területén 1998. óta dolgozik. Jelenleg a cég egyik tulajdonosa. Saját egészségügyi otthoni 

szakápolási szolgálatot 2002. május. 15-től hozott létre. A szolgálat ápolásszakmai vezetője: 

Ruzsics Tamás – diplomás ápoló, egészségügyi igazgatási szakember. Az egészségügyben 

eltöltött 23 éves szakmai gyakorlatából több, mint 9 évig a Marcali ÁNTSZ-nél végzett 

egészségügyi igazgatási és ápolás-szakfelügyeleti feladatokat, mint vezető ápoló. A jelenleg 

működő cégben, feleségével társtulajdonosként vezeti a szolgálat munkáját és koordinációs 

tevékenységet folytat. A szolgálat működteti a „Kék Nefelejcs” Marcali Hospice 

Alapítványt, melyet 2012. szeptember 20-án alapítottak. Gyógyászati segédeszközöket 

forgalmazó üzletük 2000. május 1.-től Marcali Város központjában működik. Az Esély-M 

Bt. fennállásától kezdve több Marcali városi intézményt és Közalapítványt rendszeresen 

támogatott és támogat felajánlások és szponzorálás keretében. Mindezek alapján Marcali 

Város Önkormányzata a 2013-as évben az Év Vállalkozása Díjat az Esély-M Egészségügyi 

Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaságnak adományozza. 

 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Gratulálok a kitüntetetteknek, most pedig a sportdíjak átadására kerül sor. 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 34/2013. (II. 21.) számú 

határozatával sportteljesítménye elismeréseként Király Máténak az „Év Sportolója” - III. 

fokozat kitüntető emlékérmet adományoz. 

 

Máté a Marcali VSZSE NB II-es sakkcsapatának ponterős és meghatározó sakkozója 1. 

osztályos kora óta tanulja a sakk fortélyait, a játékot a Mikszáth iskola klubnapközijében 

kedvelte meg. Versenypartikat először a diákolimpiai egyéni- és csapatversenyeken játszott, 

több alkalommal kijutva az országos döntőre is. Az NBII-es csapat legelső győzelme Máté 

sikere volt. A 2011/2012-es bajnoki évadban a 11-12. táblán a 90%-os teljesítményéért a 

csapat különdíját vehette át. Jelenlegi Élő-pontja 1781, de játékereje meghaladja e 

pontszámot.  Mivel a csapat erősorrendjén feljebb került, így a 6-8. táblaszámú partikat 

játszva is 64%-os teljesítményt ért el eddig a bajnokságban az 1991 Élő-pont átlagú 

ellenfeleivel szemben. Máté a város minden sakkrendezvényén részt vesz, játékot vállal a 

Somogy Kupa Megyei Csapatbajnokságban is és játszik az Országos Ifjúsági 

Csapatbajnokságon is. 

Játékerejének fejlődése folyamatos, rövidtávú célja a 2000 Élő-pont mielőbbi elérése. 
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Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 34/2013. (II. 21.) számú 

határozatával sportteljesítménye elismeréseként Magyar Zoltánnak az „Év Sportolója” - II. 

fokozat kitüntető emlékérmet adományoz. 

 

Magyar Zoltán 2004-ben Balatonlellén kezdte pályafutását, megalakulása óta és jelenleg is 

a Marcali VSZSE Lovas szakosztályának sportolója. 2007 óta a megyei és országos szintű 

versenyeket egyaránt kimagasló eredménnyel zárta, 2007-ben akadályhajtásban országos 4. 

helyezést ért el. Eredményei sportágában egyre jobbak, már nem csak Somogy megye 

kiválósága, és Dél-Dunántúl bajnoka, de országos szinten is a legjobbak között szerepel.  

A 2010-es országos fedeles nyílt kategóriás bajnokság I helyezett versenyzője, aki tavaly 

immár negyedik Somogy megyei összetett bajnoki címét, és első Dél-Dunántúli régiós 

bajnoki címét szerezte akadályhajtásban. Teljesítményének köszönhetően a régiós 

fogathajtó válogatott meghatározó versenyzője, a régióválogatott tagjaként 2012-ben 

negyedik országos csapatbajnoki címét is megszerezte. 

Korábbi sportteljesítménye elismeréseként 2009-ben az „Év sportolója díj” III. fokozatát 

kapta. 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 34/2013. (II. 21.) számú 

határozatával sportteljesítménye elismeréseként Gácser Klaudiának az „Év Sportolója” - I. 

fokozat kitüntető emlékérmet adományoz. 

 

Gácser Klaudia a Marcali VSzSE saját nevelésű játékosa a Mikszáth iskolában ismerkedett 

meg a kézilabdázás alapjaival. Középiskolás évei alatt a város serdülő, majd ifjúsági 

csapatának meghatározó játékosa volt, az érettségit követően Csurgón gyógypedagógiai 

asszisztens végzettséget szerzett. A felnőtt mezőnyben Marcaliban próbálta ki magát, 

azonban a több játéklehetőséget szem előtt tartva Balatonszemesen, Tapolcán, 

Celldömölkön, Balatonbogláron és Nagykanizsán játszott másod és harmadosztályú 

bajnokságokban. 2011-ben tért vissza Marcaliba, immár felnőtt játékosként. Gólerősségének 

köszönhetően elévülhetetlenek az érdemei a Marcali VSzSe felnőtt csapatának 

eredményességében. Kiváló balkezes játékos, aki nagyon jól lát a pályán, és társait is 

remekül hozza helyzetbe. Nyaranta strandkézilabdázásban is kamatoztatja tehetségét, 2012-

ben az országos 2. helyezést elérő csapat húzóembere volt. 

2010 óta. jelenleg is Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nappali Fogyatékos Intézményében 

dolgozik gyógypedagógiai asszisztensként sérült fogyatékos gyerekekkel. 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 34/2013. (II. 21.) számú 

határozatával sportteljesítménye elismeréseként Szabó Eszternek az „Év Utánpótlás 

Sportolója” kitüntető emlékérmet adományoz. 

 

Eszti 2012-ben ballagott a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola emelt színtű testnevelés 

tagozatáról, jelenleg a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulója. 

Tagja volt a 2011-2012 tanévben IV. korcsoportban országos diákolimpiai bajnoki címet 

szerző Marcali leány kézilabda csapatnak. A Pécsen megrendezett döntőben gyorsaságának 

és gólerős játékának köszönhetően elévülhetetlen érdemeket szerzett a végső győzelem 
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megszerzésében, kiemelkedő teljesítményét jelzi, hogy az országos döntőben a bajnokcsapat 

legjobbjának választották. Gyorsaságát, kiemelkedő képességeit atlétika sportágban is 

kamatoztatja, hiszen tagja volt az elmúlt tanévben országos 3. helyezést elérő 4X100 m-es 

váltófutó csapatnak, és az országos diákolimpiai csapatbajnok ötpróba csapatnak. Eszti 

általános iskolás évei alatt összesen 6 országos csapatbajnoki címet és számtalan megyei 

egyéni és csapatbajnoki címet szerzett. 

Felkészítői: Csatáné Balogh Beatrix és Bőle László 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 34/2013. (II. 21.) számú 

határozatával sportteljesítménye elismeréseként a Marcali Általános Iskola és AMI IV. 

korcsoportos leány kézilabda csapata csapatának az „Év Csapata” kitüntető emlékérmet 

adományoz. 

 

A 2012. júniusában Pécsen megrendezett országos döntőben a Marcali Általános Iskola és 

AMI IV. korcsoportos leány kézilabda csapata veretlenül és magabiztosan szerezte meg 

marcali első kézilabda sportágbeli országos bajnoki címét. 

A megyei majd a Tamásiban megrendezett országos elődöntőben kivívott győzelmet 

követően az országos döntő következett, a lányok életében immár harmadszor. A CSAPAT a 

csoportkörben a mumus Mohácsot, majd a Szombathely és Vác csapatát verte 

magabiztosan. A döntőbe jutásért Orosházát, végül a döntőben Balmazújváros csapatát 

fektették két vállra, megszerezve ezzel első országos bajnoki címüket. Ennek az 

eredménynek köszönhetően 2012-ben a Somogy Megyei Sportszövetség a Megye legjobb 

diákcsapatává választotta Őket. 

Reményeink szerint a gimnázium színeiben várhatjuk a folytatást! 

 

A csapat tagjai:  Ágoston Kitti, Bán-Farkas Dorottya, Bárczi Kata, Dombóvári Dóra, 

Gerencsér Titanilla, Gergő Virág, Horváth Zsanett, Jancsek Zsófia, Kuti 

Bettina, Mezőfi Brigitta, Sárfi Anett, Szabó Eszter, Szecsődi Laura 

Felkészítőjük: Csatáné Balogh Beatrix 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 34/2013. (II. 21.) számú 

határozatával Csatáné Balogh Beatrix a diákolimpiai bajnokcsapat edzőjének az „Év 

Edzője” kitüntető emlékérmet adományoz. 

 

Balogh Beatrix, kézilabdás nyelven BB (Bébé) Csurgón töltötte általános és középiskolás 

éveit, itt ismerkedett meg a kézilabdázás alapjaival. Testnevelő tanári diplomáját Egerben 

szerezte meg, miközben a TFSE, a Pécsi MFC és a Dunaferr NKK játékosa lett. Az újvárosi 

sikeres éveket követően megfordult Ausztriában, a Cornexi Alcoa csapatában, majd 

Spanyolországban is, városunkba Dunaújvárosból érkezett 2011. nyarán. Edzőként 

Marcaliban debütált, jelenleg az U12-es gyermek-, és az ifjúsági csapat edzője, valamint a 

felnőtt csapat játékosedzője. 

A játékos-évei alatt megszerzett tapasztalatait edzőként kitűnően hasznosítja, játékosait 

óriási szakmai hozzáértésének köszönhetően szakértő módon képes támogatni, biztatni és 

motiválni. 
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Irányításával a Marcali Általános Iskola és AMI IV. korcsoportos leány kézilabda csapata 

városunk sportéletében először, de reményeink szerint nem utoljára, diákolimpiai bajnoki 

címet szerzett. 

BB 180-szoros magyar válogatott, olimpiai ezüstérmes, Európa bajnok, 2-szeres EB és 1-

szeres VB bronzérmes, klubcsapataival az összes létező európai kupát (Bajnokok Ligája, 

EHF Kupa, Európai Szuperkupa) megnyerte.  

Sportteljesítménye elismeréseként többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend 

lovagkeresztjével, az év kézilabdázója címmel, és Dunaferr díjjal is kitüntették. 

BB jelenleg U12-es csapatával régiódöntőn vesz részt, így a díjat testvére Balogh Piroska 

veszi át. 

 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Még egyszer gratulálok valamennyi kitüntetettnek. A gratulációk után a Kulturális 

Korzóban állófogadásra várunk mindenkit, ahol Kis-Dörnyei László alpolgármester Úr fog 

pohárköszöntőt mondani. 

 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László      Bödőné dr. Molnár Irén 

Polgármester jegyző               


