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50 éves a Bőrdíszmű
A kőbányai illetőségű Horizont Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet kezdte el üzemeltetni több, mint ötven évvel ezelőtt a Marcaliban mindig
is csak Bőrdíszműként emlegetett üzemet. A fél évszázados jubileum kitűnő alkalom a visszatekintésre és az ünneplésre egyaránt.
A hatvanas években kap erőteljes lendületet Marcali iparosítása, és indul meg komolyabb méretekben a nők munkába állítása is. Ezen belül pedig kitüntetett figyelmet kap a két laktanyában szolgálatot teljesítő tisztek, tiszthelyettesek feleségeinek foglalkoztatása. Akkorra ugyanis a honvédségen belül is
konszolidálódnak a viszonyok, a katonatiszteket nem rángatják már félévente-évente egyik helyről a másikra. Családjaik tudnak hosszabb távra tervezni,
és a község életébe is elkezdhetnek beilleszkedni. Szakképzetlen nőknek kellett tehát munkahelyeket teremteni, így esett a választás a bőrdíszműves
munkára, és ekkor szervezte meg - kifejezetten erre a rétegre kiépítve - bedolgozói hálózatát a Pécsi Kesztyűgyár is.
Ekkortájt fejeződött be a tiszti lakótelep bővítésének utolsó szakasza, és a szájhagyomány úgy tartja, hogy az építkezéshez használt felvonulási épület
feleslegessé válása adta az ötletet: Ebben kellene az új üzemet megcsinálni - az épület megvan, ráadásul a lakótelep mellett, könnyű lesz átjárni majd
a dolgozóknak.
A hőskorban 15-20 fő kezdte meg az épületben a munkát, és egy év alatt létrehoztak egy 120-180 fős bedolgozói hálózatot is. Egyszerűbb betanított
munkáról volt szó természetesen, valójában nem is a munka, hanem a helyzet kezelése bizonyult nehezebbnek: Az ipari munka követelményeihez kellett
szoktatni olyan dolgozókat, akik többségükben addig háziasszonyként élték az életüket, akár évtizedeken át.
Az üzem tulajdonában erről az időszakról megmaradt egyetlen dokumentum a három vezető közös szellemi terméke, és „ A marcali bőrdiszmü üzem
munkájáról tevékenységéről való tájékoztató jelentés „ veretes címet viseli.
Ebben arról panaszkodnak, hogy

Láthatjuk, probléma van a minőséggel, így aztán az értékesítéssel is, a gépparkkal, a munkakörülményekkel, de azért vannak már büszkeségre okot adó
eredmények is:

interjú
A jelentés készítői végezetül támogatást kérnek a község vezetőitől, hogy

A három aláíró a szakszervezeti és párttitkár, valamint az üzemágvezető - bizonyítva egyúttal, hogy a minőségi munkát nemcsak a termelésben kellett
még tanulgatni...
De megtanulták, amit meg kellett, bizonyíték rá, hogy az üzem ma is megvan, mintegy 150 embernek adnak munkát, megélhetést, noha az út, amit megtettek, korántsem volt egyszerű. Az első 25 évben négyszer cseréltek gazdát, hogy terméket hányszor, azt összeszámolni is nehéz lenne.

A jubileum alkalmából Mihalicsné Kemény Mária ügyvezető igazgatóval
beszélgettünk.
- Hogy kerültél ide, és ebből az ötvenből hány évet töltöttél el itt?
-1980 óta élek Marcaliban, férjhez jöttem ide. Veszprém megyei lány voltam, Pápán érettségiztem, Zalaegerszegen végeztem a főiskolát. Az első
években környékbeli falvakban - Pusztakovácsi, Sári puszta - dolgoztam,
közben megszülettek a gyerekeim, és a gyes lejártával helyben kerestem
munkahelyet, két kisgyerek mellett nem igazán látszott kivitelezhetőnek a
mindennapos utazgatás. Így kerültem a Bőrdíszműbe számviteli csoportvezetőnek, több, mint harminc éve, 1986-ban.
Ekkor is éppen átalakulóban volt a cég, leányvállalat lettünk, a Palota
Bőrdíszműgyár leányvállalata. És itt feltétlenül szeretnék megemlíteni két
nevet. Csordás Attila akkori igazgató és Lovrencsics Gyöngyi akkori főkönyvelő nevét. Nekik óriási érdemeik vannak abban, hogy a cég nemcsak
talpon maradt, hanem még fejlődött is. Ők képviseltek és alapoztak meg
egy olyan szemléletmódot - önállóságra törekvés, kreativitás, kezdeményezőkészség, amely lehetővé tette a sikeres működést a későbbiekben.
Így aztán nem ért bennünket felkészületlenül, amikor a rendszerváltozás
körüli időszak épp ezeket követelte meg a túléléshez.
- A kívülálló városlakó igazából csak azt látja, hogy évtizedek óta itt
van a Bőrdíszmű, legfeljebb az tűnik fel, hogy nő a területe, nagyobbodik az épület, de belül mi változhatott, arról keveset tudunk.
- Amikor idekerültem, az első időszakban Rákospalota volt a központ, nekik
voltak vidéki üzemeik Záhonytól Sárvárig, így Marcaliban is. Mi szovjet exportra dolgoztunk, női, utazó- és sporttáskákat készítettünk, iszonyú men�nyiségben. Hetente indultak a vonatok, lenn a vasútállomáson pakoltuk

be a táskákat, húsz-harminc ezer darabot. Nem voltak teljesíthetetlenek a
minőségi követelmények...
Leányvállalatként már elkezdtünk kapcsolatot keresni, aztán teremteni a
tőkés piaccal, ehhez viszont kíméletlenül meg kellett tanulnunk minőségi
munkát végezni - nemcsak a munkapad mellett, hanem az irányításban, a
munkaszervezésben is. A precizitásba is bele lehet jönni: hamarosan már
a Samsonite részére gyártottuk a piperetáskákat, német partnerünknek
az autóülés-huzatokat, de készült itt siklóernyő is, hőlégballonhoz. A piac
mindig új helyzetet teremtett, és ha élni akartunk, meg kellett szokni az
alkalmazkodást, a gyors reagálást.
- Egy példát ha hallhatnánk
- Olasz partnerünk részére dömpingszerűen kellett nagy mennyiségű szezonális árut gyártani, évente kétszer, több hónapon keresztül. Igen ám, de
a két szezon között nem volt szükségük a munkánkra, egy üzem viszont
nem működhet úgy, hogy elbocsátjuk a dolgozókat néhány hónapra, aztán visszavesszük őket, hogy hol bezárunk, hol kinyitunk! Ki kellett az űrt
töltenünk, hát elkezdtünk valódi bőr bútorhuzatot készíteni, szintén Olaszországba. Nagyon szépek lettek, még nézegetni is gyönyörűség volt őket.
A piac kikényszerítette, hogy megértsük: a gazdaságosság határain belül
rugalmasan kell reagálni egy helyzetre.
- Hogyan alakult az üzem sorsa a rendszerváltozás körüli időben? Ha
körülnézünk, akár csak a közvetlen környezetünkben, azt kell látnunk,
hogy a könnyűipar durván megsínylette a privatizációt - varrodák,
cipőgyárak, textilüzemek és ezek alapanyagait gyártó vállalkozások
zártak be, mentek tönkre. Hogy lehetett ezt átvészelni?
- Mi 1992-ben önállósodtunk, és az 1994-es privatizációval került az üzem
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dolgozói többségi tulajdonba, 104 tulajdonossal,
három vezetővel:
Vlasitsné Olbrich Margit igazgató asszony mellett Marton Ferenc műszaki vezetővel dolgoztam
együtt. Ferivel mi ketten ma is itt vagyunk, és
1998 óta irányítom ügyvezető igazgatóként a
céget.
Véleményem szerint a könnyűipar „összeomlásának” fő oka az lett, hogy a privatizációban
megjelent, elsősorban külföldi vevők üzleti elképzeléseiket az olcsó magyar munkaerőre
alapozták, aztán amikor ez megváltozott, valamelyest emelkedni kezdtek a bérek, akkor már
nem érte meg nekik az egész, és vagy bezárták
a vállalkozást, vagy tovább telepítették azokba
az országokba, ahol olcsóbban tudtak termelni.
A szabadkereskedelemmel pedig megjelentek a
lényegesen olcsóbb kínai termékek is - tennünk
kellett valamit a magunk érdekében. Szembenéztünk vele, hogy ezzel nem lehet versenyezni, más területen kell érvényesülni, ez pedig a
minőség. 2003-ban bevezettük az ISO minőségirányítási rendszert, amit azóta is folyamatosan
működtetünk. Felépítettünk egy olyan gépparkot,
amely alkalmas szintetikus és valódi bőrből készülő termékek előállítására, az előkészítéstől a
szabászaton át a varrásig, de a készáru tárolását
is profi szinten tudjuk ma már megoldani. Nem
engedhettük meg magunknak a munkaerőképzés elhanyagolását sem, a mai napig harmonikus a kapcsolatunk a helyi szakmunkásképző
iskolával. És hát természetesen a magasabb
követelményeket magamra is vonatkoztattam:
időközben marketing menedzser szakközgazdász képesítést szereztem a pécsi egyetemen.
- Fogalmazzunk egy kicsit konkrétabban: mit
gyártatok és kinek?
- Ez gyakran változik, hiszen ebből élünk, a rugalmasságból. Az üzleti partner igényei szerint
módosulnak a termékek - az autóülés-huzattól a
piperetáskán át a préselt bőröndbelsőig vagy éppen kartámlafedők bevonásáig. Arra pedig, hogy
a minőség tekintetében meddig jutottunk el
a nyolcvanas évek szovjet megrendelőinek
igényszintjétől, felsorolnék néhány céget,
akiknek az elmúlt években dolgoztunk vagy
dolgozunk ma is: Volvo, Merzedes, Hugo
Boss, Samsonite, Adidas.
Kívánunk további ötven éveket a Marylla
Bőrdíszműgyártó és Kereskedelmi KFT.
nevet viselő marcali üzemnek, sok sikert
és szerencsét igazgató asszonynak és valamennyi dolgozójuknak. Kitüntetésükhöz
szívből gratulálunk, és ne felejtsünk el köszönetet mondani az alapítóknak, és mindazoknak, akik az elmúlt ötven esztendőben
munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez
az évforduló egyáltalán létrejöhetett!
O.I.

kultúra
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A Magyar Kultúra Napján történt

Közel húsz éve január 22-én ünneplik országszerte a Magyar Kultúra Napját. Ezen a napon különböző programokkal és díjátadókkal tisztelegnek a
magyar értékek előtt. A marcali Kulturális Központ ismét megpályázta a
Minősített Közművelődési Intézmény címet, amelyet el is nyertek. A Kulturális Korzóban megrendezett ünnepségen került sor a Kulturális Központ
által alapított Korzó-díj átadásra, melyet az intézmény idén a Calypso Kórusnak ítélt oda magas színvonalú művészi munkájáért, kultúraközvetítő és
közösségi tevékenységéért. Az ünnepséget a Calypso Kórus műsora és
a kórus munkásságáról szóló, Összhang címet viselő riportfilm levetítése
színesítette. A program folytatásaként a Korzó Állandó Galériájában és a

folyosógalérián párhuzamosan nyílt meg a 2017-ről jelentjük című kiadvány- és plakátkiállítás, mely a 2017-es év kulturális eseményeit foglalja
össze. A rendezvény zárásaként a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár szervezésében került sor arra a könyvbemutatóra, melynek keretében Marcali
– egy kisváros a Balaton hátterében című könyvét mutatta be a szerző,
Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke,
Kiss Kálmán sorozatszerkesztő közreműködésével.
A kiadvány- és plakátkiállítás április közepéig látogatható. HCSGY

MVKK programajánló – 2018. MÁRCIUS
Március 07. (szerda) 11:00 – Filharmónia bérletes előadás iskolásoknak. Helyszín: Művelődési Ház.
Március 08. (csütörtök) 17:00 – Fotógrafika kiállítás megnyitó a Kulturális Korzó Kortárs Galériájában. R. Soltész Boglárka szobrász-grafikus „Bronzbogár” című tárlata április 30-ig tekinthető meg.

Március 08. (csütörtök) 19:00 – Nőnapi operett előadás. Nádor Mihály – Kulinyi Ernő: Babavásár című operettjét 2 részben előadja az aStúdió Szín-

ház. Jegyár: 1500,- Ft. Helyszín: Művelődési Ház.
Március 10. (szombat) 8:00-10:00 – Garázsvásár-Bolhapiac a Civil Szervezetek Házában. Asztalfoglalás a 85/510-503-as telefonszámon.

Március 15. (csütörtök) 10:00 – Városi ünnepség és koszorúzás. Helyszín: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola.
(Rossz idő esetén: az iskola tornaterme)

Március 22 – 24. (csüt.-szombat) – Tavaszünnep – Marcali Napok
Március 22. (csütörtök) 15:00 – Ünnepi testületi ülés és városi kitüntetések átadása a Művelődési Házban, majd fogadás a meghívottak részére a

Kulturális Korzóban.

Március 23. (péntek) 16:30 – Sándor Károly fafaragó kiállításának megnyitója a Kulturális Korzó Amatőr Alkotók kiállítóterében.
Március 23. (péntek) 17:00 – Biró Zoltán: „Örökség” című könyvének bemutatója a Kulturális Korzó mozitermében.
Március 24. (szombat): 14:00-17:00 – Tavaszváró kreatív alkotóműhelyek kicsiknek és nagyoknak: Húsvéti kézműves gyermekfoglalkozás és mozizás

a Kulturális Korzó aulájában. Belépő: 300 Ft.
Varróműhely felnőtteknek Babainé Mikó Beátával a Kulturális Korzó informatika termében. Belépő: 1000 Ft.
Március 28. (szerda) – Gyermekszínházi bérletes előadások. Közreműködik a Pódium Színház. Helyszín: Művelődési Ház. Jegyár: 700,- Ft.
-10:00: Varázslatos mesekártyák – Ovis bérlet
-13:00 és 14:30: Születésnap Aprajafalván – Suli I és Suli II bérlet
Március 28. (szerda) 19:00 – Szeretem magát! – Kabaré est a Pódium Színház előadásában. Jegyár: 2000,- Ft. Helyszín: Művelődési Ház.

Még látogatható kiállítások:

- Március 02-ig: „Csoki csodák” címmel a Csilli Choko Bons Kézműves Csokiműhely kiállítása a Kulturális Korzó Kortárs Galériájában. A zárónapon
8:00-17:00 óra között vásárolni is lehet a különleges finomságokból.
-Március 22-ig: „2017-ről jelentjük” című kiállítás a Kulturális Korzó Amatőr Alkotók kiállítóterében és a folyosógalérián.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! MVKK

várostörténeti portré

könyvajánló

városi könyvtár Könyvajánlók

Gróf Forgách Móric ezredes és mezőgazdasági fejlesztő
A gímesi és gácsi gróf Forgách család 137 évig töltött be meghatározó
szerepet Marcali Gomba nevű településrészének történetében. 1810-ben
a vágújhelyi (ma Nové Mesto nad Váhom, Szlovákia) gróf Forgách Ferenc
Xavér (1782-1862) Pesten kötött házasságot szentviszlói Deseő Judittal
(1791-1873), egy somogyi köznemesi család tagjával, aki nővérével örökölte a nagygombai birtokot. A házaspár letelepedésével a grófi család egy
újabb, ún. gombai ága jött létre, távol a felső-magyarországi Gímes (ma
Jelenec, Szlovákia) központú ősi birtoktestektől.

A legidősebb fiuk, Móric 1812. január 4-én született Nagygombán. Ifjú
korában katonai pályára lépett, 1839-től a 2. dragonyos ezred hadnagya,
majd 1848-ban kapitányaként szolgált Ausztria észak-olasz tartományában. Itt Rovigo (ma Olaszország) településen feleségül vette báró Biela
Vilmos térparancsnok, csillagász és wallensterni Schindler Anna Terézia leányát, Emíliát
(1821-1843). Két gyermekük született: Franciska (1839-1913) és Károly (1840-1900).
Korán megözvegyült és soha nem nősült újra.
Császárhűsége – gyorsan emelkedő katonai
karrierjéből adódóan – megkérdőjelezhetetlen volt, annak ellenére, hogy 1848-ban a
testvérei közül Ágoston (1813-1888) pozsonyi kanonok, az utolsó rendi gyűlés felsőházi
tagjaként támogatta, Antal (1818-1899) pedig
főhadnagyként harcolt a magyar ügyért.
Forgách Móricot 1850-ben hazavezényelték
és alezredesként a kassai központú 5. ezred
vezetésével bízták meg. 1853-ban pedig az
1. zsandár ezred parancsnokává nevezték ki,
amely a pesti Újépületben, a szabadságharcosok börtönében állomásozott. 1853. március 3-án reggel az ő parancsnoksága alatt álló

alakulat katonái végezték ki Noszlopy Gáspárt és társait. Bizarr történelmi
pillanat lehetett, amikor a volt birtokszomszédok, a kisgombai, legendás
kormánybiztos és a nagygombai alezredes szembekerült egymással. Ezután 1857-ben a Bécsben állomásozó 1. zsandár ezred parancsnoka volt.
Az 1867-ben megerősödő somogyi betyártámadások, főleg a megyeszerte
népszerű Juhász András és bandájának a tevékenysége – rablások és az
osztopáni bíró meggyilkolása – miatt a megyegyűlés 1868. szeptember
17-i közgyűlésén teljhatalmú királyi biztos kinevezését kérte. Gróf Forgách
Móric nyugalmazott ezredest, cs. és kir. kamarást nevezték ki erre a feladatra, amely megbízásnak sikeresen eleget is tett.
Forgách Móric nyugállományba vonulását követően, a ma is álló gombai
kastélyba költözött, elismert mezőgazdasági fejlesztőnek számított. Komoly figyelmet fordított nagygombai uradalmának és 800 holdnyi földbirtokának a modernizálására. Kiváltképpen az állattenyésztésre és fák ültetésére helyezte a hangsúlyt. Majorságában az elsők között használtak
cséplőgépet. 1862-ben és 1863-ban a Somogy Megyei Gazdasági Egyesület gépészeti szakosztályának vezetőjeként a nyugalmazott katonatiszt
jó példával hirdette a mezőgazdasági modernizációt, amikor a Marcaliban
megtartott kiállítások és versenyek szervezésében részt vett. Az ő földjén
mutatták be a járás első aratógépét is. A gazdálkodás másik részterületét
jelentette a Nagyberekben kialakított tőzegtelep, ahol egy sajtoló géppel
tőzegtéglát, úgynevezett „turfát” készítettek. Ezzel fűtötték az uradalom
Mária nevű hengermalmának gőzgépeit, a felesleget pedig eladták. Forgách Móric kastélyától keletre helyezkedtek el a cselédházak és az intézői lak, amelyek ma is állnak. A kastély előtti út nyugati oldalán feküdt a
kertészkert, északra a ma már nem létező kovácsműhely és birkaistálló
állt. 1871-ben Münz Simon kereskedő kezdeményezésére megalapították
a Marczali Takarékpénztár Részvénytársaságot, amelynek az első igazgatója 1880-ig Forgách Móric volt, szorgalmazva ezzel a település pénzügyi
modernizációját is.
A nyugalmazott ezredes 1880. április 21-én halt meg Bécsben, s ott el is
temették, majd a nagygombai temetőben hamvait később újratemették.
Német feliratú, márvány obeliszk síremléke a Forgách családi sírkertben
található.
A Forgách családhoz köthető fényképek, dokumentumok gyűjtését és feldolgozását a Marcali Múzeum végzi – 2010 óta együttműködve a szlovákiai Forgách de Ghymes Polgári Társulással – amely számos konferencián
tudományos előadást, másutt ismeretterjesztő előadást eredményezett. A
családi sírhely felújítása a Gombai Településrészi Munkacsoport és mások
támogatásával már évek óta folyik. Huszár Mihály történész

gyerekeknek: 365 mese lányoknak/fiúknak

Ez az átfogó gyűjtemény az év minden napjára tartogat egy-egy rövid Disney mesét. A Disney
világának számos fontos mesehőse a klasszikusoktól a legújabb animációs filmekig helyet kapott a könyvekben. Így hát újra találkozhatunk olyan régi ismerősökkel, mint Az oroszlánkirály,
Mickey egér, Bambi, Dumbo, Susie és Tekergő, Pán Péter, és mellettük a legújabb Pixar animációs filmek szereplőivel a Verdáktól Szenilláig, hogy együtt hozzák el a legjobb esti meséket.

Tiszta Kabaré…
Szeretem magát! címmel lép színpadra a Pódium Színház társulata
március 28-án a Művelődési Házban.
A 19 órakor kezdődő vidám produkciót két felvonásban tekintheti meg a
közönség.
A darab egyik főhőse Nóti
Károly, a legnagyobb magyar kabaréjelenet-írók
egyike. Ám – mint minden
művész – a kiválósághoz
vezető úton olykor megtorpant. Ezt az alkotói válságot ragadja meg a „Szeretem magát” című kabaré. Vadnay László,
Nóti Károly és más szerzők igazán nevettető találkozásai és írásaik adják a műsort átható komikus hangulatot, melyet a kor legjobb dalai tesznek még színesebbé. A munkájuk gyümölcse
pedig nem más, mint az igazi pesti kabaré megszületése!
Jegyek elővételben kaphatók a Kulturális Korzóban, illetve az előadás előtt a helyszínen.
Jegyár: 2000,- Ft. MVKK

Marcali Napló - önkormányzati magazin
Felelős kiadó: Marcali Város Önkormányzata
Cím: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Felelős szerkesztő: Horváthné Csoszó Gyöngyi
Nyomdai előkészítés: Győri Szabolcs
Nyomdai kivitelezés: Domonkos Nyomda, Marcali

Felnőtteknek:
Jo Nesbø - Szomjúság

Harry Hole három éve visszavonult a nyomozói munkától, a rendőrtiszti főiskolán tanít, kiegyensúlyozott
életet él. Ám a boldogság vékony jég, amely bármikor
beszakadhat az ember lába alatt…
Amikor egy fiatal nőt brutálisan meggyilkolnak a fővárosban, Mikael Bellman rendőrfőkapitány személyes
okokból Harry segítségét kéri. Hamarosan újabb hasonló gyilkosság történik, Harry pedig – sutba dobva
élete szerelmének és önmagának tett ígéretét – beleveti magát a munkába. Mindössze két nyom van,
amelyen elindulhatnak: az első áldozat nyakán lévő
sebekben talált rozsda- és festékmaradványok, valamint a tény, hogy mindkét nő társkereső oldalak rendszeres látogatója volt.
Harry mit sem törődve a kockázattal újra a nyomába
ered a gyilkosnak, aki egyszer már túljárt az eszén…

Fotók: Vágó Zoltán, Zsirai Tibor, Ilácsa József, Szaka Zsolt, Kiss Kálmán,
Bogdán László
Készült 5000 példányban. Ingyenes kiadvány.
Nyilvántartási szám: 831268
ISSN szám: 2416-0539
A következő szám 2018. március utolsó napjaiban kerül terjesztésre.
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Felnőtt és gyermek háziorvosi
körzetek és rendelési idők:
MARCALI I. SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET:

DR. VINCZE ANDRÁS
A körzetben a szakdolgozó: Kovács Erika
A körzet rendelője: 8700 Marcali, Tavasz u. 13.
A rendelő telefonszáma: 85/413-066; 20/281-7428
RENDELÉSI IDŐ: Hétfő: 8.00-12.00, Kedd: 8.00-12.00, Szerda: 8.0011.00 ill. 14.30 – 15.30, Csütörtök: 8.00-11.00; Horvátkút: 13.00 – 15.00,
Péntek: 8.00-11.00

II. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET:

DR. GASPARICS ANNA
Marcali, Béke u. 26. - Tel: 06 85 312 200
RENDELÉSI IDŐ: Hétfő: 8.00 - 12.00, Kedd: 8.00 - 12.00, Szerda: 8.00
- 10.00 Boronka: 13.00 - 15.00, Csütörtök: 8.00 - 11.00 és 14.30 - 15.30,
Péntek: 8.00 - 12.00

III. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET:

DR. CZEINER MÁRTA
Marcali, Dózsa Gy. u. 52. - Tel: 06 85 314 711
RENDELÉSI IDŐ: Hétfő: 8.00 - 11.00 és 14.30 - 15.30, Kedd: 8.00 12.00, Szerda: páros hét: 8.00 - 11.00 Bize: 11.30 - 13.00, Csütörtök:
8.00 - 12.00, Péntek: 8.00 - 12.00

IV. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET:

DR. RAJNAI MIKLÓS
Marcali, Tavasz u. 13. - Tel: 06 85 312 465
RENDELÉSI IDŐ: Hétfő: 8.00 - 12.00, Kedd: 8.00 - 12.00, Szerda: páros
hét: 8.00 - 11.00 és 14.30 - 15.30, Csütörtök: 8.00 - 12.00, Péntek: 8.00
- 12.00

V. SZÁMÚ VEGYES HÁZIORVOSI KÖRZET:

DR. DURÓ ILDIKÓ
Marcali, Széchenyi u. 17-21.
Tel: 06 85 950-840
RENDELÉSI IDŐ: Hétfő: 8.00 - 11.00, Kedd: 13.00 - 16.00, Szerda: 8.00
- 11.00, Csütörtök: 13.00 - 16.00, Péntek: 13.00 - 15.00

GYERMEK HÁZIORVOSI KÖRZETEK
ELÉRHETŐSÉGEI, RENDELÉSI IDEJÜK:
I. SZÁMÚ GYERMEK HÁZIORVOSI KÖRZET

8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21.
Telefon: 85/313- 204
Működtető: Tihanyi és Társa Bt.
Háziorvos: dr. Darabos Ferencné dr. Tihanyi Margit gyermek háziorvos
RENDELÉSI IDŐ: Hétfő: 8.00-11.00 ill. 14.30-15.30, Kedd: 8.00-11.00.
Csecsemő tanácsadás: 13.00-15.00, Szerda: 8.00-10.00 ill. 14.30-15.30.
Iskola egészségügy: 10.00-11.00, Csütörtök: 8.00-11.00. Csecsemő
tanácsadás: 13.00.15.00. Minden negyedik csütörtökön Horvátkúton:
12.00-13.00, Péntek: 8.00-11.00.

II. SZÁMÚ GYERMEK HÁZIORVOSI KÖRZET

8700 Marcali, Béke u. 26. - Telefon: 85/310-167 vagy 30/ 506-1005
Működtető: Marcali Városi Önkormányzat
Háziorvos: dr. Al Banna Ahmad
Szakdolgozó: Kakatics Mária
A körzet időszakos rendelési ideje 2018.12.31-ig: Hétfő: 16.30-18.30,
Kedd: 16.30-17.30, Páros hét szerda: 17.30-18.00, Páratlan hét szerda:
16.30-18.00, Csütörtök: 16.30-18.30, Péntek: 16.30-17.30. Csecsemő
gondozás páros hét szerda: 16.30-17.30

FOGÁSZATI KÖRZETEK ÉS RENDELÉSI IDEJÜK
I. SZ. KÖRZET

DR. KUTASI JUDIT KATALIN
Rendelő: Marcali, Rákóczi u. 6-10. - Tel: 06 85 310 086
Hétfő: 13.00 - 19.00, Kedd: 8.00 - 12.00, Tapsony: 13.00 - 17.00, Szerda:
7.00 - 13.00, Csütörtök: 7.00 - 13.00, Péntek: iskola fogászat 8.00 - 12.00

II. SZ. KÖRZET

DR. MAKAI ATTILA
Rendelő: Marcali, Orgona u. 5. - Tel: 06 85 510 368
Hétfő: 13.00 - 19.00, Kedd: 13.00 - 19.00, Szerda: 7.00 - 13.00, Csütörtök: iskola fogászat 7.30 - 13.30, Péntek: 7.00 - 13.00.

III. SZ. KÖRZET

DR. ALMASSI AMIRHOSSEIN
Rendelő: Marcali, Rákóczi u. 6-10. - Tel: 70/ 565-5056
Közszolgáltatás keretében történő rendelés ideje:
Csütörtök: 9.00- 15.00

IV. SZ. KÖRZET

Az ellátást igénybe vehetik továbbá 18 év alatti marcali lakosok, illetve
az iskolafogászati ellátás keretében ellátandó nevelési, oktatási intézményekbe járó gyermekek, tanulók.
DR. UDVARÁCZ LILLA (kedd, szerda)
DR. ALMASSI AMIRHOSSEIN (hétfő, péntek)
Rendelő: Marcali, Rákóczi u. 6-10. - Tel: 70/ 565-5056
Közszolgáltatás keretében történő rendelés ideje: Hétfő: 13.00- 19.00
Kedd: 14.00- 20.00, Szerda: 8.00- 14.00, Péntek: 9.00- 15.00 (iskolafogászat)

FOGÁSZATI ÜGYELET:

KAPOSVÁR, EZREDÉV U. 13.
Tel: 06 82 427 480
Hétfő - péntek: Szombat, vasárnap, ünnepnap: 14.00 - 22.00

KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET
Cím: Marcali, Széchenyi u. 17.
Tel: +36 85 310-515
A lakosság sürgősségi ellátását, amely sürgős szükség esetén vehető
igénybe a Központi Háziorvosi Ügyelet biztosítja. Az ügyeleti idő hétköznapokon 16-08 óráig, hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon folyamatosan,
24 órában tart.

gyógyszertárak
NAPSUGÁR GYÓGYSZERTÁR
(8700 Marcali, Rákóczi u. 6-12., Tel.: 85/310-065)
Hétfő - péntek: 8.00 - 18.00
HÁRSFA PATIKA
(8700 Marcali, Hársfa u. 25., tel..: 85/411-286)
Hétfő - péntek: 7.30 - 19.00
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
(8700 Marcali, Noszlopy G. u. 177. (Tesco), tel.: 85/510-245)
Hétfő - péntek: 8.00 - 18.00
szombaton és pihenőnapon: 8.00 – 18.00
vasárnap és munkaszüneti napon: zárva

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Az aktuális ügyeletes gyógyszertár az alábbi linkeken kereshető:
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso/
http://patikavilag.hu/
www.ugyeletespatika.com
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Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Dr. Szaplonczay Manó Integrált Kórházegység
8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21.
Elérhetőségek:

Szülészet-nőgyógyászati osztály - Nővérpult - 82/801-863
Intenzív terápiás egység - Nővérpult - 82/801-871
Sürgősségi betegfogadóhely – Triage pult - 82/801-872
Röntgen – Betegfelvétel, előjegyzés - 82/801-873
Laboratórium – Előjegyzés/leletező - 82/801-874
Ápolási Osztály - Nővérpult - 82/801-875
Krónikus osztály - Nővérpult - 82/801-858
Hospice részleg - Nővérpult - 82/801-867

Járóbeteg szakrendelések:

Reumatológia szakrendelés - 82/801-877
Gyermek- és ifjúságpszichiátria - 82/801-878
Felnőtt pszichiátria - 82/801-879
Tüdőgondozó nővérpult - 82/801-859
Honlap: www.kmmk.hu

sport

A megalakulástól az NBI kapujáig - A marcali kosárlabda múltja
Vágó Zoltán interjúja a Marcali VSZSE 20 éves évfordulójára Tóth Jánossal
/ Csaszi / és Várfalvi Istvánnal / Bubu /
-Hogy emlékeztek vissza a kezdetekre? Mióta van Marcaliban jelen a
kosárlabda, mint sportág?
-Néhány fiatalember 1969 –ben kezdte el komolyabban űzni ezt a Marcaliban korábban „nem ismert” sportágat. Az első csapat még a Honvédséghez kapcsolódott, de hamarosan Marcali SE néven szerepeltünk a Somogy
megyei bajnokságban. Abban a csapatban játszott a Bakos Tóni, a Bicskei
Tibi, a Bartsch János, Farkas Gyula, Tóth János, a Gyárfás ( „Törzsfőnök” )
Tamás, a Czink Gyuszi, a Ficere. A csapat edzője a „Fokos”, Fokvári tanár
úr volt.
Akkoriban a megyei bajnokságban Fonyód, Nagybajom, a kaposvári Táncsics indult, és talán még egy kaposvári csapat. A Marcali a második szezont, amit a megyei bajnokságban játszott, az 1970/1971 –est már meg-

nyerte. És feljutott az NBIII –ba, ami a mostani NBII –nek felel meg, mert
akkoriban nem volt még NBI/B.
1971 és 1976 között az NBIII –ban szerepelt a Marcali SE. Volt egy marcali
mag, és ők egészültek ki a katonaságtól a csapatba került játékosokkal.
Voltak persze a környékről is játékosok, mint például a Dr. Berényi Sanyi,
a mostani somogyszentpáli polgármester. A marcaliak, a Bácsics Jancsi,
a Bubu (Várfalvi István) a Czink Gyuszi, a Tóth Csaszi, Mihalics Géza,
Hederics Feri, vagy itt Marcaliban játszottak, vagy a középiskolát máshol
végezték, de itthon kosaraztak.
-Gondolom, akkor már megfelelő támogatottsággal, egyesületi keretek között, szervezett módon működtetek? Akkor már busszal jártatok?
-Az egyesületi keret létezett, de busszal a focisták jártak, mi teherautó platón utaztunk, vagy ha sikerült annyi személyautót összetoborozni, akkor
kocsikkal. Tudni kell, hogy akkoriban azért még ritkaságszámba mentek
a személykocsik magánemberek tulajdonában. Nagyon sokat utaztunk
ponyvás teherautón, bizony még október végén, november elején is. Tudni
kell, hogy akkoriban nem voltak csarnokok, kint játszottunk a szabadban,
és persze világításról is csak álmodtunk akkoriban. A bajnokság addig tartott, és akkor kezdődött, ameddig az időjárás engedte. Csak nagyvárosok-

ban voltak kosárlabdára alkalmas fedett termek.
Kalandos utazások voltak ezek, és hát akkor fiatalok voltunk, és „kibírtuk”!
Pedig akkoriban három megye: Somogy, Tolna, Baranya tartozott a régióhoz. Ha már nagyon hideg volt, akkor bizony meg-megálltunk egy vendéglőnél, és egy kis lélekmelegítővel segítettük a hideget legyőzni. Aztán volt
rá eset, hogy Kaposváron bizony a hirtelen meleg - nekik azért volt fűtött
termük - egy kicsit váratlan volt a csapat néhány játékosának, és hát furcsa
cselekkel fűszerezték a játékot! Persze a nevek azok ma már elfelejtődtek,
és a történet is azért maradt meg az emlékezetben, mert nagyon egyedi
eset volt!
Ez volt a „hőskor”, aztán már szereztünk buszt a honvédségtől, meg ahogy
említettük, személykocsikat. De azért a platón utazás örök, ma már kedves
emlék marad.
-Létezett akkoriban az alapcsapaton kívül valamiféle
utánpótlás?
-Nem. Nem volt semmilyen múltja Marcaliban a kosárlabdának. Az általános iskolában nem is tanították, a gimiben
ismertette meg velünk a Fokvári tanár úr. Azok kezdték
el játszani, akik valahol egyetemen, főiskolán, más város
középiskoláiban ezt játszották. Hazajöttek, és csak úgy
passzióból dobáltak. Belőlük állt össze az első csapat,
kiegészülve az itt szolgálatot teljesítő katonatisztekkel.
Amikor már elindult a kosárlabdaélet, akkor a gimnáziumban néhány fiatal kezdett el játszani, és például a Bubu
így került a csapathoz a Fokvári tanár úr által 1972 –ben.
Így került a csapathoz a Sandrik Miklós, a Hederics Feri, a
Czink Gyuszi, a Kiss Laci, a Gergő Karcsi, a Nagy Gábor,
a Széll Józsi.
-Ezekből a fiatalokból, az „öregekből” tevődött össze
az NBIII –as csapat? Hányan lehettetek akkoriban?
-Hát 15–en biztos, de azért voltak többen is. Ez úgy működött akkoriban, hogy a gyerekeknek ugye a gimiben
tananyag volt a kosár, akinek egy kicsit jobban tetszett ez
a játék, azok eljöttek a mi edzéseinkre, mérkőzéseinkre.
Általában negyedikes korukra tanulták meg úgy a játékot,
hogy csapatba kerülhessenek. A „rendszer” az volt, hogy
egy szezont játszottak nálunk, és utána kimaradtak a csapatból, mert elmentek egyetemre, főiskolára.
-Megnyertétek az NBIII –as bajnokságot, és bekerültetek az NBII –be.
Mi változott? Hogy szerepeltetek a második vonalban?
-Azt tudnia kell az olvasónak, hogy akkor az NBII a második vonal volt a
magyar kosárlabdában, a mai NB I/B-nek felelt meg! Tehát Marcali első
Nemzeti Bajnokság második vonalában szerepelő labdajáték sportága a
kosárlabda volt. És ez a csapat az NBIII -as bajnokságban, 1978 –ban
győztes Marcali SE kosárlabda csapata volt!
Abban az évben az „öregek” közül többen, a Bartsch János, a Dr. Berényi
Sándor, a Farkas Gyula abbahagyták, mert ők már nem vállalták az NBII
–es osztályt.
Kértük a Honvédség segítségét, mert szerencsére akkor már voltak előfelvételisek Marcaliban. (Fiatalabb olvasóinknak: valamikor az egyetemre,
főiskolára felvett hallgatóknak egy évet, nyolc hónapot a felsőfokú tanulmány kezdete előtt sorkatonaként kellett szolgálniuk, és amikor végeztek,
akkor kellett már a hátralévő időt letölteniük, de akkor már rendfokozat birtokában.) Akkor került hozzánk négy-öt olyan srác, akik már az osztályozón
játszottak a mi csapatunkban.

sport
Mi persze számítottunk rájuk, de hát ugye, mint említettük, nem „sportszázados” katonák voltak, ezért elvezényelték őket. Úgy, hogy a bajnokságban
talán két-három mérkőzésen voltak segítségünkre. Ez is közrejátszott abban, hogy feloszlott a csapat, és egy időre megszűnt Marcaliban a kosárlabda. De az is egy nyomós ok volt, hogy nem volt mérkőzésre alkalmas
terem a városban.
Mi egy „szabadtéri csapat” voltunk. Ott meg volt kötve, hogy szabadtéren
mettől meddig lehet játszani, figyelemmel az időjárásra, a hőmérsékletre. Nekünk többet kellett idegenbe mennünk, mert általában lemondtuk a
hazai meccseket késő ősszel, kora tavasszal. Ennek ellenére volt hazai
meccsünk havas esőben is, szóval nem kedveztek a körülmények a kosárlabdának.
-Meddig tartott a szünet? Hogy kezdődött újra a kosaras élet? Gondolom, jelentős ösztönzése lett a sportágnak a Csarnok átadása.
-A Csarnok átadásáig. Volt persze közben egy időszak, amikor mi még
kosaraztunk Keszthelyen második vonalban/
NB I/B/, Hévízen NB II-ben. Tehát volt marcali
kosaras, csak marcali kosárcsapat nem volt.
Már amikor épült a csarnok, összehívtak minket. Dr. Sütő László polgármester kérte, hogy
a már Marcaliban múlttal rendelkező két teremsportág szerveződjön újra. Az a társaság
(a Bubu, a Mihalics Géza, a Bácsics Jancsi, a
Czink Gyuszi, a Csaszi ) összeült, és újjászervezte a marcali kosárlabda sportot. Elmentünk
a gimnáziumba, hogy a tehetséges fiatalokat
irányítsák hozzánk, megkerestük az általunk
ismert kosárlabdát korábban művelő, szerető
embereket, és „összeraktuk” azt a csapatot,
amivel elindultunk a megye bajnokságban,
már, mint Marcali VSZSE.
Persze volt egy gond az elején, hogy ki legyen
az edző. Mert az ugye nem volt. Aztán a Bubut
rábeszélték, és ő elvállalta. A kezdetek óta Várfalvi István, a Bubu a Marcali VSZSE kosárlabdázóinak edzője.
Az „öregek” vállalták, hogy újrakezdik egy
rövid időre, azért, hogy időt adjanak a szakosztálynak az újjászerveződésre. Ehhez természetesen szükség volt olyan játékosok leigazolására, akik a profi múltjuknál fogva népszerűsíteni fogják Marcaliban
a kosárlabdát, és olyan testnevelőkre, akikhez közel áll ez a sportág, az
iskolákban meg tudják ismertetni és szerettetni a gyerekekkel/ Bőle László,
Balogh Mária, Laczó Tímea/.
Jöttek akkor - nagyon szívesen - Kaposvárról is játékosok (Bodor Tamás,
Bognár Tibor,Nagy Imre, Borovszky György, Haász András, Sótonyi Sándor). Az egyértelmű cél az volt, hogy a gimnáziumból - ahol akkor elkezdődött a Laczó Timi vezetésével a komoly kosaras élet -, kikerülő játékosoknak megteremtsük a lehetőséget a minőségi kosárlabdához, akkor már a
megfelelő feltételek között.
A kaposvári játékosoknak az igazolásával az is volt a cél, hogy legyen kitől
tanulni a fiataloknak, legyenek húzó emberek. Olyan játékosok voltak itt,
mint például a „Vipera” (Bognár Tibi), aki csodákat művelt a pályán centerként, ami máig emlékezetes.
Elkezdődött már az általános iskolákban is a kosaras élet, akkor kezdte a
Juhász Zoli, a Jáger Tibi, a Hartmann Jani, a Joó Balázs, Tápler Zsolt, és
hát persze még sokan. Ők már átjártak a gimihez edzeni. De akkoriban
kezdett a Sziva Balázs, Horváth Peti, Csobod Lajos, Egri Viktor, Kondás
Robi, Barak Dodi, a Magyar Viktor, a Baráth Peti, a Mihalics Zoli, Trombitás
Gábor, Gombai Bandi, ők egy fiatalabb korosztály voltak.
Azokban az években nagyon pezsgő kosárlabda élet volt Somogyban.
Három csoportban, több mint 20 csapat volt. A megyei bajnokságban volt

három csoport, felmenő rendszerben (A,B,C) tehát nyerni kellett a C –ben,
hogy a B –be jusson egy csapat, és így tovább.
Mi évente léptünk feljebb, 1994- ben nyertük meg az A csoportban a bajnokságot. Akkor már nem volt NBIII a magyar kosárlabdában. Bejutottunk
az NBII –be, és azóta is ebben a csoportban, a magyar harmadik vonalban
szereplünk. Ekkor már volt három csapat is a szakosztályon belül. A gimnazistáknak volt két csapata, az egyik a megye A –ban, a másik a megye
B-ben szerepelt a somogyi bajnokságban, a felnőttek meg az NBII –ben
játszottak.
NBII ... a kezdetek ...
-Az NBII –ben már az első szezonban a harmadik helyen végeztünk, a
következő szezonban másodikak, a harmadik szezonban pedig bajnokok
lettünk. Úgy, hogy nem volt vesztes mérkőzésünk az 1996/1997 –es szezonban! Osztályozóra mentünk az NBI –be jutásért!
Az osztályozón az első körben egy budapesti csapattal kerültünk össze. Mi

kényszerűségből lemondtuk a hazai fordulót, mert akkor éppen féregtelenítették a csarnok parkettáját. Az első nap kikaptunk 5-6 ponttal, másnap
a visszavágón megvertük őket tizenvalahány ponttal, mi jutottunk tovább,
bekerültünk a négy közé. Egy olyan társaságba, ahol a Debreceni Vad Kakasok, a TF, a Szekszárd és mi voltunk.
A Szekszárd kapta meg a rendezés jogát, ott mindenki játszott mindenkivel, és az első kettő jutott feljebb. Már az első nap a Debrecennel játszottunk, és megvertük őket 20 ponttal. Ma már elmondhatom, egy kicsit
meg is ijedtünk, mert az az igazság, hogy nem akartunk felkerülni. És azért
nem akartunk felkerülni, mert akkor nekünk még nem volt utánpótlásunk.
Nem voltak meg az előírt korosztályos csapataink. Neveznünk kellett volna
négy, vagy öt csapatot az utánpótlás bajnokságba. És persze hozzá edző,
felszerelés, utazási költség és minden, ami ezzel jár. Nekünk akkor csak a
megyebajnokságban játszó gimnazistáink voltak. Visszaléptünk az osztályozón a feljutástól. Pedig ott volt a reális lehetőség.
Igaz, hogy a kisváros nem bírta el a továbbjutással járó terhek viselését, de az önmérséklet, a teljesítőképesség határainak józan belátása is sportemberhez méltó, dicséretes képesség. És mivel Marcaliban
a mai napig virágzik a kosárlabdasport - gyerekektől felnőttekig -, az
alapító atyák így is elmondhatják, hogy maradandót alkottak.
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Képviselő-testületi összefoglaló
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január
18-án soron kívüli képviselő-testületi ülést tartott.
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Marcali Város Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésében lévő közforgalmú épületek
energiamegtakarítási intézkedési tervét, majd a képviselők egyetértettek
három önkormányzati tulajdonban álló ingatlan értékesítésre való kijelölésével. (5031/3, 5056, 4536 hrsz-ú ingatlanok)
Véleményezte a képviselő-testület a Somogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatala által elkészített, a 2018/2019-as tanév iskolai

körzethatáraira, a kötelező felvételt biztosító általános iskolára vonatkozó
körzetek kijelölésének tervezetét, és azt a javaslatot tette, hogy Csömend
község kötelező felvételt biztosító iskolájának Pusztakovácsi község általános iskolája kerüljön kijelölésre.
A képviselő-testület jóváhagyta a Marcali Város Önkormányzata és a Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás módosítását és felhatalmazta Marcali Város Önkormányzatának Polgármesterét a megállapodás aláírására.

Változások a kéményseprésben
Az Országgyűlés döntése nyomán január elsejével megváltoztak a kéményseprés szabályai.
A változás lényege az, hogy az egylakásos – jellemzően családi házban – ingatlanban élők
2018. január elsejét követően nem kapnak a kéményellenőrzés időpontjáról értesítést. A lakosoknak maguknak kell kérni a szolgáltatást, ami ingyenes.
Egylakásos épület nem kizárólag családi ház lehet, minden olyan lakóingatlan annak minősül,
amely nincs társasházként, vagy lakásszövetkezetként bejegyezve. A több lakást tartalmazó,
többemeletes lakóház is ide sorolandó, amennyiben nem alakult társasházzá.
A lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez tartozó ingatlanok – egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok
– füstelvezetőinek ellenőrzését – ahogy jelenleg is – az adott megyében, illetve ellátási területen nyilvántartásba vett kéményseprőipari egyéni vállalkozóktól vagy szolgáltató cégektől kell
megrendelni, a szakembereknek ezért már díjat kell fizetni.
Nincs változás a társasházakat és lakószövetkezeti ingatlanokat illetően: a kéményseprők
továbbra is tervezett sormunka keretében, a megajánlott időben érkeznek és vizsgálják meg
az épülethez tartozó égéstermék-elvezetőket.
Ehhez képest két hete a Gólya utcában és környékén külön hívás nélkül megjelentek a kéményseprők, és elvégezték a szolgáltatást. Várjuk az illetékesek tájékoztatását, hogy a jövőben is számíthatnak-e erre a lakosok! Forrás: BM OKF HCSGY

Zeneiskolás sikerek

Siófokon rendezték meg a Balaton Körüli Megyék Vonós Találkozóját,
amelyen a zeneiskola növendékei nagyszerűen szerepeltek.Bán Gyöngy
Beáta hegedű II. korcsoport Nívódíjat és Siófok Város Különdíját, Fehér
Barbara hegedű II. korcsoport Arany Oklevelet, Katona Fanni hegedű I.
korcsoport Arany Oklevelet, Samu Violetta cselló V. korcsoport Bronz Oklevelet kaptak.

Szalagavató Szőcsényben

2018. február 9-én rendezték meg a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola végzősei számára a szalagavató ünnepséget, melyen
kilenc pár táncolt bécsi keringőt. Fotó: Matakovics István

Nőnapi ajánlat

Kulturális Központ két programmal is készül nőnap alkalmából.
Március 8-án 17.00 órakor egy hölgy alkotóművész, R. Soltész Boglárka
szobrász-grafikus kiállításának megnyitóján vehetnek részt az érdeklődők a Kulturális Korzóban. Az eredetileg szobrászatot és szociológiát
tanult művész négy éve kezdett fotózni, akit csakis az érzései vezérelnek. Célja, hogy a nézőkben is különféle érzéseket keltsen. A különleges
képeket Zsirai Tibor, a Kulturális Központ fotósa ajánlja az érdeklődők
figyelmébe.
Ugyanezen a napon este 19 órai kezdettel egy kamara operettel kedveskednek a szervezők a színházszerető közönségnek. Az aStúdió Színház
mutatja be a Babavásár című darabot a Művelődési Házban. A darab
egy igazi pesti operett: könnyed, fülbemászó dallamok, eredeti történet,
mely bővelkedik fordulatokban és félreértésekben. A Babavásár hősnője
Budapest leghíresebb primadonnája, akit egy kettős anya-lánya szerepre kérnek fel. A szerepet csak azzal a feltétellel vállalja el, ha kislányruhában végigsétálva az utcán senki nem ismeri fel. A próba olyan jól
sikerül, hogy az utcán szembejövő volt férj sem ismeri fel a primadonnát,
akit teljesen lenyűgöz a lány és egészen hazáig kíséri. Ami viszont ez
után jön, azt látni kell. Az operettre jegyek kaphatók elővételben a Kulturális Korzóban és előadás előtt a helyszínen. Jegyár: 1500,- Ft. MVKK

Imahét Marcaliban is

Január végén városunkban is megtartották az ökumenikus imahetet.

Szent II.János Pál elrendelése nyomán február 11. , a lourdes-i jelenések
napja a betegek világnapja lett , amit azóta is minden évben megtartanak
.Ebben az esztendőben mintegy száz betegnek szolgáltatta ki a betegek
szentségét a hétvégi szentmiséken Iván atya.

Furcsa tél
Igazán nem panaszkodhatunk az idei télre.
Gyakran szinte tavaszias a hőmérséklet.
Még szerencse, hiszen sokat megspórolhatott a
GAMESZ azzal, hogy nem kellett a korábbi évekhez hasonlóan befednie a szökőkutakat, sem havat takarítania. Reméljük, a ritka mínuszok azért
nem tettek kárt a díszkútban.

hírek

Február a farsang hava

A farsang évenként ismétlődő, rövidebb-hosszabb ideig tartó időszak, amelyet évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak, disznótorok, jelmezes
felvonulások jellemeznek. A farsang vízkereszttől a - húsvétot megelőző
negyven napos nagyböjt kezdetéig -, hamvazószerdáig tart. A farsang a
tavaszvárás ősi örömünnepe. A nagy evésekkel, ivásokkal a természetet
is hasonló bőségre kívánták késztetni. A magyar farsangi szokások a középkorban honosodtak meg. A farsang német eredetű szó, mely magyar
elnevezésként a 15. században tűnt fel. Utolsó napját jelölő húshagyó
kedd elnevezés a böjt, a böjti étkezés kezdetét jelenti.
Ennek megfelelően a város több egyesületében, intézményében bújtak jelmezbe, s mókáztak jókedvűen.

Szivárvány Nyugdíjas Egyesület

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár

Talentum Ház

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium

Hittanos farsang az X-házban

Az üveget is a háztól szállítják el áprilistól Marcaliban
A helyi hulladékgazdálkodás folyamatos fejlesztésének újabb állomásaként városunkban március 1-től igénylehetők azok a 120 literes edények, amelyekből a szolgáltató négyhetente csütörtökönként elszállítja az üveg csomagolóanyag hulladékot.
- A házhoz menő rendszerű üveggyűjtés bevezetését hosszas előkészítés után idén tavasszal sikerül megvalósítani – tájékoztatta lapunkat Krajczár
Ibolya, a szolgáltató ügyvezetője. – Tavaly nyáron megkérdeztük az ügyfélszolgálatunkra betérő lakosokat, hogy szívesen fogadnák-e ezt a változtatást.
A visszajelzések nem voltak egyértelműek, ezek alapján nem döntöttünk volna a szolgáltatás bővítése mellett.
- A lakosok nem kértek a plusz kukából?
- Körülbelül az ügyfelek fele válaszolt úgy, hogy igényelné a zöld kukát. A döntő szempont inkább a városkép javítása, az illegálisan, közterületen elhagyott hulladék mennyiségének minimalizálása azzal, hogy a
gyűjtőszigetek nagy része így megszűntethető, vagy áthelyezhető lesz olyan területre, ahol a rendeltetésének megfelelően használják. Ha a gyűjtőszigetes ellátottság csökken, kisebb lesz a közszolgáltatói hulladék
eltulajdonításának lehetősége is.
- A konténerbe kihelyezett hulladék „kikukázása”
lopásnak minősül?
- Azzal, hogy a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeti konténerbe valaki elhelyezi a hasznosítható
hulladékát, a hulladék az állam tulajdonába és a közszolgáltató birtokába kerül. Azt az állam értékesíti, az
övé az ebből származó bevétel is. Ebben a közszolgáltató csak az állam által fizetett szervezet, aki a munkát
végzi; szállít, kezel, esetleg hasznosít.
Az ingatlanhasználó a díjat az állami koordináló szervnek fizeti, aki a bevételét a szolgáltatóknak egy összetett számítási módszer alapján osztja vissza.
Így a szelektív hulladék kiszedése a kukából, konténerből valóban lopásnak minősül. Sajnos Marcaliban is
megjelent ez a tevékenység, az elkövetőt be is azonosítottuk, felhívtuk a figyelmét arra, hogy szabálysértést
követ el. Ha a kollégáim tetten érik a jövőben, kénytelenek leszünk feljelentést tenni.
- Mi lesz a kukák igénylésének menete?
- Február végén, március elején minden családi házas háztartás Marcaliban a postaládába tájékoztatót és egy kitöltendő szerződést kap, ezek a dokumentumok a honlapunkon is elérhetők lesznek
(www.mtksz.hu). A teljes körűen kitöltött szerződést kell visszahozni, egy rövid adminisztrációt követően az edény az ügyfélszolgálatunkról elvihető.
- Mekkora érdeklődésre számítanak?
- Tisztában vagyunk vele, hogy vannak olyan családok, ahol szinte hónapokig nem keletkezik eldobandó öblös üveg, ugyanakkor ahol eddig is rendszeresen a gyűjtőszigetekre szállították az ilyen
típusú hulladékot, nekik nagy segítség lesz a házhoz menő rendszer. Ezután csak a kerekes kukát kell kihúzniuk a ház elé az adott gyűjtési napon reggel
7 óráig. Lesz elég kuka, nem számítunk hatalmas rohamra.
- Az ablak, ajtó üveg, tükör, drótüveg és szélvédő üveg is betehető a kukába?
- Semmiképpen se tegyük ezeket az üveggyűjtőbe. Sem gyűjtőszigetre, sem az otthoni
elkülönített gyűjtőbe nem valók, ahogy a hőálló üveg, vagy a kerámia és a porcelán sem.
Ezeket mind a hulladékudvarban lehet díjmentesen leadni, a Puskás Tivadar utcában. A síküveg is értékes hasznosítható anyag, de nem keverhető az úgynevezett öblös üvegekkel.
- A meglévő fekete mellett már van kék, sárga és barna kukánk, sőt komposztáló
ládánk is. Most lesz még egy zöld kuka az udvarban?
- Majdnem. Ennek csak a teteje lesz zöld, az alja sárga. Saját erőből valósítjuk meg a fejlesztést, semmilyen külső forrást, támogatást nem kapunk. A legolcsóbb megoldás a meglévő, pályázatos edények tetejének a cseréje és felmatricázása volt. Ezekből biztosítjuk az
igényeket.
- A szolgáltatónak nem fog többe kerülni így a gyűjtés?
- Eddig is kéthetente bejártuk a várost a gyűjtőszigetek konténereit üríteni, sokkal több km-t
nem fogunk menni. Minimális kukaigény esetén célirányosan gyűjtünk, de bízom benne,
hogy sokan élnek majd a lehetőséggel, és érdemes lesz végiggördülni a gyűjtőjáratnak az
utcákon.

Gyűjtési naptár matrica minden kedves Ügyfelünk részére
az ügyfélszolgálatunkról nyitvatartási időben, díjmentesen elvihető.

Kiwanis YP
Bölcsöde

hirdetés

