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népi kalendárium - május
Marcali Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2017. március 22-én és március 30-
án soron kívüli képviselő-testületi ülést tartott.
A 2017. március 22-i ülésén a képviselő-testület 
pályázatot írt ki a Marcali Városi Fürdő és Szaba-
didőközpont igazgatói álláshelyének betöltésére, 
majd módosította a talajterhelési díjról szóló 
37/2012. (XII.21.) önkormányzati rendeletet. A 
rendelet módosítás oka, hogy az önkormányzat 
ösztönözni kívánta a horvátkúti városrészben 
elkészült szennyvízközmű rendszerre való la-
kossági rákötést. Az ösztönzés módja az, hogy 
a rákötés hiányában fizetendő talajterhelési díj 
megfizetéséhez a 2017-2019-es években éven-
ként csökkenő mértékben kedvezményt biztosít 
az önkormányzat. A képviselő-testület a beru-
házás évében (2016. évre), valamint a rákötés 
megvalósításának évében mentesít a talajterhe-
lési díj megfizetése alól.
Ugyancsak mentességet biztosít a rendelet a 
csőtörés okozta vízelfolyás esetén, hiszen ép-
pen elég anyagi terhet jelent, hogy ilyen esetben 
a vízdíjat a szolgáltatónak meg kell fizetni.
A képviselő-testület módosította a helyi közmű-
velődési feladatokról szóló 
20/1998.(XII. 18.) önkormányzati rendeletet. Át-
vezetésre került néhány elnevezésbeni változás, 
továbbá a képviselő-testület úgy rendelkezett, 
hogy a hivatalos állami és városi ünnepekhez 
kapcsolódó rendezvények és a városrészi falu-
napok szervezése az önkormányzat kizárólagos 
feladata. A 2017. március 30-án megtartott so-
ron kívüli ülésén a képviselő-testület módosítot-
ta az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000 
(XII.15.) önkormányzati rendeletet. A rendelet a 
térítési díjak átlagosan 5%-os emelését tartal-
mazza és a térítési díjak beszedésének módját 
és helyét is újra szabályozza.
A képviselő-testület támogatta a Marcali Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium intézményátszervezését, melynek 
következtében az intézmény új neve – a tény-
leges feladatellátásának megfelelően - Marcali 
Berzsenyi Dániel Gimnázium lesz. Az intézmény 

a jövőben kollégiumi nevelés tevékenységet 
nem folytat. A képviselő-testület pályázat be-
nyújtásáról döntött. A Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt „Testvér-települési programok és együttmű-
ködések” támogatására pályázatot hirdetett a 
2017-es évben. Marcali Város Önkormányzata 
pályázatát testvértelepülésének, Maroshévíznek 
a partnerségével adja be. A pályázati program 
megvalósítása során a 2017. év őszén Marca-
liban megrendezésre kerülő Szüreti fesztivál és 
néptánctalálkozó alkalmával a Kemény János 
Elméleti Líceum néptáncosait és Maroshévíz 
társadalmi és politikai szervezeteinek képviselőit 
látnánk vendégül.
A Marcali, Nikla, Csömend szennyvízelvezető és 
tisztító rendszer tekintetében a víziközmű-rend-
szeren több ellátásért felelős is tulajdonnal 
rendelkezik, ezért az érintettek közösségének 
a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban – közös 
megegyezéssel, írásos megállapodás formájá-
ban – maguk közül ki kell jelölniük a képvisele-
tükben eljáró ellátásért felelőst. 
A képviselő-testület előzetes egyeztetést követő-
en a képviseletre Marcali Város Önkormányzatát 
jelölte ki. A testület annak érdekében, hogy az 
önkormányzat által nyújtott méltányossági ápo-
lási díj, mint települési támogatás a társadalom-
biztosítás jogszabályok szerinti ápolási díjnak 
minősülhessen, módosította a szociális ellátások 
és szociális szolgáltatások helyi szabályairól 
szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletet. 
A rendelet a méltányossági ápolási díj összegét 
a központi jogszabály szerinti meghatározáshoz 
igazította, és a módosítást a 2017. január 1- jét 
követően folyósított ápolási díjakra vonatkozóan 
léptette hatályba. Marcali Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a Marcali Múzeum 
működési engedélyének módosításáról döntött 
abból a célból, hogy az Eőry Béla magángyűj-
tő által Marcali városnak ajándékozott jelentős 
régészeti gyűjteményt a Múzeum gyűjtőkörébe 
illesztve jogszerűen kezelni tudja.A soron kívüli 
üléseket követően 2017. március 22-én a sport 
kitüntetések ünnepélyes keretek közötti átadá-

sára került sor a Városi Kulturális Központban, 
március 30-án pedig Ünnepi Képviselő-testületi 
ülésen adta át dr. Sütő László polgármester a vá-
rosi kitüntetéseket ugyancsak a Városi Kulturális 
Központ nagytermében.
Dr. Sütő László polgármester örömtelinek nevez-
te, hogy a 40 éves Marcaliban a Marcali Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
adományozott díjakat és kitüntetéseket idén is 
volt kinek odaítélni. 
A Városi Kulturális Központ főbejáratánál meg-
található „dicsőség tabló”-n az idei kitüntetettek, 
díjazottak táblái is elhelyezésre kerültek.
Az ünnephez kapcsolódott a Marcali Múzeum 
„40 éve város Marcali” című fotókiállítása.
Az elismerésben részesítetteket állófogadáson 
látta vendégül a Képviselő-testület. A kitüntetet-
tek és díjazottak fényképeit a Marcali Napló 3. 
számában tekinthetjük meg.  Marcali Város Önk.

Polgármester: Dr. Sütő László
Titkárság: Terjék Lászlóné
Telefon: 85 - 501 080 • E-mail: polghiv@marcali.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00 - 11.30 között

Alpolgármester: Bereczk Balázs
Tel: 85 - 501 046 • E-mail: bereczk.balazs@marcali.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00 - 11.30 között
Alpolgármester: Kis-Dörnyei László
E-mail: polghiv@marcali.hu

Tisztségviselők fogadóórái
Címzetes Főjegyző: Bödőné dr. Molnár Irén
Titkárság: Péter Jánosné, 
Telefon: 85 - 501 001
E-mail: jegyzo@marcali.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00 - 11.30 között

Aljegyző: Pápainé dr. Káplár Orsolya
Telefon: 85 - 501 044; E-mail: kaplar.orsolya@marcali.hu
Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda: 7.45 - 11.30, 
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.50

Képviselő-testület hírek

Újra Marcaliban vehetik igénybe a fogászati el-
látást a környék településeinek lakosai, illetve a 
marcali gyermekek, tanulók. 2017. április 1-től a 
III. és IV. sz. fogászati vegyes körzethez tartozó 
lakosság ellátását a SANITASDENT Kft. végzi a 
Rákóczi u. 6-10. sz. alatti felújított rendelőben. A 
rendelőben hetenként 30 órás közfinanszírozott 
ellátást nyújtanak dr. Udvarácz Lilla és dr. Al-
massi Amirhossein fogorvosok. A következő hó-
napokban a technikai feltételek megteremtését 
követően a rendelési idő bővítését szeretnénk 
elérni a két körzetben, Marcaliban letelepedni 
szándékozó fogorvosokkal.
Rendelési idők:
IV. sz. körzet: Hétfő: 13.00- 19.00; Kedd: 14.00- 
20.00; Szerda: 8.00- 14.00; Péntek: 9.00- 15.00 
(iskolafogászat)
III. sz. körzet: Csütörtök: 9.00- 15.00 

Fogászati Körzetek
Marcaliban

Május 1. – Fülöp és Jakab napja
Május első napjának hajnalára a Somogy megyei falvakban és városokban 
sok helyütt még ma is májusfát állítanak. Régen a legény a neki tetsző 
lánynak titokban állította fel a fát. Előző éjszakán kiment az erdőre, ahol 
barátai segítségével kivágott egy sudár fenyőt vagy nyírt. Azt legallyazták 
úgy, hogy csak a tetején maradjon lomb, és a kérgét is lehúzták. Azután 
a faluba hozták a fát, ágait feldíszítették szalagokkal, egy üveg bort vagy 
pálinkát is kötöttek rá, majd csendben felállították. Reggel a falubeliek kí-
váncsian nézték, hogy melyik leány kapott májusfát, s találgatták, vajon 
kitől? A marcali járásbeli Vésén nem titkolóztak az ifjak, mert ha a kapufél-
fához vagy a kútágashoz kötött májusfát elfogadta a leány, akkor gyertyát 
gyújtott az ablakban, s másnap a legény elmehetett hozzájuk. Marcaliban 
a katolikus legényegylet épülete elé is állítottak egyet.
A május elsejei időjárásból jósolni is szoktak, amely rigmusba szedve így 
hangzott: „hogyha száraz Fülöp, Jakab, minden ember vigan arat.”

Május 4. – Flórián napja
Szent Flórián a tűzoltók és a tűzzel dolgozók védőszentje. Tisztelete az 
újkorban élénkült meg, s főként Közép-Európában volt jellemző. Patrónu-
suknak tekintették a kovácsok, pékek, fazekasok, sörfőzők, kéményseprők 
is. Somogyban több településen (például Somogyacsán, Somogyaracson) 
templomot szenteltek tiszteletére, de kápolnák, köztéri szobrok is mutatják 
kultuszát.

Május 6. – Babevő János napja
A mesztegnyőiek úgy tartották, hogy ezen a napon kell elvetni a babot, 
mert így nem kel ki fagyosszentek előtt, és megmenekül a fagytól.

Május 12. – Pongrác, május 13. – Szervác, május 14. – Bonifác: a fa-
gyosszentek napjai
Pongrác, Szervác és Bonifác ókeresztény vértanúk voltak, akik hitükért 
életüket áldozták. Évszázados megfigyelés és tapasztalat szerint a tavaszi 
meleg időjárás május közepe táján hidegre fordulhat, akár fagyot is hozhat. 
A naptári helyük miatt a három vértanút „fagyosszenteknek” nevezi a nép-
hagyomány. A kalendáriumokban olvasható rigmusok is erre figyelmeztet-
tek: „Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a fagyosszentek, Hogy a szőlő el ne 
fagyjon, füstöljenek kentek!”
Az uborkát, babot, paradicsom- és paprikapalántákat többnyire e napok 
elmúltával ültették ki.

Május 15. – Zsófia napja
Somogyban több helyütt a fagyosszentekhez számítják ezt a napot is, 
ezért a palánták kiültetéséhez csak Zsófia-nap után mertek hozzákezdeni. 
A népi időjárási megfigyelések erre a napra esőt jósolnak.

Május 16. – Nepomuki Szent János napja
A gyónási titkot megőrző cseh vértanú ünnepe, akinek szobra jellemzően 
vizek közelében áll. A hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje. Ha-
zánkban jelentős kultusza alakult ki, Somogyban is több templom, szőlő-
hegyi kápolna névadója lett (például Mesztegnyőn, Öreglakon), és mintegy 
húsz szobor emlékeztet rá.

Május 20. – Bernát napja
Bizén ez a nap a szőlőhegy ünnepe volt. Ahogy azt Rádics Márta írásaiból 
tudjuk, ekkor a falu apraja-nagyja kiment a hegykapu bejáratánál lévő ke-
reszthez, ahol misét tartottak.
Május 25. – Orbán napja
Szent Orbán a szőlőtermesztők, kádárok, kocsmárosok patrónusa. A 
néphagyomány az utolsó fagyosszentnek tartja, mert időnként hideget és 
talaj menti fagyokat hoz, ami komoly károkat okozhat a virágzó szőlők-
ben. Innen eredeztethető a mondás, miszerint „azt is agyon köllött vóna 
ütni, aki Orbánt beletötte a kalendáriumba”. Ugyanakkor ő a legfontosabb 
szőlővédő szent. Alakját rávésték a hordókra, présekre, a szőlőhegyekben 
kápolnát építettek, szobrot emeltek tiszteletére. Egyes borvidékeken ma is 
élő szokás, hogy ha Orbán-napkor jó idő van, hálából meglocsolják borral 
a szobrát. Marcali környékén úgy tartották, ha Orbán napján esik, savanyú 
lesz a bor.

Áldozócsütörtök – mozgó ünnepnap, 
2017-ben május 25-re esik
Jézus mennybemenetelének ünnepe, a húsvét utáni negyvenedik nap. Ne-
vét onnan kaphatta, hogy az egyház az évente legalább egyszer kötelező 
szentáldozás határidejéül ezt a napot jelölte meg. Bálint Sándor néprajz-
tudós kutatásai tanúsítják, hogy az egyház a középkorban megjelenítette 
a mennybemenetelt: egy Krisztus-szobrot húztak fel a templom padlására. 
Ezen a napon sokfelé körmenetes határjárást tartottak, mert úgy vélték, 
hogy a „megnyílt ég” áldásos hatással lesz a termésre. A somogyszent-
páliak ezen a napon kalácsot sütöttek, hogy az állatok egészségesek le-
gyenek.

Vidák Tünde néprajzkutató
Fotó: Ilácsa József
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Dr. Tihanyi Margit körzeti gyermekorvos, 
diabetológus 45 éve végzi gyógyítómunkáját 
Marcaliban. Első kis betegeinek lassan a gye-
rekei is felnőnek, sőt, itt-ott már a harmadik 
generáció tagjai kopogtathatnak rendelője 
ajtaján. Ütött-kopott, de ragyogóan tiszta, 
végtelenül barátságos környezetben fogadja 
kis pácienseit.

Ebben az évben - lakossági javaslatra - a Kép-
viselő-testület Marcali Városért kitüntetéssel is-
merte el csaknem fél évszázados munkáját.
- Miért éppen Marcaliban kezdődött el a pá-
lyád és mikor?
- 1972-ben jöttünk ide a férjemmel (dr. Darabos 
Ferenc radiológus - a szerk.), és igencsak prak-
tikus okai voltak a választásnak: kaptunk egy 
másfél szobás kis lakást. Tekintve, hogy akkor 
már volt egy kisgyerekünk, ez döntő érv volt Mar-
cali mellett. Egy rövid üzemorvosi tevékenység 
után hamarosan a kórház gyermekosztályára 
kerülhettem.
- Könnyű volt a beilleszkedés?
- Nem. Életem legnehezebb időszaka követke-
zett. A férjemet ugyanis behívták katonának, én 
meg itt maradtam egy vadidegen helyen, ahol 
senkit se ismertem, egy kisbabával, a háztartás 
minden gondjával, teljesen egyedül. A Berzsenyi 
utca végéről jártam naponta a „Mechanikába” 
dolgozni, gyalog persze, autónk akkor még nem 
volt. Cipeltem a kicsit a bölcsődébe, szaladtam a 
boltba, de ugye akkor még gázfűtés se volt, hát 
hordtam föl az olajat nap mint nap a pincéből a 
második emeletre. Merthogy mindez télen volt. 
Őszintén: a legszívesebben szaladtam volna 
haza anyukámhoz... Aztán összeszorítottam a 

fogam, megkeményítettem magam, és tettem 
tovább a dolgomat. Köszönettel tartozom akkori 
asszisztensemnek, Kovács Teodórának, aki mel-
lettem állt ebben az emberpróbáló időszakban.
- Aztán a katonaidő csak letelt egyszer és a 
kórház gyerekosztályára is sikerült bekerülni. 
Ez hogyan változtatta meg a család életét?
- Marcaliban a hetvenes években egy ötvenágyas 
gyermek- és egy húszágyas csecsemőosztály 
működött. Annyi volt a gyerek akkoriban, hogy 
az állandó telt ház mellett nem egyszer mózes-
kosarakban ágyaztunk meg a kicsiknek, mert 
nem volt elég hely. Volt munka bőven, rendsze-
resen teljesítettem tíz ügyeletet egy hónapban. 
Ezt csak úgy lehetett megoldani, hogy a férjem 
tartotta otthon a frontot, nevelte a gyerekeket, ha 
kellett, helyettem is.
- Kimerítő volt?
- Igazából nem. Az egy teljesen más világ volt. 
A kórházban barátságos, nyugodt légkör ural-
kodott, az emberi viszonyok is barátiak voltak, 
segítettük, támogattuk egymást. Hálával és sze-
retettel gondolok a két akkori szakorvosra, Tóth 
Bélára és József Imrére, akiktől tanulni is lehe-
tett, és önállóan dolgozni is hagytak. Ma is úgy 
emlékszem vissza azokra az évekre, hogy igazi 
iskola volt - ideális légkör és megfelelő alkalom a 
szakma elsajátítására. Ügyeletben például egye-
dül volt az ember: határozottságot, felelősségér-
zetet és -vállalást, dönteni tudást kellett tanulni 
és gyakorolni.
- Könnyű volt megszokni Marcalit? Akkori-
ban nem nagy lelkesedéssel hagyták ott a 
pályakezdő diplomások az egyetemi városo-
kat...

- Nekem könnyű volt. Igaz, hogy a pécsi egye-
temi vagy a fehérvári gimnáziumi évek alatt az 
ember hozzászokott egy pezsgőbb kulturális 
élethez - amit maximálisan ki is használtam -, de 
én egy kis faluból, Szabadhidvégről származom. 
Így aztán rögtön otthon éreztem magam a kisvá-
rosi környezetben. 
- Milyen volt a gyerekkor? A falu, a család?
- Nehéz is és gyönyörű is egyszerre. Három éves 
koromban meghalt az édesapám. A nagyma-
mám hozzánk költözött, az anyukám egymaga 
tartotta el a háromfős családot - kereskedő volt, 
egy trafikot vezetett. Ezt a helyzetet azért nem 
lehet könnyűnek nevezni. Mégis úgy emlékszem 
vissza, hogy amire igazán szükségem volt, azt 
mindig megkaptam. A hatvanas években közös-
ségi-emberi értelemben szerintem virágkorát 
élte a falu, az iskolában mindenféle művészeti és 
sporttevékenység folyt. Amire igényünk támadt, 
azt pedig természetesnek tartottuk, hogy akkor 
is elérjük, ha nehézségeket kell vállalni érte. Én 
például zongorázni tanulni tudtam otthon, de 
szolfézsra a negyedik faluba kellett járni, Tamá-
siba, hát oda jártam, vonattal.

Felsős koromban már eldöntöttem, hogy orvos 
leszek. Biztos, hogy szerepet játszott ebben a 
szabadhidvégi doktor bácsi, akinek a kisgyere-
kére sokszor vigyáztunk az unokatestvéremmel. 
Láttam a munkáját, az életét, a példája biztos, 
hogy hatott rám akkor is, ha ez nem tudatosult is 
bennem. Nagyon szép emlékeim vannak a falusi 
gyerekkorról, ma is úgy látom, jó, hogy így volt. 
Megtanultunk küzdeni, és később sem ijedtünk 
meg az akadályoktól.
- Olyan lelkesedéssel beszéltél a kórházi 
munkáról, hogy nem igazán látszik érthető-
nek, miért hagytad ott. Miért jöttél ki körzet-
be?

45 év a város szolgálatában - Ennek a döntésemnek magánéleti okai 
voltak. Az édesanyám ágyhoz kötött be-
teg lett, öt évig ápoltam. A kórház mellett 
ez teljesen lehetetlen lett volna. Szeret-
tem volna több időt tölteni az anyukám-
mal, amíg ez egyáltalán lehetséges. E 
mellet viszont az ottani feladataimat nem 
tudtam volna az én belső igényeimnek 
megfelelően ellátni. De nagyon hamar 
megszerettem ezt is. 
- Negyvenöt év alatt azért igen sok 
minden történhetett, jó is, rossz is. 
Nyilván akadtak emlékezetes esetek. 
Felidéznél ezekből?
- A rossz emlékek vagy inkább érzések 
főleg azzal kapcsolatosak, hogy orvos-
ként néha kell vagy meg kell mondani 
olyasmit is, ami a szülőknek rosszul esik. 
Ebből néha sértődés lesz, de ezt az idő 
majd gyógyítja, és eljön a pillanat, amikor 
úgyis belátják, hogy a gyermek hosszú 
távú érdekeit szem előtt tartva vállaltam 
a konfliktust. Azt már régen megbántam, 
hogy nem vezettem naplót, de azért e 
nélkül is tudnék sorolni emlékezetes 
eseteket. Talán egyet azért elmondanék, 
név nélkül természetesen. Egy tanárnő 
császáros szülésénél a babát újra kellett 
éleszteni. Rettenetes küzdelem volt, igen-
csak rezgett a léc, de győztünk, a baba 
életben maradt. Mentem utána az ambulanciá-
ra dolgozni tovább, ahol aztán összerogytam. 
Azt hitték, hirtelen rosszullét, de nem: akkor jött 
ki rajtam a testi-lelki-idegi kimerültség. Pár hó-
nap múlva az anyuka azzal keresett meg, hogy 

azt mondták neki, a gyermeke életben maradt 
ugyan, de sajnos „normális” nem lesz. Teljes 
meggyőződéssel nyugtattam meg, tudtam, hogy 
minden rendben lesz. Az az egykori baba rég fel-
nőtt már, kiváló matematikus, nemzetközi verse-
nyeket nyert. Külföldön él, nyilván fogalma sincs 

róla, hányszor gondolok rá, miként arról 
sem, hogy bizony megsirattam, amikor 
kikerült a látókörömből.
- Mennyire lett otthonoddá Marcali? 
Hova tervezed a nyugdíjas éveket?
- Teljesen az otthonomnak érzem, semmi 
esetre se vágyom máshova. Most már 
minden ideköt, a Balaton is közel van, 
és ma már a kulturális igények kielégíté-
se sem okoz problémát: autóval könnyű 
eljutni a környező városokba. Komoly 
egészségügyi gondjaim ellenére is jól 
érzem magam. Szeretem a hivatásomat, 
és remélem, állnak még előttem munkás 
évek. Úgy érzem, bírom még a terhelést, 
amit különben kiválóan tesztelhettem az 
elmúlt télen: Ez a szezon különösen ne-
héz volt, több járvány is jelentkezett egy-
szerre. Volt olyan nap, hogy 145 beteget 
láttunk el, igaz ugyan, hogy a végére ki-
sebesedett a fülem a műszertől, de bírtuk. 
Kiváló asszisztensem van ugyanis, Hor-
váth Zoltánné Erika személyében, akivel 
18 éve dolgozunk együtt. Talán megenge-
di a sors, hogy legyen még néhány közös 
évünk.
- Mit szeretnél még?
- Egy szépen felújított rendelőt hagyni az 
utódomnak. És nagyon szeretném, ha 
nem gépiesedne el teljesen az egészség-

ügyi ellátás. Meggyőződésem ugyanis, hogy a 
mi munkánkban a személyességnek az ember-
közeliségnek gyógyító ereje van.

O.I.

Fekete Lajos  (MOTTE)
Fogadóóra:  - minden hónap második hétfőjén 16.30-17.30 között. Hely-
szín: Civil Szervezetek Háza, kisterem. - minden hónap második hétfő-
jén 18.00-19.00 között Helyszín: Bizei kultúrház.

Dr. Mészáros Géza  (MOTTE)
Fogadóóra: - minden hónap első hétfőjén 18.00-19.00 között. Helyszín: 
Horvátkúti Közösségi Ház. - minden hónap második hétfőjén 17.30-
18.30 Helyszín: Civil Szervezetek Háza kisterem

Kőrösi András  (MOTTE)
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16.00 - 17.00 között, előzetes 
személyes, vagy telefonos egyeztetés alapján. Civil Szerv. Háza, fsz.

Hosszú András  (MOTTE)
Fogadóóra: Minden hónap utolsó szerdáján,
17.00-18.00 között. Városi Fürdő tanuszoda- közösségi helyiség
Varga Zoltán  (MOTTE)
Fogadóóra: - minden hónap első kedd, 17.00-18.00. Noszlopy u. 17, 
Bádog Büfé különterme

Mozsárné Kutor Veronika  (MOTTE)
előzetes egyeztetés alapján, személyesen

Kissné Molnár Ágnes  (FIDESZ-KDNP)
Fogadóóra: minden hónap 1. hétfőjén 
a FIDESZ-KDNP irodában, 16:30-18.00 óráig

Dr. Horváth László  (FIDESZ-KDNP)
Fogadóóra: Személyesen egyeztetett időpontban. 
Helyszín: Marcali, Szigetvári u. 51.

Kesztyüs Attila  (JOBBIK)
Személyesen egyeztetett időpontban a képviselő házhoz megy.
Tel: 06 70 371 7721, e-mail:kesztyus.attila@jobbik.hu

Kis-Dörnyei László  (FIDESZ-KDNP)
Fogadóóra: minden hónap 1. hétfőjén
16.30-18.00 között, a FIDESZ-KDNP irodában.

képviselői fogadóórák



interjú Általános iskolák

Guricza Józsefné, született Ható Mária, 1927 
márciusában látta meg a napvilágot a Zala 
megyei Pacsán.
90.születésnapján, mint Gyóta legidősebb polgá-
rát köszöntötték a Kissné Molnár Ágnes vezette 
városrészi önkormányzat által szervezett nőnapi 
ünnepségen a falu lakói és Huszti Gábor, a So-
mogy Megyei Közgyűlés alelnöke. (szerk.)
A szomszédok, barátok számára nem kell őt be-
mutatni, de azt gondolom, hogy élete, a faluban 
betöltött szerepe példa lehet a fiatalabb nemze-
dékek számára is. Jómagam 30-40 éve ismerem  
családi kapcsolatok révén, mindig nagy szeretet-
tel fogad, a gyerekeimmel együtt fogadott nagy-
mamaként szeretjük. Szomorúan látom, hogy 
egészsége az utóbbi években megromlott, de 
szellemileg ma is olyan nyitott, érdeklődő, mint 
egész életében. Nem csak beszélni szeret, de 
figyelmesen hallgatni, okosan kérdezni is. Egy-
szóval öröm vele minden találkozás!
- Manci néni! Kérem meséljen a gyerekkorá-
ról, hogyan kezdődött az élete? 
-  Mondhatom, jó helyre születtem két testvérem-
mel együtt dolgos, szerető s  viszonylag tehetős  
családba, az akkori mérce szerint. 
Apám katonatiszt volt, majd leszerelt és kitanulta 
a hentes mesterséget. Anyám boltot és kocsmát 
vezetett. 10 éves voltam, amikor apám 45 évesen 
infarktusban meghalt. Ezután anyám vitte tovább 
a boltot, de a hentesüzletet már nem bírta. Iha-
rosberénybe, majd Iharosba költözött a család, 
végül Mesztegnyőn vettünk egy kis szatócsbol-

tot, itt állapodtunk meg. A második polgári 
iskolát már Marcaliban jártam. Egyre több 
hárult rám a család fenntartásából. Nem 
csak a két öcsémet rendeztem, de meg-
ragadtam minden lehetőséget, hogy jó 
anyámon segítsek. Nyaranként  kisegítet-
tem egy zsidó családnál, főztem, beteget 
ápoltam 14- 15 évesen. Aztán elmentem 
az uradalomba dolgozni. Kötélterítőként, 
marokszedőként megkerestem a kenyér-
re valót. Szemfüles, értelmes gyerek le-
hettem, mert amikor elvégeztem a polgári 
iskolát, a tanító néni ajánlásával  fölvettek 
a mesztegnyői  községházára ügyintéző-
nek. 
- Hogyan került Gyótára? 
- Gyótára a háború után kerültünk, a 
házunkat tönkretették a harcok,el is kel-
lett menekülnünk az oroszok elől,  ezért 
előbb ismerősöknél húztuk meg magun-
kat, aztán meghallottuk, hogy itt lehet 
földet igényelni , lakást foglalni a volt 
cselédlakásokból. Így kerültünk ide . A 
boltból nem lehetett megélni, földet mű-
veltünk, abból éltünk. 
- Mikor ment férjhez? 
- Tizenhét évesen találkoztam először a 
Guricza Józseffel, hamarosan egymásba 

szerettünk, 23 évesen mentem hozzá feleségül. 
Négy évig udvarolt nekem, de addig nem háza-
sodhattunk, amíg a nővére férjhez nem ment. 
Nehezen éltünk, Józsi az erdészetnél dolgozott 
rakodásvezetőként, aztán levelezőn leérettsé-
gizett és elvégezte az erdészeti technikumot. 
Addigra már megvolt a két idősebb fiú, egy kis 
szobában laktunk, vezettem a háztartást, művel-
tem a földeket, közben bontani jártam a régi cse-
lédházakhoz, abból kezdtünk építkezni. Nagyon 
nehéz idők voltak, még egyszer nem csinálnám! 
Közben kétévente jöttek a gyerekek, volt mire 
nézni a napot. Szerencsére itt a faluban lakott 
a két mama, amíg 
kicsik voltak a fiúk, 
sokat kisegítettek, 
de a szomszédokkal 
is mindig számíthat-
tunk egymásra. 
- Mikor lett köny-
nyebb az élete? 
- Könnyebb? Amikor 
elkészült a ház, s a 
fiúk is cseperedtek 
közben. A papa a 
vadásztársasághoz 
került, takarítottam a 
vadászházat, főztem 
a vadászoknak, volt 
hogy 30- 40 ember-
re is. Taníttattuk a 

fiúkat, bár nagy csibészek voltak, hála Isten-
nek mindegyik  jól boldogult az iskolában. Ilyen 
szempontból talán könnyebb lett, de a munka, 
az továbbra is sok volt. Hízókat tartottam, mala-
cokat, baromfit neveltem, a papa a munka után 
a méhekkel törődött. A fiúk taníttatása sokba 
került, meg kellett ragadni minden lehetőséget. 
Sajnos az egészségünk sokat romlott, engem a 
gyakori szülések viseltek meg, a papa szívbe-
teg lett, de nem sokat törődhettünk magunkkal. 
A férjem túl egy szívműtéten, 2002-ben hirtelen 
meghalt. Egyedül maradtam! Szerencsére min-
dig igyekeztem jóba lenni mindenkivel, ide min-
dig lehetett jönni jó szóért, vigaszért s néha még 
egy kis baráti kölcsönért is. Csak a pletykaságot 
nem szerettem sohasem.
- Hogy telnek most a napjai? 
- A legkisebb fiam a válása után hazaköltözött, 
a mai napig mindennap főzök, rendben tartom a 
házat. Persze a gyerekek már évek óta letiltottak 
a kertről és a baromfitartást is beszüntettem egy-
két éve, de azért látod Katikám, a virágaim még 
megvannak! Azokat ma is mindennap öntözöm, 
gyomlálom, pedig sajnos már a szemem sem a 
régi, mindkettőn szürke hályog van, és sajnos 
szédülök is.
- No hát, drága Manci néni, én ehhez csak any-
nyit fűznék hozzá, hogy az egyetlen ház, ahol 
a mai napig ki van kapálva a járda, sőt el is 
van gereblyézve, az pont a magáé! A virágos-
kert gyönyörű, sehol egy szál gaz! A lakásban 
tisztaság, a spájza pedig olyan, mint a patika 
! A polcok finomabbnál finomabb lekvároktól, 
befőttektől roskadoznak! És mint tudom, a 
mai napig minden nap tornázik kicsit! Csak 
tudnám, honnét van még mindehhez energi-
ája! 
- Már nem minden úgy van, ahogy szeretném, de 
amíg bírom, csinálom, talán ez tart életben!
- További nagyon szép éveket, jó egészséget 
kívánok!                              Bőszné Kiss Katalin

gyóta legidősebb embere

Akik figyelemmel kísérik iskolánk, a Marcali 
Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola életét és tevékenységét, immár 20 
éve találkozhattak a megyei honismereti verseny 
nevével. Először egyszerűen csak így, hogy 
honismereti verseny, aztán Somogy ezer éve, 
jelenleg pedig Dr.Gál József Somogy Megyei 
Honismereti Verseny, ami idén jubileumi évéhez 
érkezett, ugyanis az idei tanévben ünnepeltük 
a vetélkedő 20. évfordulóját. Simon József ku-
tasi történelemtanár kezdeményezése alapján 
indult 1997-ben, az első tíz évben ő és iskolá-
ja a Révkomáromi János Általános Iskola volt 
a házigazda, majd ezt követően kapta meg  a 
Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola rendezés jogát, ahol Zajcsukné 
Páhi Katalin lett a vetélkedő főszervezője. 

A megmérettetés min-
den évben írásbeli és 
szóbeli fordulókból áll. 
Októbertől márciusig 
oldják meg  az álta-
lános iskolai négyfős 
csapatok a kiküldött 
feladatsorokat, mely-
nek témái Somogy 
megye régészetével, 
néprajzával, történel-
mével és jelenkorá-
val  kapcsolatosak. A 
legjobb 10 csapat jut 
be a szóbeli döntőbe. 

Idén Kaposvárról, Marcaliból, Szennából, Ku-
tasról, Kéthelyről, Fonyódról, Böhönyéről érkez-
tek a csapatok. A zsűri neves szakemberekből 
áll.  Gálné Jáger Márta főlevéltáros, a Somogy 
Megyei Honismereti Egyesület elnöke, Kapitány 
Orsolya etnográfus-főmúzeológus, dr.Magyar 
Kálmán archeológus-történész, dr.Sipos Csapa 
a megyei könyvtár helytörténeti kutatója, akik ki-
választják a forrásanyagot a témákhoz, szakmai 
segítséget nyújtanak az írásbeli forduló felada-
tainak összeállításához és zsűriznek a szóbeli 
döntőben.  Versenyünk fővédnöke a Marcali Mú-
zeum, ott fogadtuk a megye 7 iskolájából  érke-
zett 40 diákot felkészítő tanáraikkal és kísérőik-
kel együtt. Szilágyi István, iskolánk főigazgatója 
köszöntötte a vendégeket, majd Vidák Tünde 

a Marcali Múzeum igazgatónője emléklapokat 
adott át a 20 éves jubileum alkalmából.  Horváth 
Gabriella, a Noszlopy iskola humán munkakö-
zösség-vezetője és Samuné Bogyó Hajnalka, a 
múzeum igazgatóhelyettese  segítettek abban, 
hogy a szóbeli döntőben minden eltervezett 
programot meg tudjunk valósítani.  A csapatok 
először egy saját készítésű tabló alapján be-
mutatták iskolájukat, annak névadó személyét, 
aztán megoldották az érdekes feladatokat. A 
zsűri nehéz helyzetben volt, mert minden csapat 
kiválóan felkészült a megye történetéből, szoká-
saiból, jelenkori eseményeiből. A végeredmény 
a következő lett:
1. Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Böhönye, felkészítő tanár: Bá-
csainé Tóth Zsanett; 2. Marcali Noszlopy Gáspár 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2. csapa-
ta, felkészítő: Horváth Judit; 3. Palonai Magyar 
Bálint Általános Iskola Fonyód 1 csapata, felké-
szítő: Schelhammerné Kovács Ildikó
A verseny jó hangulatban zajlott, támogatóink és 
fővédnökünk jóvoltából mindenki-  a gyerekek és  
tanáraik  is- szép ajándékokkal térhettek haza. 
Gálné Jáger Márta, a zsűri elnöke zárszavában 
értékelte a versenyzők teljesítményét és nagyon 
megdicsérte a csapatokat kiváló felkészültségü-
kért, felkészítőiket pedig munkájukért. Nyolcadi-
kos versenyzőinknek megköszöntük munkáju-
kat, a többieket pedig szeretettel várjuk jövőre is. 

Zajcsukné Páhi Katalin

Dr.Gál József Somogy Megyei Honismereti Verseny

A TIT az 1960-as években indította el a Kis Ma-
tematikus Baráti Körök mozgalmat. Eleinte csak 
az 5-8. évfolyamos diákoknak, ami aztán foko-
zatosan kiterjedt a 3-4. évfolyamok számára is. 
Kalmár László professzor a TIT Matematikai Vá-
lasztmányának elnökeként sok éven át vett részt 
e verseny döntőjének lebonyolításában, ezért a 
megmérettetést– a professzor munkássága irán-
ti tiszteletből - 1977 óta Kalmár László Matemati-
ka Versenynek hívják.
A 2016/2017-es tanévben immár 46. alkalommal 
hirdették meg a Kalmár László Matematika Ver-
senyt 3-8. évfolyamos tanulók számára. Az alsó 
tagozatosok versenyfeladatának megoldására 
60 perc, a felsősök számára 90 perc állt rendel-
kezésre. Ez idő alatt a feladatokat teljesen ki kell 
dolgozni, le kell írni lépésről-lépésre a megoldás 
módját is. Az idei tanévben a Somogy megyei 
verseny főszervezője a kaposvári Munkácsy Mi-
hály Gimnázium volt, de négy iskola versenyzői 
a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfo-
kú Művészeti Iskolában oldották meg a feladato-
kat. A megyei fordulóra 2017. március 4-én került 
sor, melynek eredményhirdetését április 11-én 

tartották Kaposváron a Munkácsy Mihály Gimná-
ziumban, ahol iskolánk népes csapattal büszkél-
kedhetett. Ide minden évfolyam első 3 helyezést 
elért tanulója kapott meghívást, a Noszlopy isko-
lából összesen kilencen. A harmadikosokat az 1. 
helyezett Bohár Marcell, a 2. Juhász Helka és a 
3. helyezett Simon Bence képviselte. A negyedi-
keseknél 2. helyen végzett Lengyel Petra, a 3. 
helyezett pedig Bogyó Gergő lett. Az ötödikesek-
nél 1. helyezést ért el Be-
recz Barna, a 2. helyezett 
pedig Bali Bálint lett. Mind-
ketten meghívást kaptak 
az országos döntőbe, me-
lyet május 19-én és 20-án 
rendeznek Budapesten. 
Az ötödikesek évfolyamá-
ban ők képviselik majd 
Somogy megyét. Ebben a 
kategóriában Kaposváron 
vehette át a 4. helyezésért 
járó jutalmát Varga Kristóf 
is, aki a Mikszáth iskola ta-
nulója. A hatodikosok ver-

senyében Király János 2. Bresztovszky László a 
3. helyen végzett. A kiváló teljesítmény elérésé-
hez szükség volt a gyerekeket felkészítő tanítók 
és tanárok segítségére is. Kissné Ható Beatrix, 
Bohár Zsófia, Tamás Henrietta, Káplárné Molnár 
Katalin, Magyar Vendelné, Guriczáné Kaposi 
Györgyi munkája nagyban hozzájárult a sikeres 
szerepléshez. 

Magyar Vendelné-Zajcsukné Páhi Katalin

Kalmár László Matematika Verseny



reformáció Tavi tv

2017-ben ünnepeljük a reformáció 500. évfor-
dulóját. Az emlékév kapcsán beszélgettem 
Fazekas Krisztián Árpáddal, a marcali refor-
mátus gyülekezet lelkipásztorával.
- Néhány éve került városunkba, olvasóink szá-
mára kérnék egy rövid bemutatkozást.
- Eredetileg Kecskemétről származom, ma-
gam is vegyes családból (református, római 
katolikus). Az ottani református gimnáziumban 
érettségiztem. Ekkor jött az elhatározás a lelki-
pásztori hivatás iránt, s Pápára kerültem a teo-
lógiára. Végezvén tanulmányaimmal a Dunán-
túlon szerettem volna maradni, erre kaptam is 
lehetőséget. 2013. augusztus közepétől vagyok 
a marcali gyülekezet lelkipásztora. Először 
mint exmisszus kihelyezett lelkész, most 
pedig segédlelkészi minőségben vezetem 
a közösséget. Az iskolákban (Marcali, Sá-
voly) hitoktatást is végzek.  Feleségemet 
2012-ben ismertem meg, két év múlva 
összeházasodtunk. Gyülekezetünkben 
a gyermekek közötti szolgálatokat végzi: 
gyermekistentisztelet, kézműves foglalko-
zások, nyári gyermektábor. Letelepedtünk, 
örömmel fogadott bennünket a gyülekezet. 
Létszámát tekintve kis nyájról van szó, de 
próbáljuk összetartani a közösséget.
- Mennyi a gyülekezet létszáma, kik a 
presbiterek? 
- A környék nem református, kb. tizennégy 
település tartozik Marcalihoz, csak itt van 
református templom és parókia. 2013-ban 
az egyházvezetés a struktúrát átalakította, 
itt  egy misszió egyházközséget hoztak lét-
re. A népszámláláskor kb. 400-an vallották 
magukat reformátusnak, mi úgy 120 em-
berről tudunk. Vasárnaponként 30-an gyű-
lünk össze. Rétegalkalmakkor öten, hatan. 
Presbiterek: Kernné Szalai Éva, Kisgyura 
Józsefné, Dr. Kutasi Judit Katalin, Nagy 
Judit, Gombos János, Németh Dezső, ifj. 
Szabó István.
A gondnokunk Szabó István erdőmérnök 
és vállalkozó.
Nagyon fontos, hogy az egyházunk alulról épít-
kezik. A gyülekezetet laikusok és egyházi tagok 
közösen vezetik. A vezető a lelkipásztor és a 
gondnok. A presbitérium a törvényhozó, határo-
zó közösség. 
Létrejöttét tekintve fiatal közösség vagyunk, 
anyakönyvünk is 1998-ban indul, bár tudunk 
arról, hogy gyülekezeti összejövetelek már ko-
rábban is voltak.  Sajnos, azonban hiányzik a 
hívők közül a 30-as, 40-es korosztály. A gyüle-
kezet átlagéletkora 60 év.  Magvát többek között 
az annak idején idetelepült erdélyiek alkották. 
Hozták magukkal reformátusságukat s az igényt 
arra, hogy legyen gyülekezetük. Előbb házaknál 
gyűltek össze, majd a zeneiskolában kaptak egy 

termet. Dr. Puskás László annak idején végaka-
ratában ingatlanát gyülekezetünkre hagyta. A pa-
rókia, esztergaműhely s a szőlőhegyen egy terü-
let tartozott bele. 2003-ban kezdődött a templom 
építése, 2010-ben a parókia felújítása. 
- Mi a jelentősége 1517-nek? Milyen fontos 
történések voltak az egyház életében az 500 
év alatt? 
- Luther Márton 1517. október 31-én kifüggeszti 
a wittenbergi templom kapujára 95 pontját.  Nem 
arról szólt, hogy hogyan kell elszakadni a római 
katolikus egyháztól. Sőt, nem is ez volt a cél, ha-
nem a megújulás. Arról való gondolkodás példá-
ul, hogy mit értenek meg az emberek a miséből. 

A kultúrában óriási a jelentősége a reformáció-
nak, hisz megindulnak az anyanyelven való ige-
hirdetések, a bibliafordítások. Tulajdonképpen a 
nemzeti öntudat megerősítéséről van szó.  
2017. többszörös ünnep, különösen itt a Dunán-
túlon. Az első presbitérium létrejöttének 400. 
évfordulóját is ünnepeljük. 1617-ben Pápán 
szervezték meg először a laikus tagokból álló 
döntéshozó testületet. 1630-ban a körmendi 
zsinat ezt általános érvényűvé tette. Ebben az 
évben épp presbiterválasztások is lesznek, hisz 
a megbízatások hat évre szólnak. 
A Második Helvét Hitvallás 450. évfordulója is 
most van. 1567-ben Debrecenben a zsinaton 
fogadták el hitvallási iratunkat, s ez egyben a 

Magyarországi Református Egyház létrejöttét 
is jelentette.  A Heidelbergi Káté, s a Második 
Helvét Hitvallás elfogadása köt össze bennünket 
nemzetközi szinten is a világ reformátusaival. 
- A gyülekezet hogyan ünnepli az évforduló-
kat? Milyen rendezvények lesznek? 
- Rendezünk ún. kátémagyarázatos alkalmakat. 
Októberig egy nagyszabású konferenciát szeret-
nénk szervezni városi szinten. Gondnokunk egy-
házmegyei tanácsos is, most éppen az előadók 
meghívásán dolgozik.
- Milyen a kapcsolata a római katolikus egy-
házzal?
- Nagyon jó, személyesen Kiss Iván c. prépost, 

esperes-plébános úrral is. Az ökumené 
jegyében az imahéten túl, gyakran igény-
lem a hitoktatásban a segítséget, a he-
lyettesítést, hisz én egyedül vagyok. S ez 
oda-vissza működik. A gyermekek körében 
éljük meg ezt igazán, hisz ugyanazokat a 
történeteket tanítjuk a Bibliából. Vannak 
összevont óráink is. Legutóbb megnéztük 
a hittanosokkal a Gizella templom stációit. 
Sok a gyülekezetünkben a vegyes házas-
ság is. Ez is vonzza magával az ökumenét: 
9-kor kezdjük mi is az istentiszteletet.
Fontos a személyes emberi kapcsolatok 
teljessége.  Úgy tudnám összefoglalni, 
hogy 
„Szüntelen megújulni!” és „Visszatérni a 
forrásokhoz!”. Ma csak így lehet gyüleke-
zetet vezetni, ez meggyőződésem. Ma, 
amikor az emberek keresik a választ, mit 
jelent kereszténynek lenni, fontos valami-
féle egységet képezni a krisztusi hitben. 
Ahogy a szivárvány is sokféle színt alkot, 
a kereszténység is ilyen.
- Milyen szokásokat tartanak a húsvét-
hoz kapcsolódóan?
- Én hozom az alföldit, a gyülekezet tagjai 
pedig a saját emlékeiket, élményeiket. Idén 
vezettük be a böjti liturgiát, igeolvasást. Ek-
kor befelé figyelünk. Nagypénteken fekete 
asztalterítővel takarjuk le az Úr asztalát. 

Virág nincs a templomban, csak az Úr asztalán 
egy gyertya. A szószéken is van egy, a fényt, a 
hívogatást jelképezi. Az ökumené jegyében mi 
sem harangozunk ekkor, bár nálunk erre nincs 
rendelet. Tartunk csendes napokat, a gyerekek-
nek kézműves foglalkozást is rendezünk, igyek-
szünk mindig valami újat kitalálni. 
A legfontosabb a mai fogyasztói társadalomban, 
a rohanó világban, hogy az időnket és a figyel-
münket szenteljük a másik embernek. Isten is ezt 
kéri tőlünk.

Horváthné Csoszó Gyöngyi

500 éves a reformáció
Az immár 10 éves Tavi Televízió mindennap-
jai nem múlnak el izgalmak nélkül, hiszen a 
felgyorsuló adatáramlás, a digitális technika 
szinte napi fejlődése naprakészséget követel 
a tv szakembereitől.

Magyarországon a televíziózás 60 éves múltra 
tekint vissza. A kezdetektől fogva analóg jelekkel 
történt a műsorszórás. A tudomány és a tech-
nika azóta sokat fejlődött minden területen, így 
ebben az iparágban is. A helyi televíziózás már 
az ezredfordulón új korszakba lépett. A digitális 
átállással az elavult analóg sugárzást a korszerű 
digitális váltotta fel. Az uniós tagországok nagy 
többsége már ezt a technikát alkalmazza. Ma-
gyarországon három éve kezdődött az átállás, 
Marcaliban ebben az évben alakítják át a rend-
szert. 

Az elmúlt hetekben folyamatosan csengenek a 
Tavi TV-és telefonok, hogy lesz ezután, mit kell 
csinálni? A Telekom március 21-én átállt a digitá-
lis adásra, DVB-C jelátalakítót kellett beszerelnie 
azoknak, akik „régi televízióval” rendelkeznek, 
vagy ha új lcd tv-jük van, akkor erre nincs szük-
ség, hiszen ezekben a készülékekben már ben-
ne van a digitális vevőegység. Újra kell keresni 
a csatornákat, és akkor újra nézhetőek lesznek 
a helyi televízió műsorai! A város területén a 
Telekom szolgáltatásai között természetesen to-
vábbra is láthatóak a helyi műsorok. A Telekom 
tájékoztatása szerint még ebben az évben a Tavi 
TV is felkerül az IPTV-re, így várhatóan az év 
második felében már nem lesz ilyen probléma.

A Stúdió technikai fejleszté-
se várhatóan az IPTV-re való 
csatlakozással párhuzamosan 
megtörténik. A vasárnapi mise, 
sportközvetítések, a közkedvelt 
Marcali Hír7 és a Testületi ülések 
közvetítése mellett a város és 
térségének kulturális híreiről, ese-
ményeiről készít színes össze-
foglalókat a televízió. Szélesedik 
a paletta! Ma már nem csupán a 
Balasport Produkció regionális 
és országos sportmagazinjai szá-
molnak be az érdekesnél érdeke-
sebb szabadidős és versenysport 
eseményekről, de több új, a város 
berkein kívül eső, de mindenkép-
pen színvonalas, informatív ma-
gazinműsort tűz adásrendjébe a 
tv. Minden fogyasztót szeretnénk 
kiszolgálni, így a kulináris örömök 
kedvelőit is a képernyők elé invitáljuk Székely 
konyha című műsorunkkal. Az egyetemi életbe 
is bepillantást nyújt a Pécsi Egyetemmel kötött 
megállapodásunk alapján két műsor is, így a 
Navigátor a Campus életét tárja fel hétről hétre, 
de tudományos előadásokat is megnézhetnek 
az arra fogékony nézők. A szórakozás könnyebb 
műfaját kedvelői a Sztárportréban a magyar ze-
nei és színházi élet jeles képviselőivel találkoz-
hatnak, míg a helyi kulturális egyesületek fellé-
péseit a Kultúrhét magazinban tekinthetik meg a 

Marcaliak. Régi katona város révén, a Honvédel-
mi Minisztériummal kötött szerződésünk szerint, 
ezentúl a Honvéd magazinból értesülhetnek az 
egykori és jövőbeli katonák a magyar katonák 
mindennapjairól. A műsorszolgáltatással kapcso-
latos kérdéseiket a 1412-es telefonon, a műsor-
tartalommal és a képújsággal összefüggő észre-
vételeiket az info@tavitv.hu e-mail címen, vagy 
a 30/598-5-598-as telefonszámon tehetik meg. 

Az átmeneti digitális átálláshoz sok türelmet, 
műsorainkhoz pedig jó szórakozást kívánunk! 

Tavi TV 

Színesedő paletta, új kihívások a digitális átállás miatt!

Fiatalság, bolondság… Kissé furcsa, hogy a magam tizennyolc évével emlege-
tem ezt a mondást, de talán ez a két szó tudná a legjobban jellemezni filmünket.
Miután megnéztem, hirtelen furcsa érzés kapott el, mintha én is szerepeltem 
volna benne és most a saját emlékeim jelennének meg a szemem előtt. A ma-
kacs, határozott elképzelésekkel rendelkező, céltudatos lány és az inkább ”csak 
az árral sodródó”, és kompromisszumképes fiú karaktere igazán megfogott, 
mindkettő főhőssel könnyen tudtam azonosulni. 
A meghökkentő szokásokkal rendelkező Madeleine különösen szimpatikus volt 
számomra, végre találkozhattam egy olyan korombeli csajjal, akinek a minden-
napjai nem csak a műkörömről, hajvasalóról és egyéb, ”az életben maradáshoz 
nélkülözhetetlen” tárgyakról szólnak…
A másik főszereplővel kapcsolatban merőben más a helyzet, hiszen Arnaud 
nyugodt és kiegyensúlyozott természetű, kerüli a szélsőségeket, és átlagos fia-
tal srác módjára él napról napra.
Nehéz elképzelni, hogy két ilyen végletekig különböző ifjú egymásba szeres-
sen, ám pont ettől válik roppant izgalmassá a kettejük között kipattanó váratlan, 
heves szikra…
Egy egész filmen keresztül figyelhetjük meg, hogy változik meg egy ember és 
lesz önmagának szöges ellentéte egy számára kedves személy hatására. 
Ez az alkotás tökéletesen ötvözi egy dráma komolyságának, mély értelműsé-
gének és egy vígjáték humorosságának sajátosságait. Joggal kapott  négy díjat 
a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, és igen, újra meg fogom nézni. Nem is 
egyszer! Berta Noémi Viktória

FILMAJÁNLÓ - A küzdők ( Thomas Cailley filmje)



civil hírek óvoda - gimnázium

  A tűzkárosult Váradi család megsegítésé-
re jótékonysági koncert volt március 24-én 
a Kulturális Központban az Őszinte Mosoly 
Közhasznú Alapítvány szervezésében. 

Fellépett a Bajtársi Dalárda, a Calympa Éneke-
gyüttes, a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium 
diákjai, a Marcali Noszlopy Gáspár Általános 
és AMI két tánccsoportja és a Baglas Néptánc 
Együttes. Kőrösi András főszervező elmondta, 
hogy az első hívó szóra jöttek a fellépők. Sőt, 
sokkal többen is lettek volna, de tudatosan ter-
vezték a műsort valamivel több mint egy órásra. 
Illésné Bene Judit-aki szintén fellépett a Bajtársi 
Dalárdával-elmondta, hogy személyesen is érin-
tett. Váradi Úr édesanyjával barátnők voltak, 
annak idején egymás mellett ültek a padban a 
gimnáziumi évek alatt. Nagyon jó volt látni, hogy 
ennyi jóérzésű ember van a városban! 

Horváthné Csoszó Gyöngyi

Jótékonysági koncert

Marcali idén ünnepli várossá nyilvánításának 40. évfordulóját. Március végén két kiállítás 
nyílt ennek jegyében a Kulturális Korzóban. A múzeum rendezésében fotókon, képeslapokon és 
filmes bejátszásokon tekinthetik meg a 40 év jeles pillanatait. Megcsodálhatjuk a korszak jellemző 
helyi ajándéktárgyait is. 

A megnyitón többen elmesélték, úgy emlékeznek vissza az avatás napjára, hogy nagyon rossz 
volt az időjárás, hó szállingózott. Ahogy a kivezényelt iskolás gyerekek sorfalat alkotva várták a 
szabadban az Elnöki Tanács elnökét, Losonczi Pált, majdnem megfagytak. Tüttő Józsefné el-
mondta, hogy az ő Miska szamarukat vitte a kisbíró. Ugyanis akkor kidobolták a nagy hírt. Kovács 
József tanár úr említette, hogy Tóth Ildikó (azóta kiváló színésznő lett) kisdiák adta át az üdvözlő 
csokrot az elvtársnak. Ő ezt meg is festette.

A Kortárs Galériában pedig a városhoz kötődő (itt élő vagy művészi pályája innét indul) tíz mű-
vész munkáját láthatják az érdeklődők.                                               Horváthné Csoszó Gyöngyi

Marcali 40

„ A játék. Az különös. Gömbölyű és gyönyö-
rű, csodaszép és csodajó, nyitható és csuk-
ható, gomb és gömb és gyöngy és gyűrű.” 
(Kosztolányi)

Kosztolányi verse újra és újra rádöbbent arra, 
hogy a játék valóban egy csoda, játszani jó, nem 
csak gyermekkorban, hanem még felnőttként 
is. Nagyon sokszor elmondtuk az óvodában és 
felhívtuk a szülők figyelmét szülői értekezleten, 
fogadó órán, szülői fórumon is a játék fontossá-
gára, de úgy érzem, hogy nem elégszer. A játék 
szerepét, fontosságát még mindig nem ismerik 
el, nem kezelik a helyén. Pedig a kisgyermek 
számára a játék nélkülözhetetlen a személyisé-
gének fejlődéséhez, csecsemő korától a kisgyer-
mekkor végéig ez a legfontosabb tevékenysége. 
Gondoljunk csak vissza saját gyermekünk kicsi 
korára, amikor megfogta az ujjunkat, a csörgőt, 
a szemével kísérte az ágya fölött mozgó játékot, 
vagy később, amikor rakosgatta a tárgyakat, 
felépítette, majd szétrombolta a tornyot, össze-
rakta és szétszedte a LEGO darabokat. Ez mind 
játék, de egyben az ismeretek forrása is, ami 
tulajdonképpen tanulás. Közben erősödtek az 
izmai, fejlődött kezének finommozgása, a gon-
dolkodása, felfedezte a tárgyak tulajdonságait, 
megtapasztalta, hogy mivel mit lehet csinálni. A 
tevékenység közben nem csak örömet érzett és 
átélte az alkotás izgalmát, hanem nagyon sok új 
információhoz jutott, gazdagodtak tapasztalatai, 
figyelme elmélyült, erősödött, kitartóvá vált.
A különböző életszakaszokban más és más já-
tékot játszanak a gyerekek. A felnőttek feladata, 
hogy sokféle játékot tanítsanak meg nekik és 

ezeket célirányosan használják fel a fejleszté-
sük érdekében. Amíg a gyakorló játék közben 
rakosgatnak, építgetnek, meg lehet beszélni a 
színeket, formákat, méreteket. A babák fürde-
tése, öltöztetése jó lehetőség a testrészekkel, 
irányokkal való ismerkedésre. Az építgetés, au-
tókkal történő játék során elsajátítják az alapvető 
közlekedési szabályokat. A társasjátékok közben 
megismerik a dobókocka segítségével a számo-
lást, a mennyiségeket, megtanulják, hogy néha 
veszítenek és el kell viselni a kudarcot, együtt 
kell működni a társakkal, be kell tartani minden-
kinek a szabályokat, .…és még sorolhatnám.
 „Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és 
eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak 
játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. 
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven 
eszű és tevékeny ember váljék belőle.” 
(Varga Domokos)

Az óvodában a gyermekek valóban mindent 
játéknak élnek meg. Ha sikerül a figyelmüket 
felkeltenünk, fenntartanunk, érdekes tevékeny-
ségeket biztosítunk számukra, akkor a tanulás 
is játék lesz. Közben észrevétlenül sajátítják 
el azokat az ismereteket és kialakulnak azok 
a készségeik, amelyek az iskola kezdéséhez 
szükségesek. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy 
„jó nektek, ti csak játszatok az óvodában!” 
Így igaz, a gyermekek CSAK játszanak, de a já-
ték irányítása, megszervezése tudatos felkészü-
lést, odafigyelést igényel a pedagógusoktól az 
egész nap folyamán. Az ismeretek elsajátítása 
ebben a korban csak játékosan történhet, ezért 
az óvónénik az ütemtervekben meghatározott 

feladatokhoz megtervezik mindazokat a játéko-
kat is, amelyek segítségével meg tudják valósíta-
ni a tanulást, amely csak akkor eredményes, ha 
játékra épül, játékból indul ki.
   Óvodáinkban olyan kreatív óvodapedagógusok 
dolgoznak, akik a játékot módszerként és esz-
közként egyaránt alkalmazzák a tanulás során. 
Rengeteg saját készítésű társas-és fejlesztő 
játékot használnak, olyan módszertani gazdag-
ság jellemzi őket, amely példaértékű. Minderről 
a szülők is meggyőződhettek a Nyílt Napok alatt.  
A szülők pozitív tapasztalatait erősítették meg 
az elmúlt két évben lezajlott pedagógus minősí-
tések is. Büszke vagyok arra, hogy azok a kol-
léganők, akik jelentkeztek a minősítő eljárásra, 
valamennyien nagyszerű eredményt értek el és 
a minősítéseken résztvevő szakértők a Marcali 
óvodák jó hírét vitték tovább. 
Minősítő eljárásban résztvevő óvodapedagógu-
saink: Darázs Józsefné, Molnár Erika, Tamásné 
Turbéki Angéla, Tóthné Szalavári Ottilia, Német-
hné Czobor Krisztina, Kolozs Rita, Lákovicsné 
Kontra Éva, Ujságh Andrea, Csordásné Tamás 
Ildikó, Zsíros Anett.

Ezúton is gratulálok munkájukhoz, eredményeik-
hez és örömmel tölt el, hogy több mint harminc 
évig a kollégájuk, két évig pedig a vezetőjük le-
hettem. Bízom abban, hogy pedagógusként va-
lamennyien egyetértenek Halász Judit dalával: 
„Játsszunk most együtt, amíg csak lehet…”

Kiss Sándorné

Nyílt napok a városi Óvodákban

A Kaposvári Polgári Casino huszonegyedik alkalommal ren-
dezte meg április 11-én a költészet napja alkalmából a Le-
kötelező irodalom című versmondó versenyt a Takáts Gyula 
Megyei és Városi Könyvtárban. Idén 43 felnőtt és középisko-
lás nevezett két-két verssel a megmérettetésre.
A hét tagból álló zsűrit a Csiky Gergely Színház színészei és ma-
gyartanárok alkották, a zsűri elnöke Fándly Csaba színész volt. A 
Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói évek óta sikeresen 
szerepelnek ezen a programon. Idén hét tanuló képviselte Mar-
calit: Baranyi Liána (9. Ny), Csécs Janka, Tóth Gábor (9.E), Bene 
Fruzsina, Kiss Barbara, Nagy Kata (10.E), Pántics Luca (11.E )
Az elődöntők két csoportban zajlottak, a döntőbe 20 versmondó 
jutott. A berzsenyisek közül Baranyi Liána, Bene Fruzsina, Kiss 
Barbara és Nagy Kata mondhatta el a második versét. A döntő-
be jutott versenyzők a könyvjutalom mellett részt vehetnek április 
20-án a Kaposvári Polgári Casino által szervezett gálaműsoron. 
A döntő szép berzsenyis sikerrel zárult: Baranyi Liána (Kaffka 
Margit Augusztus című versével) 2. helyezést ért el a rangos me-
zőnyben. Horváthné Csoszó Gyöngyi

berzsenyis siker a Lekötelező irodalmi versenyen

A Szivárvány Városi Nyugdíjas Egyesület a 
2017-es évet igazán mozgalmasan kezdte. Jó 
hangulatú farsangot rendeztek. Részt vettek a 
Honvéd Nyugállományúak Arany Jánosról ösz-
szeállított vetélkedőjén, majd a Korzó Csatán is. 
Első és második helyezettek lettek. Áprilisban 
részt vesznek a Kistérségi Gálán Mesztegnyőn, 
s fellépnek a majálison is. Júniusra pedig kirán-
dulást szerveznek. 

Horváthné Csoszó Gyöngyi

A Szivárvány Városi 
Nyugdíjas Egyesület

A Húsvét előtti csütörtökön a Karitász Marcali 
aktivistái meglátogatták az Anna Otthon lakóit. 
Egyházi énekekkel, közös imádkozással hango-
lódtak a Húsvétra, majd  Iván atya megáldotta 
a lakókat. Ők minden vasárnap a televízión 
keresztül kapcsolódnak a szentmiséhez, ezért 
nagy örömmel tölti el őket, amikor személyes a 
találkozás. Köszönjük Sávoly Andreának, hogy 
megszervezi az ilyen alkalmakat.

Kissné Molnár Ágnes

Húsvét előtti 
látogatás

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Du-
nántúli Régiójának vezetősége elismeré-
sét és köszönetét fejezte ki Szeverényi 
Sándornak, a Marcali Gondviselés Háza 
intézményvezetőjének a rászorulók meg-
segítéséért végzett odaadó és áldozatos 
munkájáért, és Szentgyörgyváry Károly 
Díjban részesítette, melyet 2017. április 
8-án, az éves közgyűlés keretén belül ad-
tak át.

Hornyák Tünde

Régiós elismerés 
Szentgyörgyváry Károly Díj
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Helyreigazítás
Előző lapszámunkban  a Bor és kultúra című írásunkban helytelenül 
tüntettük fel Dr. Wolfgang Kristinus nevét, s nem írtuk le Simon Kornél 
titulusát, aki a marketingvezető. A hibáért elnézést kérünk. (Szerk.)

A megyei döntőn Somogy legeredményesebb - nemtől függetlenül, az 
adott korosztályi határok szerint összeállított - nyolc csapata a „játszva 
tanulás” mellett élményszerű tudáspróba formájában adtak számot ve-
szélyhelyzeti ismereteikről, az ön-és mások mentésében szerzett jártas-
ságukról, ügyességükről és fizikai felkészültségükről.
 
 Kaposvári, balatonföldvári, siófoki, barcsi, csurgói és marcali diákok ver-
sengtek egymással. 
Csapat megyei 1. helyezést ért el a középiskolások kategóriájában a 
Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium: Borsos Bence 12.B, Dénes Cson-
gor 12.B, Gaál Patrik 12.B, Mika Liliána 12.B, Harcz Bence 9.B, Bojtor 
Barnabás 9.B.  Felkészítők: Tüskéné Szikora Edit iskolai védőnő, Gajár 
Hajnalka a Marcali Mentőállomás vezetője, Tóth Róbert tűzoltó zászlós, 
Krénusz László Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium. Ők képviselik me-
gyénket az országos döntőben. Horváthné Csoszó Gyöngyi

KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENY

Zsúfolásig megtelt a Kultúrház április 12-én kora este a 
gimnázium Berzsenyi-estjén. Diákok és tanárok lázasan 
készültek a műsorra, amelyben a tanév során létrejött 
legsikeresebb produkciókat láthatta a közönség, de 
készültek új bemutatókkal is. Hallhattak verset, prózát, 
énekes számokat, hangszeres előadásokat. Nem hiá-
nyoztak a vicces jelenetek, a néptánc, a közös önfeledt 
éneklés és tánc. De komoly színdarabot is láthatott a 
közönség, amelyet a diákok maguk írtak.  A huszonhá-
rom műsorszám magas színvonalával fergeteges sikert 
aratott.

Horváthné Csoszó Gyöngyi

Berzsenyi-est

Március 31-én nyílt a Kulturális Korzó Kortárs 
Galériájában, az idei év legtöbb művészét és 
művészeti ágát bemutató Marcali40 című cso-
portos kiállítás.
Ezzel egy időben, az emeleti Amatőr alkotók 
kiállítóterében  Babainé Mikó Beáta és Horváth 
Györgyike textil munkáiból nyílt válogatás. A  kö-
zös kiállításmegnyitón, amely zsúfolásig  megtelt 
a tárlatlátogató közönséggel,dr Sütő László kö-
szöntője után a Calypso kórus éneke csendült 
fel.
A Marcali Napok programsorozat egyik kiemel-
kedő jelentőségű eseményeként, a várossá nyil-
vánítás 40. évfordulója alkalmából 10 művész 
alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők,  a Mar-
cali40 című kiállításon.
 A kiállító művészek  valamennyien marcali kötő-
désűek. Mindegyikük részt vett már  önálló , vagy 
csoportos kiállításon városunkban, az elmúlt 
évek  alatt. Így, együtt azonban most először állí-
tanak ki a Kortárs Galériában.
S hogy kik Ők?
Harangozó Rita fazekas népi iparművész, a 
népművészet ifjú mestere, számos szakmai díj 
kitüntetettje. Többször elnyerte a Magyar Kéz-
művességért Alapítvány díját , birtokosa Somogy 
Közgyűlése oklevelének, Marcali város  különdí-
jának,  alkotásával kiérdemelte a Magyar Kéz-
műves Remek díjat is. A Marcali40 kiállításon 
szemet gyönyörködtető  kancsóit,  míves kerá-
mia tálait mutatja be. 
Ámmer Gergő szobrászművész  , aki a 61. Vá-
sárhelyi Őszi Tárlat  minisztériumi különdíját 
nyerte el, irónikus és önirónikus portrészobrait 
állítja ki.
Bognár Zsolt Marcaliban született festőművész 
a Kaposvári Egyetem Művészeti karán szerezte 
meg a diplomáját. Az évszakok örök körforgását 
bemutató képsorozata színeiben és kifejezés-
módjában is emlékezetes alkotás.
Kovács József nyugalmazott rajztanár, festőmű-
vész 2017 januárjában vehette át a Kulturális 
Központ által alapított Szórádi Zsigmond készí-
tette Korzó-díjat, művészi és közösségteremtő 
munkájáért. A kiállításon Berzsenyi Dánielről, 
Marczali Henrikről és Együd Árpádról készített 
portréi mellett, többek között  Marcali várossá 
avatását megörökítő festménye is látható.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő sza-
kán és a Torinói Accademia delle Belle Artin  foly-
tatott tanulmányokat Mészáros –Szuharevszki 
Mihály  festőművész.
Táblaképein a fotószerűen megfestett, pop-art 
stílusjegyeket is felvonultató  ábrázolásmód iz-
galmas , lendületes képi világot teremt.
Orosz Lajos festőművész  1993-ban Marcaliban 
megalakította a  helyi képzőművészeket ösz-
szefogó Bernáth Stúdiót, majd a Marcali Paletta 

alkotóközösséget. 2014 óta a SIAC nemzetközi 
művésztelep művészeti vezetője.
Többfajta technikával dolgozik, a most bemuta-
tott rendkívül színes , és látványos , absztrakt 
alkotásai , vegyes technikával készültek.
Szabó Béla festőművész , Marcali szülötte, a 
közeljövőben ünnepli 80. születésnapját. Szőnyi 
István  Kossuth díjas festőművész tanítványa 
volt a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, akkor, 
amikor Bernáth Aurél volt a tanszék vezetője.
A tanári és a művészi diploma megszerzése 
után, Marcaliban, majd Somogy megyében dol-
gozott. Derkovits ösztöndíjasként 1967-től felké-
rést kapott a budapesti Képző és Iparművészeti 
Szakközépiskola művésztanári állására. 2003-
ban Művészeti igazgatóként vonult nyugdíjba. 
Kedvelt műfaja a freskó, mozaik és sgrafittó ké-
szítés mellett a klasszikus festészet. A most lát-
ható kiállításon a mediterán színvilágot idéző táj-
képe mellett számos lírai csendéletét is láthatjuk.
Szórádi Zsigmond  Magyar Művészetért díjas 
szobrászművész számos szakmai elismerés és 
díj birtokosa. Mi, marcaliak , a városunkban lát-
ható köztéri alkotásaival naponta találkozhatunk 
:Marczali Henrik portré szobrával a Kórház park-
ban, vagy a Vitorlabontás című ’56-os köztéri 
emlékművével.
Az Arany emlékévhez kapcsolódó Arany-levél 
című domborműve mellett portré szobra és mí-

ves kiplasztikái is bemutatásra kerülnek a mos-
tani kiállításon.
Tüttő József festőművész groteszk képein a re-
alisztikus és a meseszerű ábrázolás ötvöződik, 
néhol abszurd humorral ötvözve. Különleges 
látásmódjával és festői technikájával új arcát is-
merhetjük meg a művészi ábrázolásnak.
Jurij Uszanov festőművész a moszkvai Kép-
zőművészeti Főiskolán végezte a tanulmányait. 
1979 óta, házassága révén került hazánkba. A 
marcali Berzsenyi Dániel gimnázium tanáraként 
vonult nyugdíjba, a mai napig aktív művész.
Művészetére és most bemutatott festményeire 
az absztrakt ábrázolás mód a jellemző. Karak-
terizált képein a színek harmóniája a geometri-
kus formák megjelenítésével párosul.1988 óta 
él városunkban, a művészete sajátosan tükrözi 
a szülőföld iránti kötődését, és a választott , új 
otthona befogadói szeretetét.
A   kiállításról katalógus is készült, amelyben a 
művészek szakmai életútja részletesen kerül be-
mutatásra.
A tíz művész, 52 alkotásával  tiszteleg a  negy-
ven éves város előtt. 
Június 12-ig várja az egyedülálló tárlat a mű-
vészetet kedvelő közönséget, a marcali Kortárs 
Galériában.

T. Molnár Gertrúd, a kiállítás szervezője

 Marcali 40 - időszaki kiállítás a Korzóban



Programajánló Programajánló

Március 31-től június 12-ig látogatható a „Marcali 40” című kiál-
lítás a Marcalihoz kötődő művészek képző- és iparművészeti alkotásaiból 
a Kortárs Galériában.
Május 01. (hétfő) 10:00-18:00 – Retro Majális a Piac téren. 
Részletek a plakáton.
Május 03. (szerda) 16:00 – „Természet és vadászat kapcsolata” című 
rajzkiállítás, valamint a  „Természet harca a civilizációban” című fotókiál-
lítás eredményhirdetéssel egybekötött megnyitói. Szervező: Széchenyi 
Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Természetbará-
tok Munkaközössége. Helyszín: Kulturális Korzó, Amatőr Alkotók kiállítóte-
re és a folyosó galéria. A rajzok és fotók május 23-ig látogathatók.
Május 20. (szombat) 8:00-12:00 - Garázsvásár a Civil Szerve-
zetek Házában. Érdeklődni és jelentkezni a Kulturális Korzóban lehet.
Május 25. (csütörtök) 17:00 – „Város-kép” címmel nyílik Máté Ferencné Be-
bics Zsuzsanna fotókiállítása az Amatőr Alkotók kiállítóterében. A képeket 
július 3-ig lehet megtekinteni.
Május 27. (szombat) 8:00-19:00 – Végre itt a nyár – szezonnyitó 
a városi fürdőben. A kulturális központ és a városi fürdő közös rendezvé-
nye. Részletek az ajánlóban. Helyszín: Városi Fürdő és Szabadidőközpont.
Május 28. (vasárnap) 10:00-12:00 – Miénk itt a Korzó! 
Gyermeknapi programok a Kulturális Korzónál. Belépés: ingyenes! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Marcali Hidas Frigyes Zeneiskola 25 éve évről évre konkrét tartalommal 
megtöltött cserekapcsolatot ápol a testvérváros Künzelsau zeneiskolájá-
val. Most amikor a két város kapcsolatuk 25 éves jubileumát ünnepli május-
ban, a két zeneiskola közös ünnepi hangversenye Marcaliban ismét fontos 
eseménye lesz az évfordulós eseményeknek.
Az ünnepi hangversenyre május 26-án pénteken 18:00 órakor kerül sor a 
Sportcsarnokban. Az eseményre, a két zeneiskola legkiválóbb növendékei, 
az M. & K. Fúvószenekar, a Marcato Ütőegyüttes és a német zeneiskolai 
delegáció részéről, vonós, szimfonikus zenekar is készül.  Hajas Béla

Jubileumi koncert 
a Zeneiskolában

Május 27-én, a hónap utolsó szombatján ke-
rül megrendezésre a városi fürdő szezonnyi-
tó programsorozata a fürdő és a kulturális 
központ közös szervezésében. 
Hűen a hagyományokhoz, délelőtt a Kölök-
parádé és a főzőverseny biztosít vidám han-
gulatot kicsiknek és nagyoknak. Délután, az 
eredményhirdetéseket követően, szórakoztató 
programok nyújtanak kikapcsolódást a közön-
ségnek. 14 órától 17 óráig a Hovery légpárnás 
jármű bemutatóját nézhetik meg az érdeklődők, 
a vállalkozó kedvűek ki is próbálhatják. Közben 
a Baglas Néptánc Együttes és a Noszlopy isko-
la néptáncos növendékei adnak műsort, utánuk 
pedig Fagyibohóc kedveskedik a gyerekeknek. 
A programsorozatot 18 órai kezdettel a Bonbon 
együttes fellépése zárja.  
Egész napos látványosság a különleges élményt 
nyújtó Mr Piano, a guruló zongora, ami zenével 
tölti meg a várost és a strandot is délelőtt 10-től 
18 óráig.
Délelőtt 11 órától 19 óráig kisvonat közlekedik a 
Künzelsau tér és a városi fürdő között. A járatok 
minden fél órában indulnak. Felszállni és leszáll-
ni csak a Künzelsau téren és a fürdőnél lehet. A 
kisvonat használata a két állomás között 100 Fo-
rintos helyjegy váltásához kötött. Ezen a napon 
a fürdőbe való belépés gyerekeknek ingyenes, 
felnőtteknek 500 Ft/fő!

Marcali Városi Kulturális Központ programajánló – 2017. MÁJUS

„Érezd magad jól…” a strand szezonnyitóján!

Gyereknap alkalmából a kulturális központ dol-
gozói sok szeretettel várják a kisgyermekeket 
a Kulturális Korzóhoz. Május 28-án vasárnap 
10 és 12 óra között népi játékok, fa körhinta és 
ugrálóvár gondoskodik a felhőtlen szórakozás-
ról, a Népi Játékok Szigete jóvoltából. A játékok 
mindegyike ingyenes.

Kulturális Központ

Miénk itt a Korzó! 
Idén is szervez napközis nyári tábort alsó tagozatos iskolások számára a kulturális központ. 
A június 26-tól június 30-ig tartó öt napban a tartalmas, érdekes programoké és a kirándulásoké 
a főszerep. A szervezők kézműves foglalkozásokkal, buszos kirándulással, szabadtéri játékokkal, 
mozizással, strandolással és egyéb érdekes kalandokkal várják az érdeklődő gyerekeket. A tábor 
minimum 10, maximum 15 fő jelentkezésével indul és hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig tartanak a 
különböző foglalkozások, programok. A tábor díja 10.000 Ft/fő, mely tartalmazza a napi két étkezést 
(tízórai, ebéd), alapanyagokat, a kirándulás költségeit és a strandolást is. Jelentkezési határidő és a 
tábor befizetésének ideje: 2017. június 15. További részletekért és jelentkezési lapért érdeklődni lehet 
a Kulturális Korzóban és a 85/510-503-as telefonszámon Háromi-Horváth Krisztinánál.

Kulturális Központ

Korzó nyári tábor
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Bereczk Balázs alpolgármestert kérdeztük a 
város utcáinak kátyúzásáról:
A tél során keletkezett úthibákat sikerült min-
denhol kijavítanunk, az apróbb elmaradásokat 
pedig az ismételt felmérés után fogjuk korri-
gálni. Erre azért van szükség, mert a céggel a 
garanciális munkákról is megállapodtunk, mind-
ezt ellenőrizni is fogjuk. Először olyan útfelüle-
teken dolgoztak, ahol lehetőség volt arra, hogy 
nagyobb négyzetméter felületen történjen meg 
ez a javítás annak érdekében, hogy jövőre ne 
keletkezzen ugyanott kátyú. Négyszög alak lett 
kivágva, ez újra alapozva, majd aszfaltréteg 
ráhúzva, aztán emulzióval lekezelve, majd egy 
bazaltréteggel megszórva. Reméljük, hogy ezzel 
az eljárással tartósabb eredményt érünk el. Ahol 
kisebb hajszálrepedések jelentek meg, azokat 
igyekszünk saját hatáskörben megoldani, javí-
tani a GAMESZ kezelésében. Majd ősszel, ha 
ténylegesen megnyílnak ezek a lyukak, akkor 
a fent részletezett új eljárással állítjuk ezeket is 
helyre. Teljes mértékben a város saját helyi adó-
bevételeiből végezzük ezt a munkát.

Közszolgálati hír

2017. április 5-én, Szita Irén harmad rendi kár-
melita az 1950-es évek diktatúrájának szörnyű-
ségeiről tartott előadást. A nagy érdeklődéssel 
kísért program résztvevői mély együttérzéssel 
hallgatták az immár 93 éves előadót, aki a Világ-
ban Élő Kármeliták (OCDS) közösségének tagja. 
Mint elmondta, a börtönben elszenvedett kínzá-
sokat és megaláztatásokat csak a Jézusba vetett 
hittel és a szüntelen imádkozással tudta túlélni. 
Sőt, mivel hisz a szeretet végső győzelmében, 
ezért – követendő módon – képes volt még az 
ellene vétkezőknek is megbocsátani, ráadásul 
az ÁVÓ-s kínzóiért is imádkozott.
A „Mérhetetlen kincsek” elnevezésű előadás tu-
lajdonképpen az ő visszaemlékezéseiből készült 
életrajzi könyv címéből ered. A szerző ebben 
azokra – a hívő emberek számára – apró örö-
mökre gondol, melyeket a hit által megtapasztalt, 
pl. amikor a szigorított magánzárkában szaba-
don imádkozhatott Jézushoz, vagy a fegyházban 
– jóakaratú emberek révén – titokban élelemhez 
juthatott, vagy áldozáshoz is járulhatott a sok 
testi és lelki szenvedés közepette. Szita Irén is 
a keszthelyi kármeliták ellen indított koncepciós 
per egyik vádlottja volt. De mivel nem írta alá a 
koholt vádak alapján összeállított jegyzőkönyvet, 
ezért 1950 őszén a győri Megyei Bíróságon őt 
is elítélték. Először Szombathelyen raboskodott, 
majd kényszermunkát végeztettek vele Sziget-
halomban. Végül 3 hétig tartó sötétzárka után 
Székesfehérvárról engedték haza 1953 áprilisá-

ban, teljesen leromlott egészségi állapotban.
A megpróbáltatásai ezután sem értek véget, 
mert állandó rendőri megfigyelés alatt állt, gyó-
gykezelése is hosszú időt vett igénybe. Bár ár-
tatlanul ítélték el, mégis sokáig megbélyegzett 
emberként élhetett, és csak másodrangú állam-
polgárnak számított. Éppen ezért kezdetben 
nehezen talált munkát és csak a kitartásának és 
szorgalmának köszönhette, hogy végül – ismét 
jóakaratú emberek révén – az egészségügyben 
tudott elhelyezkedni. Rehabilitálása csak a rend-
szerváltozás után történt meg.
Szita Irén harmad rendi kármelita jelenleg Héví-
zen, egy idősek otthonában lakik nővérével, de 

a sok gyötrelem ellenére mégis derűs, életvidám 
és Avilai Nagy Szent Teréz gondolatait vallja: 
„Ne könnyebb terhekért, hanem erősebb válla-
kért könyörögj”. Életfilozófiája pedig az „Amint 
én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is 
egymást” (Jn 13,34) bibliai idézettel foglalható 
össze. Az előadás résztvevőit pedig jóságosan 
a szüntelen imádkozásra buzdította.
A programot a Marcali Plébánia, a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Cso-
portja és a Marcali és Környéke Hagyományőrző 
Ipartestület szervezte az egyházközség közös-
ségi házában. Kiss Kálmán

Életsorsok a kommunizmus időszakában – előadás az X-házban

Idén is nagy sikere volt a húsvéti játszóháznak, amelyre nagy-
péntek előtti napon került sor. Nagyon sokan látogattak el hoz-
zánk, hogy az ünnepek előtt még egy kis dekorációt vagy egy-
egy kisebb, saját kezűleg készített ajándékokat készítsenek. A 
sokféle technika közül mindenki talált magának a megfelelőt, 
sőt sokan mindet ki is próbálták vagy éppen újakat tanultak. 
A legkisebbek sem unatkoztak, hiszen ők is tudtak színezni, 
festeni és játszani is. 
A következő rendezvényünk május 4-én, csütörtökön a Brin-
gás reggeli lesz, amikor is 6 órától egészen 11 óráig várunk 
minden kerékpárost a könyvtár elé iskola, óvoda vagy éppen 
munka előtt egy finom reggelire, hogy jól induljon a nap. Az 
országos rendezvény idén is az egészséges életmód és a 
környezettudatosság fontosságára, valamint a felelősségtel-
jes közlekedésre hívja fel a figyelmet. Minden kerékpárost sok 
szeretettel várunk! Városi Könyvtár

Yeonmi Park: Élni akartam
Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap Észak-Korea és az on-
nan menekült emberek visszaemlékezései. Most egy fiatal lány 
élettörténetét veheti kezébe az olvasó, aki hosszú, drámai és ka-
landos utat tudhat maga mögött. Az éhezés és bebörtönzések elől 
menekült, majd az emberkereskedők fogságából a sivatagon át 
szökött tovább a szabadsága felé. A könyv egyedülálló bepillantást 
enged a mai észak-koreai és kínai élet mindennapjaiba, az ott élők 
érzelem- és gondolatvilágába. 

Lackfi János:  Paradicsomleves betű-
tésztával
Minden ovisnak vannak kedvenc ételei, mint a palacsinta vagy a kakaós csiga. 
Persze nem lehet minden nap ezeket enni, így sokszor találják szembe magukat 
egy tányér tökfőzelékkel, sóskával vagy éppen tojáslevessel. Ezekről a menzás 
kalandokról ír újabb kötetében Lackfi, aki a tőle megszokott humorral fűszerezi 
verseit. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt élezet olvasni, hallgatni. 

Húsvéti játszóház a könyvtárban

Könyvajánlók - városi könyvtár



19sport18 Hulladékszállítás - Közérdekű

A marcali VSZSE női kézilabda NBI/B csa-
patánál- mint arról már bizonyára értesült az 
olvasó- edzőváltás történt a közelmúltban. 
Szíva-Balogh Piroska vette át a csapat irányí-
tását, Balogh Manyi és Tanai Bernadett segíti 
a munkáját.  

Az is közismert tény, hogy a csapat úgyne-
vezett generációváltásnak néz elébe, mivel jó 
néhányan idén érettségiznek, és nagy való-
színűséggel máshol folytatják tanulmányai-
kat. 

Kiss Lászlót, a Marcali VSZSE elnökét arról 
kérdeztem: Mi az oka az újabb vezetőváltás-
nak, illetve az eddig meghatározó játékosok 
kiválása milyen hatással lehet a csapat to-
vábbi pályafutására? Esetleg a két dolognak 
van- e köze egymáshoz? 
  -Valóban történtek változások, de a két dolog-
nak nincs köze egymáshoz. A szövetség által 
szabott magas képesítési követelmények miatt 
egyre nehezebben tudtunk edzőt hozni Marcali-
ba.  Négy év alatt négy mestere volt a csapatnak, 
ez a stabilitás rovására ment, a játékosok egyre 
nehezebben alkalmazkodtak az újabb és újabb 
elvárásokhoz. 
Marius Breazu, a most leköszönt edző, bár szak-
mailag elfogadható szintet képviselt, nem igazán 
találta meg a közös hangot a játékosokkal, nem 
érződött, hogy mindenki mindent megtesz a kö-
zös siker érdekében. Új impulzust, ösztönzést 
kellett adni a csapatnak, ezért döntöttem a váltás 
mellett a bajnokság vége előtt 6 fordulóval. 

- Hogy a kérdés második felére is válaszoljak: 
Az már évekkel ezelőtt látszott, hogy hamarosan 
problémák lesznek a játékos anyaggal, nem csak 
minőségben, de mennyiségben is. Mostanra jött 
el a pillanat. Sajnos szinte teljesen hiányzik ná-
lunk a 20-30-35 év közötti korosztály, akik más, 
nagyobb városokban a felnőtt csapatok gerincét 
alkotják. A Marcalihoz hasonló nagyságrendű 
városok is hasonló problémákkal küzdenek, akár 
Csurgót, akár Nagyatádot tekintjük.

A két nagy vízválasztó a nyolcadik osztály el-
végzése és az érettségi, bizony minden hozzánk 
hasonló helyzetű csapatot megtizedel. Vagy 
máshová mennek továbbtanulni, vagy abba is 
hagyják a sportolást, inkább a tanulmányaikra 
koncentrálnak. Az igazán kiemelkedő tehetsége-
ket pedig elcsábítják a nagyobb egyesületek. Ezt 
a problémát csak azok a nagyvárosok tudják jól 
kezelni, ahol vannak felsőoktatási intézmények.

Arról nem is beszélve, hogy az ősz óta még 
egy pech szériával is küzdöttünk, egymás után 
sérültek meg a meghatározó játékosaink. Bárczi 
Kata hosszú kihagyás után, januárban kezdte 
újra a munkát, Mezőfi Brigi és Szecsődi Laura is 
komoly sérülésekkel küzd, ezért rájuk már nem 
is számíthatunk a bajnokság során. 
- Kissé félve teszem föl a kérdést, Ön szerint 
van jövője ennek a csapatnak az NBI/B-ben? 
  -Erre pillanatnyilag nem tudok egyértelmű vá-
laszt adni! Sajnos, a kézilabda- szövetség még 
nem döntötte el, hogy a 14 csapatból hány kieső 
lesz. Vannak elképzelések, miszerint az utolsó 

öt, mások szerint 1-2 csapat esik ki. Mi pilla-
natnyilag a 12. helyen állunk, vissza van még 
5 mérkőzés, bármi megtörténhet. Kérdés az is, 
hogy az NB/II. hat első helyezettje közül hányan 
vállalják a magasabb osztályba lépést. A legna-
gyobb kérdés azonban az, hogy a megmaradt já-
tékosaink közül kik és hányan vállalják a játékot, 
tudunk-e igazolni, milyen szintű együttest sikerül 
kialakítani. 
- Köszönöm Elnök Úr, ha nem bánja, a játé-
kosok közül is megkérdeznék valakit, ők ho-
gyan látják a jövőt? 

Tanai Bernadett, az egyik rangidős játékos, 
jelenleg szakosztályvezetőként is segíti az edző 
munkáját, véleménye szerint: 25 éve van kézi-
labdacsapat Marcaliban, jelenleg a legfontosabb 
feladatunk, hogy mindent megtegyünk az NBI/B-
ben való bennmaradásért! Tartozunk ennyivel 
a szurkolóinknak, s fontos, hogy az utánpótlás 
korosztályok számára megmaradjon a példa, a 
motiváló erő. Remélhetőleg, akik még továbbra 
is Marcaliban tanulnak, maradnak a csapatnál és 
folytatják a munkát, mindemellett szükség van 
új játékosok igazolására is. Remélem, sikerül új 
játékosokkal feltölteni a csapatot, és továbbra is 
sikeres kézilabdaévek várnak Marcalira.
Köszönöm, sok sikert!

Bőszné Kiss Katalin

Edzőváltás a marcali VSZSE női kézilabda csapatánál
A napokban Marcaliban és a környező tele-
püléseken egy új fejlesztésű, modern üvegy-
gyűjtő járat állt munkába. Erről, és egyéb 
aktuális kérdésekről kérdeztük a helyi hul-
ladékszállító cég ügyvezetőjét, Krajczár Ibo-
lyát.
- Valóban egy szinte teljesen új fejlesztésű esz-
közt vásároltunk önerőből annak érdekében, 
hogy az üveget – ezt a speciálisan gyűjthető 
csomagolóanyagot – a lehető legnagyobb haté-
konysággal és a többi járművünket kímélve tud-
juk összeszedni – tájékoztatta a Marcali Naplót 
az ügyvezető.
- Mitől más ez, mint egy kukásautó?
- A tömörítő-berendezéssel ellátott autók hidra-
ulikus szerkezeteiben a nagy fajlagos tömegű 
tört üveg rövid időn belül jelentős kopási káro-
kat, gyakori meghibásodásokat okoz. Ezt kellett 
kiküszöbölni egy olyan gyűjtőeszközzel, amiben 
nincs tömörítő szerkezet; hiszen az üveg nem 
igényel tömörítést a gyűjtés vagy szállítás so-
rán. Olyan partnercéget találtunk, akik elkötele-
zettek a folyamatos innováció mellett és jelentős 
referenciával is rendelkeznek ezen a szakterü-
leten; így megbízhattunk a szakértelmükben. 
Társaságunk megvásárolta azt a speciálisan a 
mi járművünkre kialakított gyűjtőkonténert, ami akár házhoz menő rend-
szerben, akár a gyűjtőszigetekről a 60 – 1100 literes edényeket gyorsan, 
kis létszámigénnyel tudja üríteni és gyakorlatilag nincs kopó szerkezete, 
így a fenntartása gazdaságos. 
- Az üveget a gyűjtőszigeteken lehet elhelyezni?
- Az öblös üveget tehetjük a közterületi gyűjtőkonténerekbe, ilyen példá-
ul a befőttes, boros, sörös üveg. A síküveg (ablak és ajtóüveg) nem oda 
való, azt a hulladékgyűjtő udvarban (Puskás Tivadar u.) lehet leadni. A 
drótüveget csak bontási hulladékként, a szélvédő üveget elkülönítve, nem 
lakossági eredetű hulladékként vesszük át. Fontos, hogy a hőálló üveg se 
kerüljön a gyűjtőszigeti konténerekbe. Ez nem a gyűjtést, hanem az anyag 
hasznosítását akadályozza.
- Milyen hatékonyan szelektálnak a marcali emberek?
- Sajnos minden tekintetben elmaradunk az országosan elvárt éves meny-
nyiségtől. Attól, hogy a gyűjtőautók modernek, nem válogat aktívabban a 
lakosság. A házhoz menő rendszer mennyiségi növekedést eredménye-
zett különösen a műanyagok (PET palackok, fóliák) tekintetében, a papírt 
sajnos még mindig sokan elégetik, de itt is tapasztalható némi javulás. Az 
üvegnél is ez lenne a hatékony, ugyanakkor el kell fogadnunk, hogy még 
egy kukát az udvarba már nem biztos, hogy szívesen fogadna a lakosság. 
Meggyőződésem, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége az 
életszínvonal emelkedésével arányosan nő. 
Mi egy szegényebb régióban szolgáltatunk, ezért az országos tervben 
meghatározott célokat (1 év alatt 1 főre: 10 kg papír, 6 kg üveg, 4 kg 
műanyag, 1 kg fém gyűjtése) csak a műanyagok tekintetében tudjuk meg-
közelíteni (3,6 kg).
- Miért jó, ha sok csomagolóanyagot válogatunk külön?
- Az elkülönítetten gyűjtött hulladék tisztább, a feldolgozása magasabb 
minőségi követelményeknek megfelelő termék előállításához is alkalmas 
lehet. A vegyesen gyűjtött hulladékot is feldolgozzuk a Marcali Regionális 
Hulladékkezelő Központban, Cserhátpusztán. Abból is keletkezik vasfém, 
vagy Alu doboz, csak azt már lényegesen nehezebben veszik át a hasz-
nosítók, a hasznosításra alkalmassá tétele nagyon sokba kerül; nemcsak 
pénzben kifejezve, hanem a környezetünknek is, hiszen magas ener-

gia-igénnyel járó folyamat az előkezelésük. Ugyan a haszonanyag árát 
nem a közszolgáltató kapja, mégis jobb, ha a PET palack a sárga kukába, 
nem pedig a vegyes gyűjtőbe kerül.
- Sokan nem igazán tájékozottak, hogy mit, hová tegyenek.
- A szívügyem a szelektálás, nálunk otthon életformává vált. Jó volna, ha 
minden családban így lenne, de azért a minimális válogatás mindenkitől 
elvárható, és nem utolsó sorban jogszabályi kötelezettség is. Nem is annyi-
ra bonyolult; minden, ami papírból van, az a kék kukába kerüljön. A sárga 
kukánál a következő hármas szempont alapján nagyon rossz döntést nem 
lehet hozni: 1. csomagolóanyag-e?; 2. tiszta-e?; 3. milyen anyagból van?. 
Az első két kérdésre igen válasz után a harmadik alapján már a kuka színe 
egyszerű. A papír a kékbe, ami nem papír, az a sárgába megy. Az italos-
karton is a sárgába, hiszen abban nem csak papír van (műanyag és fém 
réteg is lehet). A pvc hiába műanyag, ne kerüljön a sárga kukába, igaz, ez a 
hulladék már az 1. kérdésnél kiesik. Amiről nem tudjuk eldönteni, az inkább 
maradjon a vegyes gyűjtőben. A zöldhulladék a barna kukába kerüljön, de 
én mindenkit inkább a helyi komposztálásra buzdítok.
- Lehet még emelni a marcali szolgáltatási színvonalon?
- Mindig lehet többet nyújtani, a lehetőségeket elsősorban az határozza 
meg, hogy milyen költségszinten tudunk maradni. Azzal, hogy az állam 
szedi be a közszolgáltatásért fizetendő díjat, és a közszolgáltató cégek 
költségeit az állami koordináló szerv téríti, sok minden változott. Nincs kint-
lévőség, ugyanakkor nagyobb késéssel és kevésbé tervezhető mértékben 
jutunk a bevételeinkhez. Amit az állami finanszírozás enged, azt a lakosság 
pozitív változásként biztosan érzékelni fogja. Az idén nagy hangsúlyt fekte-
tünk a gyűjtőszigetek gaztalanítására, és körzetekre bontva szeretnénk a 
barna kukák fertőtlenítő mosását is biztosítani a nyári időszakban egy-egy 
alkalommal, díjmentesen. Szívesen fogadjuk az építő kritikát is; magam 
pozitív szemléletű ember vagyok, és hiszem, hogy több ember mindig oko-
sabb, mint egy; fontosak a visszajelzések. Bárki kereshet azzal, hogy van 
egy jó ötlete, megvizsgáljuk. 
Most a házhoz menő üveggyűjtés fogadtatását térképezzük fel a cégünk-
nél írandó szakdolgozatban; ha szeretne a témához hozzászólni, bárki 
megteheti az info@mtksz.hu, vagy ugyfelszolgalat@mtksz.hu elérhetősé-
gekre küldött üzenetével.                                                                        Szerk.

új üveggyűjtő járat marcaliban

Nem éltünk /írtunk/ hiába!

2017. január 2017. április




