


közérdekű hírek

Marcali Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2017. április 20-án tartotta soros 
képviselő-testületi ülését, majd május 10-én 
soron kívüli képviselő-testületi ülést tartott.
2017. április 20.
Az első napirendi pont keretében a Marcali Ren-
dőrkapitányság Vezetője tájékoztatta a képvise-
lő-testületet a város közrendjének és közbizton-
ságának helyzetéről. Bene Zsolt 
r. alezredes rendőrkapitány a bűncselekmények 
számának csökkenéséről, a nyomozási eredmé-
nyek javulásáról számolt be. A Somogy Megyei 
Rendőr-főkapitányság Vezetője, 
Dr. Piros Attila r. dandártábornok az elhangzotta-
kat megerősítve méltatta a Marcali Rendőrkapi-
tányság állománynak munkáját.
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 
2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, 
megalkotta az önkormányzat 2016. évi zárszá-
madási rendeletét.
A beszámoló a Magyar Államkincstárnak benyúj-
tásra került, amely azt befogadta.
Az önkormányzat hiány nélkül, gyakorlatilag nul-
lás költségvetési fő összeggel zárta a
2016-os évet. Az előterjesztésben közel 83 mil-
lió forintos többlet látszik, ami valójában nem 
többlet, hanem azok az előlegek, amelyek 2016. 

év decemberében kifizetésre kerültek az önkor-
mányzat számára. 
Dr. Sütő László polgármester hangsúlyozta azt 
a tényt, hogy Marcal Város Önkormányzatának 
adóssága nincs.
A képviselő-testület módosította az önkormány-
zati kitüntetésekről szóló 17/2003. (X.17.) önkor-
mányzati rendeletét. A rendelet módosításának 
indoka, hogy immár 25 éves Marcali és Künzel-
sau városok testvérvárosi kapcsolata.
A 25 éves évforduló megünneplése jó alkalom 
arra, hogy külön díjjal ismerje el a képviselő-tes-
tület azoknak a munkáját, akik sokat tettek a test-
vérvárosi kapcsolatok ápolásáért, fejlesztéséért.
Elfogadta a képviselő-testület „A könyvtári intéz-
ményrendszer tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztései” EFOP-4.1.8-16 azonosítószámú pá-
lyázat benyújtásáról szóló előterjesztést. Nyertes 
pályázat esetén egy raktárhelyiséget lehetne át-
alakítani előadóteremnek, melyet a mozgáskor-
látozottak is használni tudnának.
A képviselő-testület két, a Belügyminisztérium 
által meghirdetett pályázat benyújtásáról döntött. 
Ezek:
- „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatása” pályázati felhívás melyben a 
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal földszint 

akadálymentesítési munkáira lehetett pályázni,
- „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések tá-
mogatása 2017” pályázati felhívás, melynek 
keretében, egy a Noszlopy Gáspár Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskolában kialakítandó me-
legítőkonyha kialakítására pályázunk.
2017. május 10.
Az első napirend keretében a képviselő-testület 
módosította a Marcali Kistérségi Többcélú Tár-
sulás Társulási Megállapodását, amelyre a hul-
ladék szállítás gazdaságosabb megoldása érde-
kében tervezett új Dél-Balatoni Régió Nonprofit 
Kft. megalakulása miatt van szükség. Marcali 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat 
ellátását átruházta a Marcali Kistérségi Többcélú 
Társulásra.
Dr. Sütő László polgármester tájékoztatta a kép-
viselő-testületet a nyertes pályázatokról, ame-
lyek a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” 
és a „Központi konyha korszerűsítése” elneve-
zésű pályázatok, összesen 550 M Ft értékben.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert a Támogatási szerződések megkötésére és 
a szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételé-
re. Marcali Város Önkormányzata

Testületi hírek

Marcali Város Önkormányzata a Somogy Megyei Kormányhivatallal kon-
zorciumi együttműködésben 350 M Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Helyi foglal-
koztatási együttműködések” című felhívás keretében. A TOP-5.1.2-15-
SO1-2016-00004 azonosítószámú pályázat célja a marcali járás gazda-
ságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése az alábbi főbb 
tevékenységek megvalósításával:
 
• munkahelyek megtartásának segítése, munkahelyek teremtésének ösz-
tönzése
• vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése
• foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása
• elhelyezkedést segítő támogatások nyújtás
• befektetés ösztönzési dokumentumok készítése
• helyi termék, illetve helyi mester, mesterség elektronikus kataszterének 
kialakítása
• tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése
• helyi termékláncok és termékcsomagok kialakítását elősegítő vállalkozói 
megbeszélések és konferenciák

A pályázat a helyi gazdasági szereplőkkel (munkáltatók és munkavállalók) 
együttműködésben valósul meg.

„HELYI FOGLALKOZTATÁSI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”

Marcali Város Önkormányzata 198 M Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Helyi gazda-
ságfejlesztés” című felhívás keretében. A TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00002 
azonosítószámú pályázat célja a Gyermekélelmezési Központ épületének 
energetikai és gépészeti felújítása. A beruházás keretében az alábbi főbb 
tevékenységek valósulnak meg:
• Konyha és kiszolgáló helyiségeinek felújítása
• Fűtés korszerűsítés
• Az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje
• Épület hőszigetelés
• Vizesblokk teljeskörű felújítása
• Megújuló energia hasznosító rendszer kiépítése
• Konyhatechnológiai berendezések beszerzése

Az épület, konyhatechnológia korszerűsítésével gazdaságosan fenntartha-
tó a minőségi közétkeztetés valamennyi szempontjának megfelelő közpon-
ti konyha kerül kialakításra.

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS
Nyertes uniós pályázatok

középiskolai Ballagások

Május 5-én és 6-án utoljára csengettek a középiskolák végzős tanu-
lóinak. Meghatottan búcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól, egymástól. 
A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban 
83 tanuló ballagott. Az iskola legnagyobb elismerését, az Emlékplakettet 
Kalocsa Krisztián kapta, akit pénzjutalomban is részesített az Erdészeti 
Szakoktatásért Közalapítvány. 
A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium-
ban 53 tanuló búcsúzott az alma matertől. A legnagyobb kitüntetést, a Pro 
Schola plakettet ketten érdemelték ki: Jandrics András és Krénusz Márton. 
„Jó tanuló, jó sportoló” elismerésben részesült: Bárczi Kata, Gergő Virág 

Lilla, Mezőfi Brigitta, Szecsődi Laura, Szántó Dénes.
A Siófoki Szakképzési Centrum Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kolában hét  szakmacsoport végzett.  Kiemelt elismerést Kőhalmi Barbara 
női szabó kapott, aki a Szakma kiváló tanulója versenyen országos 4. he-
lyezést ért el. Nevelőtestületi dicséretben részesült. 
Mindhárom iskolában jutalmazták továbbá a középiskolás évek alatt tanú-
sított szorgalmat, közösségi munkát, a tanulmányi, szakmai és sportverse-
nyeken nyújtott teljesítményeket. Az érettségi és szakmai vizsgákhoz sok 
sikert kívánunk!

Ha május, akkor ballagás…

Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola

Siófoki Szakképzési Centrum Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium



szakma kiváló tanulója programajánló

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

Mátrafüred, Hajdúböszörmény, Ásotthalom és 
a házigazda iskola csapatainak részvételével 
elindult a Szakma Kiváló Tanulója verseny az er-
dészeti szakmunkásoknak. A szakma, a hivatás 
szeretete, a szakemberképzés fontossága hívta 
annak idején életre a versenyt, amelyet a Nem-
zeti Agrárkamara segítségével szervezett meg a 
Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakkép-
ző Iskola és Kollégium. 
A verseny hivatalos megnyitóján Torma Sándor 
igazgató úr, és Pintér Ottó a SEFAG Zrt. Zseli-
ci Erdészetének igazgatója, a versenybizottság 
elnöke mondott ünnepi beszédet. A műsort is-
kolánk vadászkürtösei nyitották meg, majd né-
hány gondolatot elevenítettünk fel Széchenyi 
Zsigmond életéből, és egy életre szóló tanmesét 
hallhattak a versenyzők útravalóul.
A verseny elindult! Rajtszám húzás, munkavé-

delmi oktatás, némi technikai értekezlet és 2017. 
április 19-én, 1330 perckor elindult az írásbeli 
része a versenynek, amelyet 1630-ig írhattak. 
Közben a versenybizottság és a versenybírók 
megbeszélést tartottak, utána a kísérőtanárokkal 
kiegészülve megismerték az iskola történetét, 
néhány érdekes történetet hallottak a névadó-
ról, majd pedig szakmai sétát tettek a Véssey 
kastély parkjában, a Margit-sétányon, ill. meg-
tekintették a vadasparkot is. Csütörtökön reggel 
indult a gyakorlati verseny! Szent György hava, 
a szeszélyes április, igazi fagyos szeleket hozott, 
ezért a gyakorlati feladatok közül a döntést el-
halasztották a pénteki versenynapra, bíztunk 
benne, hogy akkor kint, terepen is elvégezhetik a 
vizsgafeladatot, nemcsak a tanpályán.
Reggel egy közös fotó erejéig összeálltak a ver-
senyzők, akik egymásnak riválisai, de nem ellen-
felei, hiszen mindenki a saját tudását hozzáadva 
a maga bizonyítványáért küzd. Vadászkürtöse-
ink indították útjára a versenyzőket.
A gyakorlati-szakmai tudásról adtak számot a 

tanulók.  Versenyzőink a felismerési verseny-
számmal (állat- és növényfelismeréssel) kezdték 
a versenynapot, majd a tanpályára mentek, ahol 
a motorfűrész szét- és összeszerelése, szúróvá-
gás, lánckímélő darabolás volt a feladat. 
Közben zajlott a verseny tovább, hiszen a ver-
senyzők négy helyszínen, forgószínpadszerűen 
végezték a számukra előirányzott feladatokat. A 
kijelölt területen kellett a közelítő-géppel a köze-
lítést, a tisztítás-jelölést végrehajtani, természe-
tesen a versenybírók szigorú felügyelete mellett.
Az iskola épületében először Stihl bemutató volt 
délelőtt 10 órától, majd Pinczés Péter, a Husq-
varna területi képviselője mutatta be a diákoknak 
az általuk forgalmazott termékeket. Kérdezni 
mindig kell és lehet, a jó választ adó tanulók ér-
tékes ajándékokkal lettek gazdagabbak.
Iskolánk mindig figyelt azokra a kapcsolatokra, 

amelyek az évek folyamán kialakultak, a támo-
gatókra, akik nélkül az oktatás technikai szín-
vonala – talán – szerényebb lenne. A munka 
dandárján túl, köszönetet szeretnénk mondani 
Mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta, 
támogatja intézményünket, ezért hívtuk és vár-
tuk Őket az esti állófogadásra.
   A harmadik napja tartó verseny fontos állomá-
sához érkeztünk pénteken, a szóbeli feleletek-
hez, amelyen nem a gyakorlati felkészültség, 
hanem a lexikális tudás, a pillanatnyi lelkiállapot 
volt a meghatározó.    Az időjárás is kegyes volt 
a versenyzőkhöz, ezért a csütörtöki programból 
kimaradó döntés versenyszám ekkor került meg-
rendezésre. A csapatok folyamatosan váltották 
egymást, aki a gyakorlati résszel kezdett, a szó-
belivel folytathatta, és fordítva. Iskolánk csapata 
a tanerdőben, a döntés helyszínén kezdett. 
Az elmúlt napok szoros versenyprogramja ez-
zel lezárult, a versenyzők izgatottan már csak 
az ünnepélyes eredményhirdetésre vártak. A 
várakozás perceit a Marcato Ütőegyüttes kon-

certje tette elviselhetővé. A Sárkány Zsolt vezet-
te Ütőegyüttes immár 23 éve működik, élmény 
volt szambájukat hallgatni, és produkciójukban 
gyönyörködni. Hírüket viszik a csapatok Mátra-
füredre, Hajdúböszörménybe és Ásotthalomba 
is! Köszönjük! Az erdőről szóló zene mellett nem 
maradhattak el a szavalatok sem, hiszen isko-
lánk tanulói érdekes és tanulságos szavakat in-
téztek a közönség és a versenyzők felé.
Ezen a napon lezárult a tanév egyik legfontosabb 
eseménye, a verseny, amelyet diák, felkészítő 
tanár már nagyon várt. A következő eredmények 
születtek iskolánkból:
Döntés: I. hely Horváth Kevin, II. hely László 
Krisztián, III. hely Balaban Nenad; Szerelés- 
lánckímélő darabolás:  II. hely László Kriszti-
án; Tisztítás-jelölés: I. hely László Krisztián, 
II. hely Horváth Kevin, III. hely Balaban Nenad; 
Erdei növényismeret: I. hely Horváth Kevin, II. 
hely László Krisztián; Gyakorlat: I. hely Lász-
ló Krisztián ; Összetett csapatverseny:  V. hely 
Szőcsénypuszta. Jutalmazták az első három 
helyen végzett tanuló felkészítő tanárait is: Ba-
rabás Attila Máté kollégát Hajdúböszörmény-
ből, Balázs Gábor és Marozsán Zoltán kollégát 
Ásotthalomból. Ezen kívül, különdíjban részesült 
a „Legjobb szőcsényi diák” – László Krisztián. 
A Nemzeti Agrárkamara a „Legjobb gyakorlati 
eredményt elért tanulónak” oklevelet és serleget 
adományozott – a legnagyobb örömünkre László 
Krisztiánnak, iskolánk tanulójának adhatták át. A 
NAK a „Legjobb gyakorlati eredményt elért tanu-
ló iskolájának” vándorserleget adományozott.
Szabó Sándorné a NAK szakképzési referense 
a szervező iskola számára oklevelet és emlék-
plakettet nyújtott át, amelyet Torma Sándor igaz-
gató úr vehetett át.
Senki sem ment haza üres kézzel, hiszen a hiva-
talos értesítőkön kívül, amelyek tartalmazzák a 
versenyen elért eredményeket, minden verseny-
ző és felkészítő kolléga megkapta a Stihl Kft. és 
a Husqvarna Kft., valamint az iskola ajándékcso-
magját. Két versenyző tanuló szakmunkás bizo-
nyítványt kaphat jeles eredménnyel, Csengeri 
Csaba és Papp Ferenc tanulók. Gratulálunk a 
teljesítményükhöz!
A versenyt Pintér Ottó, a SEFAG Zrt. Zselici Erdé-
szetének igazgatója, a versenybizottság elnöke 
értékelte, majd Huszti Gábor, a Somogy Megyei 
Közgyűlés alelnöke intézett bátorító és köszöntő 
szavakat a versenyzőkhöz, a szervezőkhöz. Tor-
ma Sándor úr, a házigazda intézmény igazgatója 
zárta be a versenyt. Az ünnepség a vadászkürt 
hangjaival végződött. Minden versenyzőnek és 
felkészítőnek gratulálunk a kitartó és eredmé-
nyes munkához!
Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!

Kisgyura Brigitta

Szakma Kiváló Tanulója Verseny Szőcsényben

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

Június 12-ig látogatható a „Marcali 40” című ki-
állítás a Marcalihoz kötődő művészek képző- és 
iparművészeti alkotásaiból a Kortárs Galériában.
Június 15. (csütörtök) 16:30 – „Isten és a világ” 
címmel Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőmű-
vész kiállítása nyílik a Kulturális Korzó Kortárs 
Galériában. Közreműködik a Calympa éneke-
gyüttes. A festmények szeptember 1-ig tekinthe-
tők meg.
Június 24. (szombat) – Gyóta-nyitogató. 
Szezonnyitó tekeverseny.
Június 24 – 25. (szombat-vasárnap) – 
V. Marcali Fotótábor.
Július 01. (szombat) – Horvátkúti falunap.

Július 01. (szombat) 20:00 – Örömzenei kon-
cert a True Smile Jam Band-del – vendég: Batá-
novics Lili. Helyszín: Szabadtéri színpad.
Július 03-ig tekinthető meg „Város-kép” cím-
mel Máté Ferencné Bebics Zsuzsanna fotókiállí-
tása az Amatőr Alkotók kiállítóterében.
Július 08. (szombat) – Gombai forgatag.
Július 08. (szombat) 20:00 – Gregor Bernadett 
és Csengeri Attila műsora „Jöjj kedvesem” cím-
mel. Helyszín: Szabadtéri színpad.
Július 15. (szombat) 20:00 – Görög tánc-show. 
Helyszín: Szabadtéri színpad.
Július 22. (szombat) – Várdombi délután.

MVKK

Marcali VKK programajánló



Múzeumi ajánló - AMV a mikszátban gyalogtúra  -  Könyvajánló

Május 6-án, szombaton - a Marcali Múzeum és a Marcali Hidas Frigyes Zeneiskola együtt-
működésének eredményeként új időszaki tárlat nyílt a múzeum emeleti kiállítótermében.
      „Az utolsó magyar romantikus” Hidas Frigyes emlékére című emlékkiállítás ünnepélyes 
megnyitóján Pap Nóra és Török Luca kürtduója hangzott el elsőként. Ezt követően Vidák 
Tündének, a Marcali Múzeum igazgatójának és Hajas Bélának, a Marcali Hidas Frigyes 
Zeneiskola igazgatójának köszöntői és ajánló szavai következtek. Meghívott vendégként 
Amigó Péter, a művész nevelt fia is megtisztelte jelenlétével az eseményt, aki meglepe-
tésként – a 2015-ben a zeneiskolának ajándékozott hagyaték mellé – újabb dokumentu-
mokat és különleges tárgyakat adományozott az alkotó nevét viselő művészeti oktatási 
intézmény vezetőjének. Kiemelt jelentőségű ezek között Hidas Frigyes 1959-ben és 1980-
ban kapott Erkel Ferenc-díja.A látogatók előtt megelevenedik a Szomszédok filmsorozat 
zeneszerzőjeként ismert kétszeres Erkel Ferenc-díjas, Nívódíjas művész életútja, derűs 
egyénisége, s alkotói pályája is. A kiállításhoz – előzetes időpont egyeztetés után - mú-
zeumpedagógiai foglalkozás is igényelhető óvodások és iskolások számára is. A tárlat 
megtekintése díjtalan. Samuné Bogyó Hajnalka, Fotó: Ilácsa József

„Az utolsó magyar romantikus” – Hidas Frigyes emlékére 
új időszaki kiállítás nyílt a Marcali Múzeumban

Május 13-ára, az év 133.  napjára összehívtuk 
az „országgyűlést” Marcaliba, a 4-8. osztá-
lyos matekosok segítségével
 A mottó Zsiborás József tanár úrtól származik. 
Ő a főszervezője az Alapműveleti Matematika-
versenynek, amelyet már 22 éve rendez meg a 
matematika munkaközösség a Mikszáth Utcai Is-
kolában. S valóban, a helyszínen járva rengeteg 
diákot s még több kísérő tanárt, szülőt és testvért 
láttam izgatottan várva a megmérettetést. Orszá-
gos döntőről lévén szó, több száz kilométerről is 
érkeztek versenyzők. Ebben a tanévben 15 me-
gye és a főváros 52 iskolájában 5105 diák oldot-
ta meg a feladatokat. A nevezések az ország 410 
iskolájából érkeztek. Évfolyamonként a legjobb 
20-24 tanuló került a döntőbe, 111-en.
Bogár Szabó Mihály 5. osztályos tanuló Kecske-
métről érkezett. Másodikos kora óta kedvence 
a matematika. Tavaly 4. helyezett volt. Többféle 
versenyen indul, ezt azért szereti, mert szerinte 
furfangosak a feladatok. Fizikus vagy matema-
tikus szeretne lenni. A marcali Papp Máté hete-
dikes, szerinte nehezek voltak a feladatok, meg 
kellett dolgozni a sikerért. Ő is már alsós kora 
óta versenyez. Varga Kristóf is a Mikszáth Utcai 
Iskolába jár, ötödikes. Tavaly óta sokféle, izgal-
mas feladatot oldott meg. Hetente másfél órát 
készültek a versenyre. Informatikus szeretne 
majd lenni. Ő kapta meg a legjobb marcali ver-
senyző díját. Felkészítő tanára: Guriczáné Kapo-
si Györgyi. Amíg a feladatlapot oldották meg a 
versenyzők, a kísérők sem unatkoztak. A könyv-
tár tele volt gyerekekkel, akik játékos feladatokat 
oldottak meg Györei Istvánné szervezésében.  
Népszerű volt ez az időtöltés s a jutalom sem 
maradt el. S a felnőttekre is gondoltak, Guricza 
Gyula számukra is feladványt készített. A tudó-

sítás végén közöljük, s arra kérjük olvasóinkat, 
játsszanak velünk s küldjék be a szerkesztőség 
címére június 10-ig!
Zsiborás Józsefet kérdeztem a versenyről, aki 
elmondta, hogy 1996-ban volt az első. A mun-
kaközösséggel együtt találták ki a feladatok 
tematikáját és szerkezetét. Először Marcaliban 
próbálták ki, városi fordulót rendeztek. Egy 

rendszert (franchise-t) találtak ki a verseny lebo-
nyolítására is, és ezzel együtt ajánlották ki. Ez 
megtetszett a pedagógusoknak is. 1999-ben volt 
az első megyei forduló. Személyesen keresték 
meg iskolákat, népszerű verseny lett. 2004-ben 
megrendezték az első országos döntőt. Ma már 
az ország második legnépszerűbb matematika 
versenye. A kezdetektől feladatgyűjteményt ad-
nak ki. Szívesen neveznek a tanulók, itt van sike-
rélményük. S minden évben vannak zseniálisak! 
Már szeptemberben megtervezik az éves ver-
senyt, minden évfolyamnak van felelőse, ő keres 
ötleteket, állítja össze a feladatokat. (Szeretik a 

kevésbé hangsúlyos anyagrészeket, keresik az 
egész megyét tanító feladatokat.) Külön prog-
ramot használnak, honlapja van a versenynek. 
Az egész munkaközösség jól szervezett, forga-
tókönyv szerint dolgoznak, mindenki hozzáteszi 
a maga ötletét. Ma is 22 felnőtt és 15 diáklány 
dolgozott a verseny sikerén. Az egész várost 
megmozgatja az esemény, hisz a messzebbről 
jöttek ellátásáról gondoskodni kell. Az idén 61 
személy aludt panzióban, kollégiumban és ma-
gánszállásokon. Nagy Balázs, a Polgármesteri 
Hivatal munkatársa is segített az elhelyezésben. 
Az étkezésben a GYÉK és a Mézes Mackó mű-
ködik közre. Az első hat helyezett kap jutalmat 
minden évfolyamból és a város legjobban vég-
zett diákja is kap díjat a polgármester aláírásá-
val s ő is adja át. Mindezt a nevezési díjakból 
és támogatók jóvoltából tehetik meg. Őket elis-
merik, az eredményhirdetésen Györei István, a 
rendező Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola 
igazgatója, AMV-emlékérmet adott át a verseny 
régi, jelentős támogatóinak:    Dr. Sütő László 
polgármesternek, Kis-Dörnyei László alpolgár-
mesternek, Dóra Tibornak, a DÓRA BARKÁCS 
vezetőjének, Hosszú Andrásnak, az OTP marcali 
fiókigazgatójának.
Nagyszerű szervezés, jó hangulat jellemezte a 
délelőttöt. Bárkit kérdeztem, úgy nyilatkozott, jö-
vőre újra szeretne itt lenni. „A matematika a kulcs 
és az ajtó a tudományokhoz.” ( Galilei)

Horváthné Csoszó Gyöngyi
Feladvány:
M+A-R+C-A+L-I=A+M+V egyenletben az azo-
nos betűk azonos számjegyeket, a különböző 
betűk különböző számjegyeket jelölnek. Mennyi 
lehet az A · M · V legnagyobb illetve legkisebb 
értéke? 

AMV Matematika verseny 2017. Könyvajánló - Marcali Városi Könyvtár

Leylah Attar: 
Papírhattyú (18+)
A szerelem nem halhat meg soha!
Azt mondják, 21 nap kell hozzá, hogy kialakuljon 
egy szokás. Ez hazugság! A lány 21 napig kitar-
tott. A 22. napon pedig mindent megadott volna a 
halál nyugalmáért. Mert azon a bizonyos napon 
rájött, hogy az ő megmenekülése a biztos halált 
jelenti vagy az apja, vagy a szerelme számára. 

A Papírhattyú komor, mégis szívet melengető 
szerelmi történet, tele nyersességgel, perzselő 
vággyal, intrikával és feszültséggel. Csak olvasd 
és hagyd, hogy magával sodorjon! 

Dankóné R. Magdolna: 
A főzés gyerekjáték!
Gyermekeink egészségénél nincsen fonto-
sabb. Ez a szakácskönyv nekik íródott, de az 
egész családot főzésre hívja, illetve egész-
ségtippjei, természetvédő tanácsai is haszno-
sak lehetnek mindenki számára.
A receptek 3 nehézségi fokban íródtak, így 5 
éves kortól felnőtt korig ajánljuk.
A könyv 208 oldalon 85 receptet és egész 
oldalas ételfotót, egészségtippeket, termé-
szetvédő tanácsokat, terítési javaslatokat, 
kézművességet igénylő dolgok elkészítését 
tartalmaz.

Városi Könyvtár

A Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartes-
tület május 6-án gyalogtúrát szervezett, melyen 
harmincheten vettek részt (a létszámba beleszá-
molva a két négylábút).
A kb. 10 kilométeres, változatos túrának a vég-
célja a kéthelyi Szőlőhegyi kápolna volt. 
A Szőlőhegyi kápolna1870-ben épült közada-
kozásból, a Szűzanya tiszteletére. A kéthelyiek 
Mária-tiszteletére utal, hogy már a középkorban 
is volt Szűz Mária-kápolnája a falunak. Nem tud-
ni, hogy az egykori búcsújáró hely hol lehetett, a 
török megszállás idején pusztulhatott el.
A jelenlegi kápolna tornyát a második világhábo-
rú végnapjaiban a katonák megfigyelőhelyként 
használták. Ez nem véletlen, hiszen napjainkban 
is csodálatos a kilátás a kápolna környékéről. 
Szaka Zsolt - Fotó: Kiss Kálmán

Gyalogtúra a kéthelyi kápolnához

Figyelem!
A Marcali Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

a nyári szünetben közösségi 
szolgálatra középiskolás tanulók 

jelentkezését várja.

A feladat: általános iskolás gyermekek pótvizs-
gára történő felkészítése (korrepetálása) külön-
böző tantárgyakból. Az ehhez szükséges nyu-
godt helyszínt, eszközöket biztosítjuk.

Érdeklődni: 
Pápai Ibolyánál a 85/510-355 telefonszámon, 
vagy személyesen a Marcali, Dózsa Gy. u. 9. 
szám alatt.



Marcali 40 iskolai hírek

Marcali az idén ünnepli várossá nyilvánításának 
40. évfordulóját. Történelmi léptékkel mérve 40 
év nem nagy idő, egy ember életének viszont jó-
formán a fele. Az akkori döntéshozók többsége 
sajnos azóta már magával vitte a sírba az em-
lékeit.
Ezért külön öröm, hogy megosztja velünk visz-
szaemlékezéseit Mezei Lajos, aki a járás akkori 
KISZ-titkáraként tagja volt annak az operatív bi-
zottságnak, amelyik az avatóünnepség megszer-
vezésével és lebonyolításával volt megbízva.  
 -Természetes, hogy egy nagy múltú járási szék-
hely törekszik a városi rangra. De mi adta a do-
log aktualitását? Miért pont 1977?
- Az igazság az, hogy Marcali fennállásának 700. 
évfordulójára szerettük volna elnyerni a váro-
si rangot, ez azonban nem sikerült. Akkoriban 
ugyanis nagyon komoly, igencsak szerteágazó 
követelményeknek kellett megfelelni, és sajnos 
az elképzelt időpontra nem sikerült mindent 
teljesíteni. Az idő tájt  várossá lenni tényleg 
rangot jelentett - a megyeszékhelyt leszámítva 
Somogyban akkor összesen két város volt (Sió-
fok, Nagyatád) ,ma tizenöt...Ezért aztán még 
alaposabban, még nagyobb erőket mozgósítva 
készültünk, hogy minden megfelelő legyen, hogy 
véletlenül se valljunk kudarcot.
- Hallhatnánk valami konkrétumot is? Esetleg 
olyasmit, ami az azóta felnőtt nemzedéknek is 
mond valamit? 
- Persze, többet is. Például teljes körű lakossági 
összefogással épült az ifjúsági ház és a múze-
um. Téglajegyek vásárlásával vagy társadalmi 
munka felajánlásával lehetett támogatni az egyi-
ket, a másikat pedig a Szakmunkásképző tanulói 
építették, megfelelő tanári irányítással persze, 
az építőanyagot pedig a város vásárolta hozzá.

De akkor lettek kialakítva azok a szép városi 
parkok is, amelyekre méltán lehetünk büszkék: 
a Lengyelkert és a Berzsenyi park - mind a kettő-
nek a helyén dzsungel volt ugyanis, szinte átha-
tolhatatlan hatalmas gaz. 
A Berzsenyi park helyének kitisztítására építőtá-
bort szerveztünk gimnazistáknak - nemcsak mar-
caliaknak, nagyon sok helyről jöttek a fiatalok, a 
kollégiumban laktak. Programokat szerveztünk 
nekik, igyekeztünk megfelelő körülményeket biz-
tosítani, hogy jó hangulatban, szívesen dolgoz-
zanak, és szívesen emlékezzenek az itt töltött 
időre, Marcalira.
Mivel tényleg nagyon sokan vettek részt az elő-
készületekben, az egész település a magáénak 

érezhette és érezte is a sikert, rengetegen jöttek 
el az avatóünnepségre a Kultúrházba - a tömeg 
be se fért természetesen, ameddig a szem ellá-
tott, mindenütt álltak az emberek.
- Hogyan zajlott maga az ünnepség? Milyen em-
lékezetes pillanatok maradtak meg belőle 40 év 
múltán is?
- Körülbelül száz meghívott vendég volt, a kör-
nyék tanácselnökei, tsz-elnökei, a somogyi 
városok küldöttei, akik ajándékokat is hoztak 
magukkal - a siófokiaktól például hajókormány-
kereket kaptunk...A kiemelt díszvendég Losonczi 
Pál volt, az Elnöki Tanács elnöke, formálisan 
talán a legfőbb közjogi méltóságnak számított 
akkoriban. Ő mondta az avatóbeszédet is, az ő 

Kedves Olvasóink!
Szeretnénk, ha minél több információ, emlék megőrződhetne az utókor számára. Kérjük, jelentkezzenek a Marcali Napló szerkesztőségében, ha bármi-
lyen tárgyi emlékkel, fényképpel rendelkeznek a várossá válással kapcsolatban, esetleg valamilyen formában résztvevői voltak az avatóünnepségnek 
vagy az előkészületeknek. Szándékaink szerint ezeket összegyűjtjük és közöljük. Együttműködésüket, segítségüket köszönjük, várjuk jelentkezésüket!

jelenlétének súlya emelte az eseményt az 
országos figyelem szintjére.
- Nyilván azért sikerült őt megnyerni, mert 
előtte nem is olyan rég még ő is Somogyban 
élt, Barcson volt Tsz-elnök.
- Igen. Az ünnepséget követő állófogadáson 
igyekezett mindenkivel váltani pár szót, és 
arra panaszkodott, hogy borzasztóan nehéz 
megszoknia a biztonsági intézkedéseket, 
hogy mennyire zavarja például, ha tavasszal 
metszi az almafáit, az őrök meg ott ülnek a 
fa tövében.
-Gondolom, itt is voltak megfelelő óvintéz-
kedések, amelyek sajátságosnak vagy leg-
alábbis érdekesnek tűnhettek az ilyesmihez 
nemigen szokott marcaliaknak.
- Természetesen. Ma is élénken emlékszem 
rá, hogy napokkal előtte már mindent alapo-
san átvizsgáltak, még a wc-t is. Kívánalom 
volt továbbá, hogy biztosítsuk egy sebész- 
és egy belgyógyász orvos állandó jelenlé-

tét a közvetlen közelében. Emlékeim sze-
rint Rádler Antal és Borsos Sándor doktor 
urakra hárult ez a feladat. Az ünnepi ebéd 
színhelye a Baglas étterem volt, ott pedig 
egy orvosi szobát kellett berendezni olyan 
alapvető orvosi eszközökkel, amelyekre 
szükség lehet egy esetleges merénylet vagy 
rosszullét esetén.
- Létezhetnek esetleg lappanghatnak vala-
hol a nevezetes naphoz köthető tárgyi em-
lékek?
- Készült egy programfüzet - ez akkoriban 
nem volt annyira egyszerű vagy mindenna-
pos, mint manapság -, ezen kívül egy Mar-
cali címerével ellátott jelvény és egy külön 
erre az alkalomra elkészített bronzplakett, 
Marcali Városért felirattal. Ez utóbbit azok 
kapták, akik munkájukkal hozzájárultak a 
városi cím elnyeréséhez. Ilyen az én birto-
komban is van. 
O. I.

Város születik - Negyven éve történt

A Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd Verseny 52. Kárpát-medencei döntőjét rendezték 
meg április 21-22-23-án Győrben, ahol Somogy egyik képviselője Pántics Luca, a Marcali Berzsenyi 
Dániel Gimnázium tanulója volt, hiszen ő nyerte meg a megyei döntőt. Már  két évvel ezelőtt is részt 
vehetett az országos megmérettetésen. 
Gimnáziumi kategóriában 84-en versenyeztek s húsz diák érdemelhette ki a Kazinczy-érmet. 
Nagyszerű teljesítménye alapján a megyeházán tartott ünnepélyes eredményhirdetésen Luca is át-
vehette a rangos elismerést. Felkészítő tanára: Horváthné Csoszó Gyöngyi 
Berzsenyi Gimnázium

Május 4-én zajlott Kaposváron az Édes anya-
nyelvünk nyelvhasználati verseny megyei for-
dulója. A résztvevő középiskolások két kategó-
riában (gimnázium és szakközépiskola) mérték 
össze tudásukat.
A versenyen Bene Fruzsina, a Marcali Berzse-
nyi Dániel Gimnázium tanulója 1. helyezést ért 
el, így októberben részt vehet Sátoraljaújhelyen 
az országos döntőn. Felkészítő tanára: Borosné 
Gyarmati Cecília

Berzsenyi Gimnázium

Kazinczy-érmes lett Pántics Luca! Édes anyanyelvünk
nyelvhasználati verseny



Baglas 40  - 1. rész Civil hírek

A Baglas Néptánc Egyesület és elődje, a Baglas 
Népi Együttes életútja jórészt  egybeesik Marcali 
várossá válásának idejével .
A Baglas első nagyszabású műsorát a várossá 
avatás alkalmából 1977. március 30-án adta a 
régi kultúrház nagytermében. Az elmúlt negyven 
évben szinte nem volt városi ünnepség az együt-
tes vagy valamelyik utánpótlás csoport fellépése 
nélkül. Azt gondolom, hogy bátran állíthatjuk, a 
Baglas neve a legszorosabban fonódik össze a 

város nevével. Ez adta az apropóját annak a be-
szélgetésnek, ahol az együttes régi és új vezető-
ivel, egykori tagjaival a kezdetektől a mai napig 
próbáltuk feleleveníteni a történteket, számba 
venni az eredményeket, és közösen kicsit elme-
rengtünk a jövőn.

Omrainé Margót, Németh Magdit és Bartsch 
Zoltánt a kezdetekről faggattam: 
Margó: Mi már a hetvenes évek elejétől jártunk 
a kultúrházba táncolni, az akkori igazgató, Lóki 
Gyuri kezdeményezésére Mészáros Gyuszi ta-
nítgatott bennünket a néptáncos alap- lépések-
re, a felesége pedig harmonikán kísért. Fiatalok 
voltunk, jó volt a társaság, hamar közösséggé 
kovácsolódott a csapat. 
Fábiánné Németh Magdi: Én is 14-15 éves ko-
romban kezdtem, a gimnáziumból küldtek ben-
nünket, hogy nézzünk be egy táncpróbára, hát-
ha megtetszik. Zenei tagozatos iskolába jártam, 
szerettem a zenét, és hamarosan a néptáncot is 
nagyon megszerettem. Abban az időben nem-
igen volt más szórakozásunk, részemről életre 
szóló szerelem lett a néptánc. 
Bartsch Zoltán: Mi 1976-ban, Boronkán kezd-
tünk táncolni a feleségemmel, az akkori KISZ- 
szervezet kezdeményezésére, de mivel mi, fiúk  
többségben voltunk, hamarosan lányok után 
kellett néznünk. Ez idő tájt költözött a faluba id. 
Ureczki Csaba koreográfus, tánctanár, aki  szár-
nyai alá vett bennünket, és összehozta a két 

csapatot. Így alakult meg 1976 decemberében 
az együttes, amely 1977 tavaszán vette fel a 
Baglas Népi Együttes nevet. A táncosok mellett 
ekkor már zenekar is volt, Lóki Gyuri, Tengerdi 
Győző, Varga Lajos, és egy cimbalmos (sajnos a 
nevére már nem emlékszem) profi módon kísért,  
sőt néhány hónap után citerások is csatlakoztak.  
Nagyon lelkes volt a csapat, és az öreg Ureczky 
nagyon komolyan vette a próbákat, hamar jöttek 
az eredmények is. Az ÁFÉSZ akkori vezetői sze-

rencsére fantáziát láttak a dologban, támogatták 
az együttest. Az első öltözet ruhákat, cipőket, 
csizmákat mind- mind nekik köszönhetjük! 
1978 tavaszán Siófokon már bronz minősítést, 
1980-ban pedig már arany minősítést ért el  az 
együttes. Számos hazai fellépés mellett Bulgári-
ában és Franciaországban is szerepeltünk. Szép 
sikereink voltak, egészen 1984-ig. Bár id. Urecz-
ki Csabától 1981-ben meg kellett válnunk, Orbán 
Csaba vezetésével tovább működhettünk. 
- Mi okozta az együttes felbomlását 1984 ta-
vaszán?  
Margó: Több oka is volt. Elsődlegesen id. 
Ureczki Csaba távozása, és ezzel egyidőben az 

ÁFÉSZ  támogatásának csökkenése, majd teljes 
elmaradása volt a legfőbb ok. 
Bartsch Zoli: A fiatalok jórészt családot alapítot-
tak, sorban jöttek a gyerekek, nem volt már elég 
szabadidő a próbákra. 
Németh Magdi: A gimisek leérettségiztek, a kis-
katonák leszereltek, és nem volt, aki összetartsa 
a társaságot. Orbán Csabának több csoportja is 
volt a megyében, egyre ritkábban járt Marcaliba.  

- Akkor ezzel gyakorlatilag megszűnt a nép-
tánctanítás Marcaliban? 
Bartsch Zoli: Szerencsére nem, itt volt nekünk 
Csikvári István. Régi táncosunk, előbb a kisegítő 
iskolában, majd a Mikszáth iskolában szervezett 
1981-től utánpótláscsapatokat 10-14 éves gye-
rekekből. A Prücsök néptánckörben az évek so-
rán sok száz kisgyermek ismerkedhetett a nép-
tánc alapjaival, és 1984-től 1996-ig gyakorlatilag 
István és az általa tanított gyerekek tartották élet-
ben a néptáncmozgalmat városunkban. Az évek 
során szép sikereket értek el a gyermekcsopor-
tok, és táncosaik felnőttként elsőként kapcsolód-
tak be az újjászervezett Baglas munkájába! 
Bőszné: Engedjétek meg, hogy ehhez kapcso-
lódóan én is felidézzem az emlékeimet. Élénken 
emlékszem az 1996-os jubileumi program szer-
vezésével kapcsolatos izgalmakra. 

Néhány éve már a művelődési ház igazgató-
jaként dolgoztam, és nagyon örültem a kezde-
ményezésnek, miszerint próbáljuk meg egy jubi-
leumi műsor erejéig összehívni a régi csapatot. 
Csikvári István, Margó, akivel ekkor már együtt 
dolgoztunk, és Magdi is nagyon aktívan szer-
vezték a programot. Hónapokig leveleztek, mire 
mindenkit sikerült elérni
(akkoriban a telefon még elég nehézkesen mű-
ködött). Hetekig próbálták a régi táncokat a fellelt 
tagok ifj. Ureczky Csaba vezetésével a 1996. 
március 29-re meghirdetett produkcióra. 

A művelődési ház ezen az estén valóban zsú-
folásig megtelt,  három régi koreográfiát mutattak 

be az öregek, az egykori zenekar kíséretében, 
a citerások közreműködésével. A folytonosságról 
pedig a Prücsök ifjú néptáncosai adtak számot, 
szintén hatalmas sikerrel. Az est után minden 
résztvevő egyetértett abban, hogy ez a történetet 
nem érhet itt véget, ezt folytatni kell, újra létre kell 
hívni egy városi felnőtt együttest. 
Szerencsére a művelődési házban megőriztük a 
ruhatárat, a hangszereket, a hely adott volt, mű-
vészeti vezetőt és támogatót kellet „csak” találni! 
Margó: Ifj. Ureczky Csaba több mint fél évig Ka-
locsáról járt hétvégenként próbát tartani, és az 
„ öregekhez” hamarosan fiatalok csatlakoztak. 
Mondhatjuk, ez volt a második aranykor, cso-
dálatos érzés volt, hogy együtt táncoltunk mi, 
öregek a saját fiatal családtagjainkkal. A Nagypál 
családra és a Csöndör családra sokan emlék-
szünk, ott volt az apraja-nagyja. Látván, hogy a 
kezdeti lelkesedés kitart, „formába kellett önteni” 
az új együttest, és akkor ehhez az egyesület tűnt 
a legalkalmasabbnak, de erről ti már többet tud-
tok nálam Zoli és Kati!  
Bartsch Zoltán: Valóban, a legfontosabb az 
volt, hogy biztosítsuk a továbblépés lehetősé-
gét. Szerencsére, ehhez az akkori városvezetés 
és a kulturális központ is nagyon jó partnernek 
bizonyult. Sürgősen állandó művészeti vezetőt, 

koreográfust kellett találnunk, és anyagi forrást 
a működés finanszírozására. 1996 májusában 
megalapítottuk a Baglas Néptánc Egyesületet, 
jómagam, mivel a táncból már úgy véltem, kiöre-
gedtem, egyesületi elnökként próbáltam egyen-
getni az együttes útját. 

1997 januárjában sikerült megnyernünk Mosó-
czi István Harangozó- díjas koreográfust, ettől 
kezdve bő három éven át ő irányította a művé-
szeti munkát. Mi pedig Katival a hátteret biztosí-
tottuk. Szerveztük a fellépéseket, utazásokat, a 
külföldi szerepléseket, a fesztiválokon való rész-
vételt. Jobbára én képviseltem az együttes érde-
keit a hivatalokban, Kati pedig pályázatokat írt és 
nyert szép számmal. A város hamar felismerte a 
művészeti együttesekben, egyesületekben rejlő 
közösségteremtő, kultúraterjesztő lehetőséget, 
ezért támogatta működésünket. 

Rengeteg fellépésünk volt megyeszerte, 
nyaranta a Balaton-parton, ősztől tavaszig a 
környező kistelepüléseken és városokban, de 
vendégszerepeltünk Németországban, Horvát-
országban, Portugáliában, Törökországban és 
Olaszországban is több nemzetközi fesztiválon.  
A magyar néptánckultúra népszerűsítésében 
elért eredményeink hivatalos elismeréseként 
2000-ben Somogy Polgáraiért, 2001. március 

24-én pedig Marcali Polgáraiért kitüntetésben 
részesült együttesünk. 
  A  Mosóczi István nevéhez, tevékenységéhez 
köthető időszak komoly előrelépés volt a tánco-
sok számára technikai tudásban, néptánckultú-
rában és erőnlétben egyaránt. Emellett szót kell 
ejtenünk arról a fantasztikus előadásról, amely 
egy másfajta művészeti ágba, a táncszínház-
ba engedett átjárást a Mosóczi által színpadra 
állított Itt élned, halnod kell című produkcióval. 
A Calypso Kórussal közösen előadott művet a 
Szabadságharc 150. évfordulóján, 1998. márci-
us 15-én láthatta először a marcali közönség. 

A bemutató után az összes iskola kért külön 
előadást, olyan nagy hatása volt a darabnak. 
De nem csak a közönségre hatott elemi erővel, 
a résztvevők: a kórus, a zenekarok, és a tánco-
sok is élvezték minden egyes pillanatát, a próbák 
kezdetétől az előadásokig. 

Közös igényként merült fel az együttesek ré-
széről a táncszínházi vonal folytatása, de ez 
már egy másik történet, részben új szereplőkkel, 
ezért a beszélgetést innét folytatjuk a Napló kö-
vetkező számában. Bőszné Kiss Katalin

a baglas 40 éve... 

2017. május 05-én - a Szlovén Tiszti Szövetség 
Lendvai Területi Szervezetével kötött együttmű-
ködési megállapodásnak megfelelőn - Szabadfi 
Csaba nyá. őrnagy vezetésével 4 fős küldöttség-
gel képviseltük a Marcali Bajtársi Egyesületet a 
Muravidéki Terület Sorköteles Sorozási ünnep-
ségén, Belatincben. A delegációt Lendván a 
Szlovén Tiszti Szövetség Lendvai Területi Szer-
vezetének elnöke, Robert Lenarcsics és titkára 
Brankó Bratkovics fogadták. Kőrösi András

látogatás a szlovén
partnereknél
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A marcali Múzeum Alapítvány sikeresen zárta „Örökítsd meg! – értékgyűjtés 
Marcaliban gimnazista diákokkal” című projektjét, amely a Földművelésügyi Mi-
nisztérium HUNG-2016 jelű, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támo-
gatására kiírt pályázata keretében valósult meg.

A projektben gimnazista fiatalok szakmai munkáját, kutatómunkáját, adatgyűjtését 
kívánta az alapítvány elősegíteni. A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium média fakultációs tanulói végezték az értékgyűjtést a 
településen – fényképek, riportok, interjúk, kisfilmek készítésével. 

A projekt lehetővé tette, hogy a fiatalok számukra érdekes módon, szak-
mai tevékenységet is folytatva legyenek részesei településük életének, 
erősödjön bennük a közösségi érzés.
Első lépésként Vidák Tünde, a Marcali Múzeum igazgatónője tartott előa-
dást a diákoknak arról, mi is az az Értéktár. Utána Ilácsa József múze-
umi asszisztens, fotós segítségével több foglalkozáson sajátították el a 
kamerahasználat és filmvágás technikáit. Próbaként elkészítettek egy 
tudósítást is. Úgy döntöttek a tanulók, hogy elsőként a 27 éve működő 
Calypso kórusról készítenek filmet az Értéktár számára. Több fellépésü-
kön is készítettek felvételeket, ellátogattak egy próbájukra is. Szívszorító 
és egyben felemelő volt hallgatni, ahogy a régi s újabb tagok vallottak 
arról, mit is jelent számukra a kórus. A tavasz során forgatni fognak még 
a Marcali-hátról. A munkát a jövőben is folytatni szeretnék. 
Németh Ildikó, Horváthné Csoszó Gyöngyi

Örökítsd meg! – értékgyűjtés Marcaliban gimnazista diákokkal

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesület Marcali Körzeti 
Csoportja május 8-án tartotta az Anyák napi megemlékezését, me-
lyen 85 fő tagjuk, főként anyukák-nagymamák vettek részt. Elsőként 
a „Bóbita” – Katona József utcai Óvoda nagycsoportos gyermekei 
kedveskedtek - Gájerné Bicskei Éva vezetésével - egy szívet mel-
engető műsorral, majd Kutor Sándor köszöntötte az édesanyákat.
A Mozgáskorlátozottak május 23-án hagyományaikhoz híven szellemi 
vetélkedőt rendeznek, melyre meghívót kapott a Marcali Honvéd Nyug-
állományúak Klubja, a Marcali Bajtársi Egyesület, a Szivárvány Városi 
Nyugdíjas Egyesület, a Csömendi Őszirózsa Nyugdíjas Klub, és a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat vezetése 3-3 fős csapattal. A meghívott 
csapatokat 2 saját csapatuk várja a Civilek házába nemes versengésre.
 

Anyák napja a Mozgáskorlátozottaknál

népi kalendárium

Június 8. – Medárd napja
Közismert időjárásjósló nap, az erre vonatkozó 
regulát egész Európában ismerik. A népi megfi-
gyelések szerint ekkor lehűlésre lehet számítani, 
és „ha esik az esső Medárd naptyán, akkor negy-
ven napig esni fog”.
Június 10. – Margit napja
Szent Margit vértanú ünnepe. A népi tapasztala-
tok alapján sokfelé a retek-, a káposzta-, a len-
vetés ideje. E nap táján már gyakran előfordul 
a zivatar, erre utal az alábbi rigmus is: „Margit 
felhőtől fél, égiháborút vél.”
Június 13. – Páduai Szent Antal napja
A római katolikus egyház fő „alamizsnásmeste-
rének”, Páduai Szent Antal ferences rendi szer-
zetesnek az ünnepe. Hazánk újkori templomai-
ban szinte elmaradhatatlan a szobra, amely előtt 
pénzgyűjtő persely kap helyet. Ennek tartalma a 
szegényeket hivatott segíteni.
Sok állattartással kapcsolatos hiedelem és szo-
kás fűződik ehhez a naphoz. Az egyik leggyako-
ribb sertésbetegséget, az orbáncot másképpen 
„Szent Antal tüze” megnevezéssel is illették, 
amit imádságos ráolvasással, acél és kovakő 
rácsiholásával próbáltak gyógyítani. Somogyban 
e nap összekapcsolódott a szőlőhegyi munkák 
tilalmával is.
Június 15. – Vid (Vitus, Vida) napja
A dél-dunántúli hagyomány szerint ezen a na-
pon a gabonanövények befejezik a növekedést, 
ezt követően már az érés időszaka követke-
zik. Mesztegnyőn ezt így fogalmazták meg: 
„Vid-napkor megszakad a gabona tüji, és attu 
fogva éjje-nappa érik.”
Június 24. – Szent Iván napja
Keresztelő Szent Jánost a magyar néphagyo-
mányban – a honfoglalás utáni bizánci kapcso-
latainkból eredően – Szent Ivánnak nevezik. A 
névnapja előtti éjszaka az esztendő legrövidebb 
éjjele. A napfordulókat a kereszténység előtti 
időkben is megünnepelték, ilyenkor a Nap éven-
kénti megújulását kívánták mágikus úton előse-
gíteni. A keresztény egyház Szent Jánost tette a 
nap védőszentjévé, a nyári napforduló ünnepe 
az 5. században lett Keresztelő Szent János 

ünnepe. A keresztény ünnep-
nap magába olvasztotta a régi 
hiedelmeket és rítusokat, így a 
Szent Iván-éji tűzgyújtás szoká-
sát is. Erről a tűzről azt tartották, 
hogy megvéd a köd, a jégeső, a 
dögvész ellen, és elősegíti a jó 
termést.
Somogyszentpálon Szent Iván 
dologtiltó nap volt. Ködös, nyir-
kos idő esetén azt feltételezték, 
hogy férges lesz a gyümölcs, 
és nem lesz szőlőtermésük. Azt 
mondták: „Iván zsivány, mer elvi-
szi a szőlőt!”
Június 27. – László napja
Szent László király az egyik 
legnépszerűbb Árpád-házi magyar szent, kultu-
sza Somogyban is jelentős volt. Ő alapította a 
somogyvári Kupa-hegyen a bencés apátságot. 
Megyénkben több templomot szenteltek fel tisz-
teletére, így például: Csokonyavisontán, Kará-
don, Pusztakovácsiban, Segesden. Az e naphoz 
fűződő termésjósló regula azt tartja, hogy „ha 
villámlik László napja, üres marad az abrakosta-
risznya”, vagyis gyenge zabtermés várható.
Június 29. – Péter és Pál napja
A hagyomány szerint Szent Péter és Szent Pál 
apostolok ezen a napon szenvedtek vértanúha-
lált. A magyar nyelvterületen úgy tartották, hogy 
a búza töve ekkor megszakad, kezdődhet az 
aratás. Rossz idő esetén is kimentek a határba, 
és jó időjárásért fohászkodva mindenki levágott 
egy keresztnyi gabonát. Amint a mesztegnyőiek 
mondták, ez volt a „pálkereszt”.
Mozgó ünnepnapok
Pünkösd – 2017. június 4-5.
A húsvétot követő ötvenedik napon a keresztény 
egyház azt ünnepli, hogy Jézus áldozócsütörtöki 
mennybemenetelét követően a Szentlélek le-
szállt az apostolokra. A pünkösd egyházi megün-
neplése mellett több népszokás is kapcsolódik 
ehhez a naphoz: környékünkön is ismert a pün-
kösdikirályné-járás és a pünkösdikirály-választás 
hagyománya. Előbbi a kislányok termékenység-

varázslással egybekötött ünnepi köszöntője, 
utóbbi pedig főként a német telepes községek 
fiataljainak ügyességi versenyen alapuló „le-
génybíró” választása volt. A helyi pünkösdi tradí-
ciókról a Marcali Napló tavalyi számában olvas-
hatnak bővebben: http://www.marcali.hu/images/
marcali_naplo/2016majus_ujsag.pdf (6. oldal)
Szentháromság vasárnapja – 2017. júni-
us 11.
A pünkösd utáni vasárnap a Szentháromság ün-
nepe. Tisztelete a pestisjárványok idején teljese-
dett ki. A Szentháromság legjellemzőbb egyházi 
ábrázolása a sugárzó nappal vagy istenszemmel 
kitöltött háromszög. Sok templom búcsúnapja.
Úrnapja – 2017. június 18.
A pünkösd utáni második hét csütörtöke az Oltá-
riszentség ünnepe, amely a katolikus közössé-
gek számára az egyik legjelentősebb ünnepnap. 
Jelenleg a következő vasárnapon tartják meg. 
Régen Úrnapján mindenütt körmenetet rendez-
tek, amelynek útvonala mentén négy szabadtéri 
oltárt készítettek, föléjük pedig zöld ágakból úr-
napi sátrakat emeltek. A virágokkal dísztett sát-
rak előtt megállt a körmenet, a pap megszentelte 
az oltárokat. A szentelt növényekből mindenki vitt 
magával az otthonába, mert mágikus erőt tulaj-
donítottak nekik, így aztán a földművelésben, sőt 
az ember- és állatgyógyításban is felhasználásra 
kerültek. Vidák Tünde néprajzkutató

Megyei múzeumi szakmai nap keretében három 
somogyi muzeális intézmény dolgozóinak talál-
kozójára került sor Szennán 2017. május 8-án. A 
kaposvári Rippl-Rónai Múzeum, a Szennai Skan-
zen és a Marcali Múzeum munkatársai gyűltek 
össze, hogy tájékozódhassanak a jelenlegi mú-
zeumi fejlesztési irányzatokról és képzési lehe-
tőségekről. A Múzeumi és könyvtári fejlesztések 
mindenkinek elnevezésű, a szentendrei Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum által irányított projekt 

keretében létrejött találkozón a megye múzeumi 
szakemberei építették és erősítették egymással 
a szakmai kapcsolataikat, egyeztettek muzeo-
lógiai, gyűjteménykezelési és állományvédelmi, 
valamint múzeumpedagógiai kérdésekben, s 
megfogalmaztak egy középtávú megyei együtt-
működési stratégiát is. A Marcali Múzeum vonat-
kozásában bemutatásra került az intézmény je-
lenlegi helyzete, és területi múzeumként vállalt új 
feladatai. A három Somogy megyei múzeumi ko-

ordinátor – Farkas Gergely (Szennai Skanzen), 
Simonné Lechner Judit (Rippl-Rónai Múzeum), 
Vidák Tünde (Marcali Múzeum) – az elkövetkező 
években szakmai tanácsadással, pályázati és 
képzési információkkal, innovatív együttműkö-
dési lehetőségek kidolgozásával fogja segíteni a 
megye muzeális intézményeinek tevékenysége-
it. Vidák Tünde múzeumigazgató

Somogyi múzeumok szakmai találkozója
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nem bántja a szemét? (pusztuló értékeink)
A városi sakkélet minden korosztálynak lehe-
tőséget biztosít e nagyszerű játékra, akár hob-
binak, akik a logikai játékok közül a „király”-
játékkal szeretnék a szabadidejüket kitölteni, 
akár magasabb szinten, ha versenyszerűen 
kívánnak részesei lenni e türelemjátéknak. 
A Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolából már 
több mint 25 éve sok-sok olyan diák ballag el, 
akik megismerkedtek e kombinációs játékkal, 
fejlesztette a koncentrációs képességeiket, a 
stratégiai gondolkodásukat. Az iskolának ha-
gyománya, hogy az alsós klubnapközis foglal-
kozások keretében lehetőséget kínál az 1-2.
osztályosok csoportjában a sakkjáték alapjainak 
elsajátítására, a 3-4.osztályosok pedig már be-
tekintést nyerhetnek a sakk memóriafejlesztő, 
kreativitást igénylő tananyagaiba. Azonban ezek 
a foglalkozások a heti egyszer 45 perces tanó-
ráival nem érhetik el azt a szintet, hogy a diá-
kok felkészültsége versenyeken is eredményes 
legyen. De mindenképp hasznos arra, hogy ki-
választódnak azok a tanulók, akiket elvarázsol 
e játék szépsége és szeretnék e bonyolult játék 
magasabb szintű megértését. Ők választhatják 
azt a heti két tanórás foglalkozást, ami már a 
korosztályos versenyekre készít fel. Ezen sak-
kedzés már a szakosztályhoz kapcsolódó kép-
zés, de a diákolimpiákra való készülés a legfőbb 
feladat. E csoport teljes létszáma 15-17 fő, s a 
továbbfejlődést viszont az szolgálná leginkább, 
ha a sakktudásuk szerint 3-4 fős kiscsoportok-
ra osztva történne a továbbképzés, hasonlóan, 
mint a látványsportágakban a korcsoportonkénti 
edzések. Természetesen e nagycsoporttal is 
lehet továbbfejlődni, csak lassabban, s eljutnak 
a diákok az országos megmérettetéseken a kö-
zépmezőnyig, esetleg felkapaszkodnak a vég-
eredmény első harmadáig. Azonban volt már az 
átlageredményektől kiemelkedőbb helyezés is a 
diákolimpiákon, amikor egyéniben országos 5., 
illetve csapatban országos 6. helyezéssel tértek 
haza ifjú sakkozóink. Az edzéshez kapcsolódó új 
elképzelés, hogy meghirdetjük a felnőttek csat-
lakozását, amit nevezhetünk sakk-klubnak is, s 
ez lehetőséget adna a legügyesebb diákoknak a 
felnőttekkel való rendszeres játékra.
Örömünkre szolgál, hogy az ez évi diákolimpiai 
versenyeken ismét voltak ifjú sakkozók a Nosz-
lopy Gáspár Általános Iskolából és a Berzsenyi 
Dániel Gimnáziumból, sőt megyebajnoki ered-
ményük az országos diákolimpiára is eljuttatta 
őket.
A 2016/2017.tanév országos 
diákolimpiai eredményei:
- Király Lilla V. kcs.l eány  országos 7.hely ( Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium )
- Boda Nóra, Boda Sára, Bogdán Enikő  alsó 
tagozatos leány csapat  országos 11.hely  (Mik-

száth Kálmán Utcai Általános Iskola )
- Guricza Zoltán   III.kcs. fiú  országos 20.hely ( 
Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola )
- Pálfi Péter, Kovács Botond, Király Lilla, Takács 
Bálint   középiskolai fiú csapat  országos 22. hely 
( Berzsenyi Dániel Gimnázium )
- Tombor Máté, Pálfi Gergő, Fekete Ákos, Papp 
Máté  felső tagozatos fiú csapat  országos 
24.hely ( Mikszáth Kálmán U. Általános Iskola )     
- Tamás Zsófia  I.kcs.leány országos 24.hely ( 
Noszlopy Gáspár Általános Iskola )
- Pálfi Gergő  III.kcs. fiú  országos 31.hely ( Mik-
száth Kálmán Utcai Általános Iskola )
- Pálfi Péter   V.kcs fiú    országos 31.hely ( Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium )
- Papp Máté  III.kcs fiú   országos 35.hely ( Mik-
száth Kálmán Utcai Általános Iskola )   
A diákok megyén belüli versenyzési lehetősége 
az az 5 állomáshelyes Grand Prix versenyso-
rozat, amelynek egyik helyszíne Marcali, ami 
egyben Marcali Város Nyílt Egyéni Rapidbajnok-
sága, természetesen felnőtteknek is lehetőséget 
adva a játékerejük ellenőrzésére. Marcali Város 
Sakkbajnoka vándorserleget 1999 óta évről-év-
re elnyeri valaki, s ezáltal a városi sakkélet egy 
ereklyéje ez a kupa. Három alkalommal eddig 
csak Mánfay Máténak sikerült egy-egy évre el-
nyernie és díszítette az otthoni vitrinjét.
Az idén harmadik alkalommal rendeztük meg  
Marcali Város FIDE Élő-pont szerző rapidver-
senyét. Meghívott, játékengedéllyel rendelkező 
sakkozók versenye, melynek néhány ifjúsági 
sakkozó is részese. Itt pedig Babits András nevét 
kell kiemelni, aki mindhárom alkalommal győz-
tesként állt fel a sakkasztaloktól. Itt emelem ki azt 
az oktató-nevelő munkát is, ami az ő személyé-
hez köthető és a legügyesebb ifjúsági sakkozó-
ink fejlődését szolgálja.

A Marcali VSZSE Sakk Szakosztályának csa-
patai a Somogy Kupa megyei bajnokságban, 
valamint az NBII  Asztalos csoportjában sze-
repelnek. A megyei baj-
nokságban 10 táblán kell 
leülni egy-egy fordulóhoz, 
ahol 2 fő ifjúsági sakkozó 
szereplése kötelező, de 
csapatunkban minden 
mérkőzésen 6-8 ifjúsági 
játékos játszik. Célunk a 
fiatalok játékerejének fej-
lődése. Az eredményes-
ségben pedig az is kiváló 
értékű, ha az erősebb 
felnőttel szemben hosszú, 
kitartó, kemény partikat 
tudnak játszani ifistáink.  
Ez évben a 6 csapatos 
bajnokságban a 4. helye-
zést értük el, de az utolsó 

forduló felettébb bíztató eredményt hozott, ami-
kor Balatonszemes ellen 9:1-re sikerült nyerni.
A 7. éve játszik csapatunk az NBII-ben, ami a 
városi sakkélet legmagasabb szintje. 12 táblán 
folyik a játék, itt is 2 ifi játékosnak kell kötelező-
en játszani, azonban itt valóban ketten kerülnek 
be a csapatba. Ez évi bajnokságban nagyon 
hullámzó volt a teljesítményünk és annak elle-
nére is csak 12.helyezettek lettünk, hogy három 
nagy város –Székesfehérvár, Pécs, Kaposvár- 
csapatát is legyőztük, sőt Székesfehérvár ellen 
nagyobb arányban, 8:4-re nyertünk. Valószínű, 
hogy továbbra is meghívást kapunk az NBII-be, 
mert a Dél-Dunántúl megyéinek bajnokai nem 
vállalják a feltételeik hiányában az NBII-ben való 
szereplést. Marcali VSZSE 2010-ben jutott fel 
ebbe a bajnokságba.  Az első három évben do-
bogó közeli 4. helyezésekkel büszkélkedhettünk, 
mert csapatunkban négy rendszeresen játszó 
2000-2100, sőt 2200 Élő-pont feletti játékosunk 
is vezette a bábukat, akik jelenlegi munkavállalá-
saik révén nem játszanak csapatunkban. 

E bajnokságban csak Babits András volt 2000 
Élő-pont feletti sakkozónk, aki fordulóról-forduló-
ra tagja volt csapatunknak. Azonban már előre 
haladott egyeztetések vannak az erősítést illető-
en. A felnőtt bajnokságokban Nagy Balázs és Ná-
dor Zoltán segítő munkáját és vállalásaikat kell 
kiemelni, valamint dicsérhető az NBII-ben játszó  
két ifista sakkozónk, Pálfi Péter és Tombor Máté 
játékereje is. Az idei bajnokságban Tombor Máté 
szerezte csapatunknak a legtöbb pontot. A nyári 
időszakban a sakkélet a sakktáborra, a felkészí-
tő egyéni versenyekre koncentrálódik és ősszel 
újból kezdődnek a csapatversenyek.

Az értékelés zárásakor az MVSZSE Sakk 
Szakosztálya megköszöni a Városi Önkormány-
zatnak a versenysakk feltételeinek biztosítását, 
megköszöni támogatóinak – Industrie Elektrik 
Kft., Király Csilla dekoratőr- segítségét. Guricza 
Gyula, MVSZSE Sakk Szakosztály vezetője

A marcali sakkéletről...

A képen látható épület az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonában van 2012.01.01-től.



JÉZUS KRISZTUS MA IS GYÓGYÍT

GYÓGYÍTÓ EVANGÉLIZÁCIÓS ALKALOM
Varga István a Krisztus Szeretete Egyház szolgálója
evangéliumot hirdet, és kézrátétellel imádkozik a 

betegekért.
Marcali Művelődési Ház - Széchenyi u. 3.

2017. június 24. szombat 14 óra
Isten a mai napon is sok jelt és csodát tesz!
Varga István országjáró szolgálata nyomán

gyógyulások, bizonyságok sokaságát láthatjuk.

JÉZUS HÍV!
Jézus, a Feltámadt Krisztus, hív téged, 

fogadd be a szívedbe Őt!

JÉZUS HÍV!
Jézus, a Megváltó Krisztus, hív téged, 
fogadd el a kegyelmet, Isten ajándéka!


