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Noszlopy Gáspár - Marcali híres ’48-as kormánybiztosa
Marcali kisgombai településrészének 1840-től nemesi földbirtokosai közé tartozott az evangélikus Noszlopy család, amelynek leghíresebb tagja Noszlopy Gáspár volt. A későbbi '48-as
szabadságharcos, kormánybiztos 1820. augusztus 27-én született a Somogy megyei Vrácsikon (ma Újvárfalva). Édesapja
Noszlopy Antal (1771-1831) rövid ideig megyei ügyészként
dolgozott. Feleségével, Bárány Juliannával (1789-1869) és
népes családjával egy nehezen működtethető földbirtokon
éltek és gazdálkodtak. (A család közeli rokonságához tartozott Berzsenyi Dániel is.) 1844-ben özvegy Noszlopy Antalné
a gyermekeivel kényszerűségből Kisgombára, az ott örökölt
birtokára költözött.
Noszlopy Gáspár 1832-től a középiskoláit Csurgón, Kaposváron, a jogi tanulmányait Pesten majd 1841-ig Pápán folytatta,
ahol olyan pedagógus egyéniségek tanították, akik később
Marczali Henrik tanárai is voltak. Noszlopy a joggyakorlata
után 1845-ben sikeres ügyvédi vizsgát tett. 1846-ban pályázat
útján választották meg a Marcali Járás egyik alszolgabírójának. A „hivatala” közigazgatási funkciója mellett mozgó bíróság
is volt: járta a területén lévő falvakat, és intézte az adóbeli és
peres ügyeket. Székhelye, ahonnan a leveleit címezte: „Kis
Gombán saját lakomnál” volt. 1847-ben két kölcsönből 53
magyar hold méretű kisgombai gazdaságát is korszerűsítette.
Takarékosan élt, ám az adóságokkal terhelt birtok és az anyagi
nehézségek miatt a kényszerű eladás lehetősége is a családja
felett lebegett. (Házuk a mai Noszlopy és Dezső utca sarkánál
lehetett.)
1848 tavaszán a forradalom vívmányainak érvényesítéséért
tevékenykedett: kihirdette a jobbágyfelszabadítás rendelkezéseit a kerületében, intézkedett a júniusi népképviseleti választásról, összeíratta a választókat, felhívta a figyelmet a volt jobbágyok kötelezettségeire (adózás, közmunka) is. 1848. május
1-én beválasztották a megyei bizottmányba. Részt vett a helyi
nemzetőr századok felállításában: míg ő lovas katona, testvérei Pál és Titusz gyalogos nemzetőrök lettek. A marcaliak
és gombaiak kétheti váltással szolgáltak a Drávánál felállított
sáncoknál.
Szeptember 3-án egy összeíró bizottság – melynek tagjai
Noszlopy Gáspár, Véssey Antal, Farkas Imre és Szabó János
voltak – megkezdte az állandó nemzetőrség tagjainak, a leendő honvéd zászlóaljak katonáinak a számbavételét. Szeptember 11-én a Jellasics horvát bán által vezetett 35 ezer főnyi császári hadsereg és 15 ezer főnyi horvát felkelő átlépte a Drávát. Az ellenállást többekkel
együtt Noszlopy is szervezte.
A hadi szerencse télen megfordult, a Horvátországból és Stájerországból újra betörő császáriak 1849 januárjában megszállták a Dunántúlt. Új, császárhű
megyei vezetőket neveztek ki. Noszlopy Gáspár követte a magyar kormányt Debrecenbe, ahol Kossuthtól kormánybiztosi megbízást kapott. Neki kellett
megszerveznie az ellenállást a Dunántúlon és Somogy megyében. 1849. április végén a kisgombai Noszlopy-háznál gyülekeztek a felkelők. Noszlopy
Gáspárnak mint a dél-dunántúli népfelkelés irányítójának 9000 főt sikerült toborozni, akikkel május elsején Kaposvárra bevonulva felszabadították a
császári megszállás alól a megyét. Júliusban Noszlopy Gáspár vezetésével a somogyiak harcoltak a Zalából betörő császáriak ellen, majd Szekszárd és
Veszprém érintésével bevonultak a komáromi erődbe.
A kormánybiztos testvérével, Antallal és szűk vezetői körével Veszprém megyében gerillaharcot folytatott, majd az Alföld felé menekültek. Noszlopy
Gáspárt 1850. április 1-én fogták el Tiszabőn. Pesten raboskodott, ahonnét május 12-én megszökött. Távollétében vagyonát és a kisgombai birtokát,
ahol édesanyja élt, elkobozták. Békés megyében és Pesten bujkált. Bekapcsolódott az illegális, Makk József és Meszlényiné Kossuth Zsuzsanna által
szerveződő mozgalmakba. A Noszlopy-testvérekre 1852. május 14-én – távollétükben – mondták ki a halálos ítéletet. Noszlopy Gáspár Kecskemét közelében újabb gerillacsapatot szervezett, hogy túszul ejtse a magyarországi körúton tartózkodó Ferenc József császárt.
Árulás következtében 1852. november 16-án Pesten elfogták, majd 1853. március 3-án három társával – Jubál Károllyal, Sárközy Somával, Andrásffy
Károllyal – együtt kivégezték. Az ítéletet a gróf Forgách Móric alezredes által vezényelt 1. zsandár ezred katonái hajtották végre.
A Marcali Múzeum gyűjteményében számos olyan dokumentummásolat található, amely a kormánybiztos személyéhez kapcsolódik. 2016-ban a Móricz
Béla által végzett Noszlopy Gáspár életútjáról szóló alapkutatások terjedelmes iratanyaga és a lezárt kézirata bekerült a történeti gyűjteménybe.
Huszár Mihály történész

Március 14-én a Marcali Múzeum új időszaki kiállításának ünnepélyes megnyitójára került sor. A tárlattal az
1848/49-es forradalom és
szabadságharc 170. évfordulójára emlékeznek. A kiállítás nagyszámú és jelentős
eszmei értékű tárgyi anyaga
a kort idéző dokumentumokból, portrékból, litográfiákból,
emléktárgyakból, viseletmásolatokból és eredeti fegyverekből épült fel. A rendezői cél
az volt, hogy a tematikusan
összeillő tárgycsoportok lehetőséget adjanak e történelmi
időszak több szempontú megismerésére.
Vidák Tünde múzeumigazgató, néprajzkutató, andragógus, Somogy Megyei Múzeumi
Koordinátor mesélt a tárlatról:
-Már tavaly megkezdődött a kiállítás tervezése,
pontosan az évforduló miatt. A kérdés az volt,
hogy milyen tárgyi anyagból, és a téma mely
vetületét kiemelve készítsük el azt. A múzeumunkban kevés ’48-as tárgyi emlék van, ez nem
lett volna elegendő. Éppen ezért az intézmény
gyűjteménygyarapítási stratégiájában kiemelt
célként szerepel, hogy megpróbálunk emlékanyagot beszerezni ebből az időszakból.
-Hogyan kerültetek kapcsolatba azokkal a
gyűjtőkkel, akik most kölcsönadták a tárgyaikat, emlékeiket?
-Három évvel ezelőtt már rendeztünk ’48-as kiállítást, akkor a zalaegerszegi muzeológus kollégákkal egyeztetve hangzott el a Keszthelyen
élő Fekete György neve, aki pedig még a szegedi Fenyvesi Csabát is ajánlotta, mint gazdag
tárgyi anyaggal rendelkező magángyűjtőt. Az
éremgyűjteményt pedig Mihalics Géza marcali
gyűjtő biztosította. Mindannyian jó szívvel támogattak minket, hiszen az elmúlt időszakban
korrekt munkakapcsolat alakult ki közöttünk. A
kiállítás koncepcióját Huszár Mihály történész
és Samuné Bogyó Hajnalka múzeumpedagógus
közösen dolgozták ki, érvényre juttatva azt a kor-

szerű muzeológiai irányzatot, mely szerint a tudományos szempontok mellett a múzeumi ismeretátadás lehetőségeit is figyelembe kell venni.
Ennek megfelelően már a tervezés időszakától
a múzeumpedagógusok is kapcsolódjanak be a
munkába, hisz ők lesznek azok, akik közvetítik
az ismereteket a diákcsoportoknak. Igazgatóként
teljes mértékben azonosulok ezzel a szemlélettel. A kiállítás látványvilágának megalkotója, a
színvilág megálmodója Babina Csabáné gyűjteménykezelő munkatársunk volt. Kiváló érzékkel
mindig azt tartja szem előtt, hogyan tud egy-egy
tárgy a legjobban érvényesülni a kiállítás során.
Fekete György Keszthelyen él. Ő adta kölcsön
harci eszközeit, fegyverritkaságait.
-Mikor kezdte a gyűjtést?
-Középiskolás koromban. Aktív munkavállalóként szállodai közgazdászként dolgoztam, pár éve nyugdíjas
vagyok, azóta még több időm van
erre a szenvedélyre. Kiállításokat
csak az utóbbi időben szervezünk,
vagy éppen kölcsönadok fegyvert különböző tárlatokhoz. A Festetics-kastélyban rendeztünk nagyszabású
huszárkiállítást egy kecskeméti kollégával, amely a XV. századtól az I.
világháborúig felölelő történelmi időszakot mutatta be.

-Mi volt az első fegyver, amit kapott?
-Kissrác voltam, amikor édesapámtól kaptam
1861 M. [mintájú] tiszti szablyát. Amikor elkezdtem a gyűjtést, még könnyebb volt beszerezni a
fegyvereket. Azért még mindig vannak kereskedők, akik a militáriára szakosodtak. A munkám
során sokat utaztam, külföldi aukciós házakból
is tudtam vásárolni. Körülbelül háromszáz tárgyam van. A gyűjtőszenvedély olyan, mint egy
„betegség”. Minden évben bővül pár darabbal a
gyűjteményem.
A szegedi Fenyvesi Csaba gyűjteményéből
származnak a falakon lévő képek, a legtöbb
dokumentum és emléktárgy, valamint a viseletmásolatok egy része.
-Húsz éve vagyok gyűjtő. Egy barátom hatására kezdtem a gyűjtésbe, majd vált a szenvedélyemmé. A gyűjteményemnek az itt látható anyag
csak egy része, otthon kétszer ennyit őrzök még.
Most már nehéz újakat beszerezni, ritkán bukkan elő egy-egy korabeli emlék. Sokat közülük
ki is vittek külföldre az 1960-as, 70-es években.
Annak viszont nagyon örülök, hogy ilyen színvonalas kiállítás keretében kerülnek bemutatásra a
gyűjteményem darabjai. A Marcali Múzeum már
most megkezdte a témakörben megvalósítandó
következő kiállítás tervezését és szervezését,
hiszen 2020-ban Noszlopy Gáspár születésének
200. évfordulóját ünnepeljük Marcaliban is.
A jelenlegi tárlat május 15-ig látogatható. HCSGY

Városi megemlékezés
Március 15-én hagyományosan a Noszlopy-szobornál tartották a városi ünnepséget. Kerner Krisztina,
a Siófoki Szakképzési Centrum Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézményvezetője
mondott beszédet. A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói adtak
műsort, majd az 1848-49-es emlékhelyeket koszorúzták meg. Tóth Ágoston szobránál a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája énekelt. HCSGY
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Történelem

történelem

„ Hova tűnt a sok virág”

mekkmesterek Marcaliban

Egy település emlékezete meg szokta őrizni azoknak a nevét, akik
hasznára voltak a közösségnek. Édeskeveset tudunk viszont azokról.
akik nem építettek, hanem romboltak. Akik tudatlanságból vagy meggondolatlanságból, túllihegett megfelelési kényszerből helyrehozhatatlan károkat okoztak. Nyilván nem véletlenül: csak a sikereknek
van gazdája, a kudarcoknak aligha. Amire fordul annyit a történelem
kereke, hogy a számonkérő kérdéseket fel lehetne tenni,
addigra már nincs kinek.

A „zsidótemplom”

A marcali zsinagógát 1905-ben kezdték építeni, Jakab Dezső
és Komor Marcell tervei alapján. Híres mesterek voltak ők,
Lehner Ödön szellemiségének követői. A mienk mellett ők
tervezték a marosvásárhelyi vagy a temesvári zsinagógát, de
világi épületek is őrzik alkotó tevékenységük nyomát, például
a budapesti Palace Szálló, az Erkel Színház stb.
Országszerte nagyon sok különböző méretű és igényességű
izraelita imaház működött, mert a letelepedő zsidóság mindenütt első dolgának tekintette, hogy iskoláról, templomról,
temetőről gondoskodjék.
A II. világháború rémségei azonban gyökerestül felforgattak
mindent. Több százezer zsidó honfitársunk odaveszett, a maroknyi hazatérő hívő pedig nem tudott fenntartani ennyi épü-

letet, még akkor sem, ha a háború a templomok közül is sokat tönkretett
vagy megsemmisített.
Ezért kérték körlevélben / Grünwald Fülöp és Naményi Ernő / a települések
megmaradt zsidóságát a tényleges állapotok felmérésére, hogy a kialakult helyzet kezeléséről egyáltalán gondolkodni lehessen. Ezen felmérés
eredményeként született meg két év múlva az az úgynevezett vallástörté-

neti döntés, amely lehetővé tette azoknak az épületeknek az eladását, amelyek
fenntartása „túlzott áldozatvállalást” jelentene egy-egy zsidó közösségnek. Bölcs
előrelátásra és egyúttal mély emberismeretre vall az a szigorú kikötés, hogy az
így befolyt összeget kizárólag vallási vagy jótékonysági célokra lehet fordítani.
Ezzel párhuzamosan megkezdődött az épületek állagának felmérése is. A Dunántúl déli és középső részén ezt a munkát Löwinger István és Schmelzer Kornél
végezte el, akik 24 településen vizsgálódtak. Nyolc helyen - köztük három somogyin: Tabon, Ádándon, Somogyszilben - már csak a templomok hűlt helyét találták, de volt néhány olyan is, ami nagyjából épségben maradt, és „megváltozott”
funkcióval - iskola, raktár - működött tovább.
A marcali zsinagógáról a következőket írták jelentésükben Scheiber Sándornak,
az Országos Rabbiképző igazgatójának:
„Nem romos, a berendezés is használható, de az ablakokat nap mint nap betörik,
így a templom belsejét a bedobált téglák és a kukoricacsutkák is elcsúfítják.”
Nemcsak visszaemlékezések, hanem dokumentumok is bizonyítják tehát, hogy
nem a háborús károk következtében kellett lebontani. Egyébként is a háború után
még csaknem húsz évig állt!
Ami pedig a betört ablakokat meg a dobálózást illeti - vásott kölykök akkoriban
is voltak. A különleges, hatalmas és hátborzongatóan elhagyatott épület minden
szülői tiltás ellenére csábító terepnek kínálkozott: Harci játékok, bátorságpróbák
és egyéb veszélyes kalandok ígéretét hordozta- baglyokkal, denevérekkel, kísérteties zörejekkel. 1963-ban aztán lebontották, hogy a helyére építsék fel a gimnáziumot, az egész országra érvényes egységes típusterv alapján ...Csakhogy
ezt a döntést semmi nem indokolta, az emberek akkor se értették, és azóta se
értik. Volt bőven üres telek, iskolának jóval alkalmasabb is, csendesebb helyen,
tágasabb területen.
Hogyan történhetett ez meg? Kit vagy kiket terhel a felelősség? Magasabb szinten született meg a végítélet, vagy a tevékeny butaság helyi buzgalma kapott
rá lehetőséget, hogy végre elefántként törhessen-zúzhasson a porcelánboltban?
Vannak még, akik emlékeznek? Kérjük, szólaljanak meg! Várjuk visszaemlékezéseiket! O.I.

hírek

Városi Könyvtár - Könyvajánlók

Elárverezik a gyógyszállót
Marcali, 2018. március 9., péntek (MTI) - Megszületett a jogerős bírósági ítélet arról, hogy 1 milliárd 920 millió forintot ér
Marcali gyógyszállója, melynek építése évekkel ezelőtt félbemaradt, így a végrehajtó hamarosan kitűzheti az árverését - közölte Sütő László (független, Marcali az Otthonunk Egyesület),
a Somogy megyei város polgármestere az MTI-vel pénteken.
Sütő László elmondta, a 2008 utáni gazdasági válság miatt torpant meg a beruházás. Az eredeti befektető az akkori gazdasági körülmények miatt egy idő után kiszállt. A Marcali Szálloda
Kft. nevű projektcég (benne az ingatlan tulajdonjogával) többségi tulajdonosa a kivitelezés legnagyobb alvállalkozója, a Ferrobeton lett, amely az elmúlt években több mint 100 millió forintot fordított állagmegóvásra. A projektcégben ingatlanapportja
révén 10,4 százalékban tulajdonos a marcali önkormányzat.
A polgármester beszámolója szerint a 220 ágyasra tervezett, 10 ezer négyzetméternyi területű, a marcali gyógyfürdő
szomszédságában épülő gyógyszálló jelenleg 60 százalékos
készültségi fokon áll. A beruházás korábban 570 millió forint
uniós támogatást nyert, amelynek visszafizetési kötelezettsége miatt bírósági pereskedés kezdődött az uniós pénzt kezelő
állami szerv, és a projektcég tulajdonosai között. Jogerős bírósági határozatnak kellett születnie az ingatlan értékbecsléséről ahhoz, hogy a végrehajtó meghirdethesse az árverést. A szabályok szerint a licit a becsült érték
feléről, azaz 960 millió forintról indul majd. A félbemaradt ingatlan iránt már
többen érdeklődtek - mondta Sütő László.
Az MTI korábbi híradásaiból kiderül, Marcaliban több évtizede tervezik,
hogy gyógy-és wellness szállodát építenek. A tervek megvalósításához
2008-ban jutottak 570 millió forintos uniós támogatáshoz, majd egy évre
rá kezdődött meg a 3,2 milliárd forintos beruházással 4 csillagosra és 116
szobásra tervezett gyógyszálló megépítése. Eredetileg 2011 tavaszán

akarták átadni a beruházást, amitől a somogyi kisváros közel száz munkahelyet és évi 60-70 millió forintos adóbevételt remélt. Az induláskor az
izraeli-holland érdekeltségű CEE Hotels Holdings BV. 89,6 százalékos
tulajdonában volt a Marcali Szálloda Kft., amely 2012-ben még folytatni kívánta a 2010-ben félbemaradt marcali gyógyszálló megépítését, azonban
ez nem járt sikerrel, leginkább a válság miatt túl drágává vált hitelek miatt.
Sütő László hangsúlyozta, Marcalinak elemi érdeke a gyógyszálló megépülése, ami a szomszédos, folyamatosan fejlesztett gyógyfürdővel együtt
válhatna komplex, gazdaságosan üzemeltethető turisztikai attrakcióvá. Az
önkormányzat tulajdonában lévő gyógyfürdő üzemeltetése önmagában
veszteséges - tette hozzá.

Testületi ülések összefoglalói
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február
15-én soron kívüli képviselő-testületi ülést tartott.
A képviselő-testület előterjesztést fogadott el a Somogy 03. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztásáról.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy 03. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB) tagjának: 1. Pozsonyiné dr. Laczkovics Anna Györgyi 8700 Marcali, Rákóczi
u. 47. - 2. Horváth Lajosné Rádics Márta 8700 Marcali, Berzsenyi u. 38. 3. Dr. Szilvássy Györk 8646 Balatonfegyves, Fenyvesi u. 21. - szám alatti
lakosokat, póttagjának pedig: 4. Kiss Sándorné 8700 Marcali, Ősz u. 72.
5. Nagyné Gelencsér Éva Erzsébet 8700 Marcali, Tavasz u. 3. szám alatti
lakosokat választotta meg.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február
22-én tartotta az év első soros képviselő-testületi ülését.
A képviselő-testület tudomásul vette a Jogi és Ügyrendi Bizottság tájékoztatóját a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, majd 2017. december 31-i záró nappal módosította Marcali Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetését. Az Önkormányzat hiány nélkül
zárta az évet.
A képviselő-testület elfogadta Marcali Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetését. A képviselő-testület elfogadta a polgármester 2018. évi
szabadságának az ütemezését, valamint az idegennyelv-tudási pótléka
megállapítására vonatkozó előterjesztést.

ajánlók

A képviselő-testület döntött a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói
álláshelyére kiírt pályázatról. A könyvtár igazgatói posztjára 2022. december 31. napjáig Monostori Szilveszter kapott megbízást. A képviselő-testület tájékoztatást kapott bizottságai átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, és jelentést fogadott el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A polgármester újabb nyertes pályázatról tájékoztatta a képviselő-testületet. Az önkormányzat a Széchenyi utcai orvosi rendelő korszerűsítésére
80.000.000 Ft, 100% intenzitású támogatást nyert el.
A képviselő-testület döntött a 326/16 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről, majd
jóváhagyta az önkormányzat 2018. évi éves összesített közbeszerzési tervét. A képviselő-testület a rendeletalkotási feladatkörében a korábbi azonos tárgyú rendelet hatályon kívül helyezése mellett megalkotta a 4/2018.
(II. 23.) önkormányzati rendeltét a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról, módosította a lakások és helyiségek bérletéről szóló
22/2003. (XI. 21.) önkormányzati rendeletét, továbbá hatályon kívül helyezett egyes idejétmúlt, szükségtelenné vált önkormányzati rendeleteket.
(megtekinthetők Marcali Város hivatalos weboldalán: www.marcali.hu )
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 135 millió forintot nyert a Postaköz 2. szám alatti ingatlan (nőtlen tiszti
szálló) felújítására a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán A képviselő-testület a pályázati önrész biztosítása mellett felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Vujity Tvrtko:
Világgá ment… és ami azóta történt

Leiner Laura: Ég veled

MVKK programajánló – 2018. ÁPRILIS

- Április 30-ig: Bronzbogár R. Soltész Boglárka szobrász-grafikus fotógrafika kiállítása „Érzés-szervek” címmel a Kulturális Korzó Kortárs Galériájában. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! MVKK

Különleges könyvet tart kezében az olvasó. Vujity Tvrtko egyszer csak úgy
döntött, hogy fiaival nekivág a nagyvilágnak.
Elutazott diktatúrákba, dolgozott árvaházban, bejárta Ázsiát és a Karib-tenger szigeteit, s mindenhová magával vitte gyermekeit is, akik így vele
együtt fedezték fel a Föld gyönyörű csodáit és nyomor sújtotta területeit.
Jön az egyéves kalandozás Naplója Haititől Kaliforniáig, a Fehér Háztól Srí
Lankáig. Olykor torokszorító, néha megható, vagy éppen kacagtató, ám
minden esetben erőt adó történetek a világ megannyi tájáról, ez a Világgá
ment igaz meséje. A nagy felfedezések most önre várnak.

Április 11. (szerda) 17:00 – Év sportolói kitüntetések átadása. Helyszín:
Művelődési Ház.
Április 14. (szombat) 8:00-12:00 – Garázsvásár-Bolhapiac a Piac tér fedett részén (rossz idő esetén a Civil Szervezetek Házában). Asztalfoglalás
a 85/510-504-es vagy a 85/510-448-as telefonszámokon.
Május 01. (kedd) 14:00-19:00 – Retro-Majális – fellépőkkel, vidámparkkal
és más kísérő programokkal. Részletek később a plakáton és a Kulturális
Központ honlapján. Helyszín: Európa park és volt avató tér.
Május 05. (szombat) 18:00 – Szereted-e még…? Anyák-napi Szécsi
Pál-emlékkoncert – Gergely Róbert és színésztársai közreműködésével.
Jegyár: 2200,- Ft. Helyszín: Művelődési Ház. Részletekről érdeklődni lehet
a Kulturális Korzóban és a 85/510-503-as telefonszámon.
Még látogatható kiállítások:
- Április 26-ig: Sándor Károly fafaragó kiállítása a Kulturális Korzó Amatőr
Alkotók kiállítóterében.

A nagy sikerű Szent Johanna Gimi és Bexi sorozata után újabb könyvvel
jelentkezik a tinik kedvence Leiner Laura. Az Ég Veled az Iskolák versenye trilógia első része. Újvári Hanna a tinik megszokott életét élte egészen
egy évvel ezelőttig, egy családi tragédia azonban mindent megváltoztatott.
Most apukájával kettesben tölti a hétköznapokat, és rég nem a korosztályának átlagos problémái foglalkoztatják. Miután átveszi a tizenegyedikes
bizonyítványát, az évzáró után váratlan felkérést kap az igazgatótól: részt
vehet egy iskolai versenyen, ahol kiváló matekosként főleg a logikai feladatok megoldásában számítanak rá. Hanna környezete ragaszkodik hozzá,
hogy elmenjen a megmérettetésre, így a Szirtes Gimnázium négyfős csapata elindul az Iskolák Országos Versenyére.

Kakaóbabtól a csokigyurmáig
Bemutatók és foglalkozások követték egymást egy héten át a marcali Kulturális Korzóban. A közös pont a csokoládé volt. A minikiállításon a Csilli
Choko Bons kézműves csokiműhely klasszikus, valamint íz-, és formabontó édességeivel találkozhattak az érdeklődők. A bonbonkészítés rejtelmeibe helyszíni bemutatóval a csokiműhely tulajdonosa, Földes Csilla bepillantást is nyújtott. Természetesen az elkészült finomságokat meg is lehetett
kóstolni. A Varázscsoki-csokigyurma pedig az óvodások és kisiskolások
foglalkozásainak fő kelléke volt, mert a csoki nem csak finom, játszadozni
is nagyon jól lehet vele. MVKK

interjú

Költségvetés 2018

Dr. Sütő László polgármestert kértem arra, emelje ki az idei költségvetés legfontosabb elemeit.
- Mielőtt az új költségvetési évről beszélnék, fontosnak tartom két dolog
miatt megemlíteni a 2017-es esztendőt. A város működtetni tudta valamennyi intézményét, azt gondolom, hogy jó színvonalon, méghozzá úgy,
hogy 2017. december 31-én Marcalinak egyetlenegy fillér adóssága sem
volt. Ezt szeretném kihangsúlyozni, hiszen ez az alapja annak, hogy 2018
jól tervezhető legyen. A másik nagyon fontos dolog az, hogy 2017-ben sikerült a pályázatainkat olyan állapotba hozni, hogy azok döntő többségükben nyertessé váltak. Nem csak a megyén keresztül pályázható területi
operatív programban nyertünk, hanem más uniós forrásokból is több mint
egymilliárd forintot, illetőleg nyertünk közvetlenül minisztériumi pályázatokat is, ilyen például a „nőtlen tiszti szálló” felújítása. Ezek az alapok ahhoz,

beleértendő a GAMESZ-tól az óvodákon át a fürdőig minden.
Fontos az is, hogy Marcali mintegy 250 millió forintból olyan feladatokat lát
el, ami nem lenne számára kötelező. Ilyen például a strand fenntartása,
múzeum működtetése, sport és művészeti egyesületek olyan módon való
támogatása, ahogy mi tesszük. Vagy említhetem a különféle rendezvényeket.
Évközben tavaly is pályáztunk kiegészítő állami támogatásra, amiből 80
millió forintot meg is kaptunk kormányfinanszírozásként, ebben az évben is
tervezünk legalább hasonló összeget, ami nagyon fontos ahhoz, hogy év
végén valóban nullás legyen a költségvetésünk.
Ami a fejlesztéseket illeti, az Európai Unió projektjei több mint 3 milliárd forintot tesznek ki a városban. Egyik része a munkahelyteremtéshez
kapcsolódik. Ilyen az új Keleti Ipari Park építése, ilyen a foglalkoztatási
paktum, amiből cégeket, illetve a Szakképző Iskolát próbáljuk támogatni.
Fontos másik része az intézményi felújítások: megújul a GYÉK, a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a Marcali Óvodai Központ, a Széchenyi utcai orvosi rendelő, a már említett „nőtlen tiszti szálló”.
Ugyanilyen fontos az a rész is, ami a város küllemére hat, a városközponti
rekonstrukció. Ezúton is köszönöm, hogy 13 pályamű érkezett, hamarosan
kiválasztjuk azt, ami tovább fejleszthető. Valakik mindenképpen megkapják
az első, és második díjakat. Utána ezekből kiindulva szakemberek fogják
elkészíteni a terveket, s ezeket újabb társadalmi vitára fogjuk bocsátani.
Nagyon fontos az is, hogy saját forrásból is tudunk valamilyen szinten
fejleszteni. A régóta várt Móra Ferenc utcai felújítás is elkészül, már fo-

közérdekű
óvoda felújításánál meg tudjuk-e úgy valósítani a munkákat, hogy nyáron
ezt az intézményt esetleg bezárjuk, hiszen ekkor lényegesen kevesebb az
igény rá. Ekkor végeznénk el a belső munkákat, illetve a nagyon zavaró
munkákat nyárra terveznénk. A kivitelezési kapacitás azonban véges. Ha
ugyanaz a cég nyeri el a munkákat, akkor két helyen egyszerre nem tudnak
dolgozni.
Továbbra is támogatni fogunk minden olyan dolgot, ami eddig működött.
Azt hiszem, a 2018-as költségvetés tartható, működése szilárd alapokon
álló költségvetés. A fejlesztéseknél majd akkor tudunk pontosat mondani, amikor látjuk a közbeszerzések eredményét. Az is előfordulhat, hogy
azok az összegek, amelyeket 2015-ben, 2016-ban terveztünk, ma már
nem lesznek igazak. Ebben az esetben vagy a műszaki tartalomból kell
engednünk, vagy meg kell majd találni azokat a plusz forrásokat, amelyek
biztosítani tudják azt, hogy ezek elkészüljenek.

-Több olvasónk jelezte, hogy a Tesco felé vezető kerékpárút nagyon
rossz állapotban van. Várható, hogy felújításra kerül a nyertes pályázat keretében?
-Már a tervező kiválasztásánál tart a pályázat. Amint ez meglesz, megtörténnek az egyeztetések. Mi azt gondoljuk, hogy Bizén és Marcaliban a járdák nyomvonalát kellene követni, azokat kiszélesítve. A Szigetvári utcában
a nyugati oldalon futna, bejönne a parkokon, végighaladna a Hársfa utcán,
a Mikszáth Utcai Iskola előtt, s a benzinkútnál becsatlakozna a meglévő
kerékpárútra, azt pedig felújítanánk. A hiányzó 100 méteres szakasz is
megépülne. A pályázatban le van szakaszolva az, hogy településenként
mennyi pénz költhető el. Ez Marcaliban 60 millió forint. A Közútkezelő részéről is van tervezve 90 millió, véleményem szerint a bizei részt ebből
kellene finanszírozni, hisz főút mellett van. Azt hiszem, hosszú vitának leszünk részesei. HCSGY

A TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002 azonosítószámú pályázatunk célja az egészségügyi alapellátó-rendszer fejlesztése az intézmények infrastrukturális
feltételeinek korszerűsítése révén, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése, különös tekintettel a várandósok, nők, gyerekek és ﬁatalkorúak,
fogyatékkal élők és idősek igényeire. Az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének keretében két háziorvosi szolgálatnak – vegyes és gyermek – és
a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épület fejlesztését tervezzük, az épület külső energetikai felújítását, akadálymentesítést és eszközbeszerzést
valósítunk meg. A Marcali Széchenyi utca 17-21. szám alatt egy helyrajzi számon található épületben jelenleg az V. számú háziorvosi körzet rendelője és az
I. számú gyermek háziorvosi körzet rendelője működik, valamint részben üres, funkció nélküli helyiségek találhatók, melyek korábban a hétvégi orvosi
ügyelet helyiségeiként funkcionáltak. Az épület belső átalakításával, a helyiségfunkciók átcsoportosításával az épületben a továbbiakban is helyet kap a
háziorvosi- és a gyermekorvosi körzetek rendelője, valamint az új funkcióként megjelenő védőnői szolgálat is.

SAJTÓKÖZLEMÉNY - MEGÚJUL A POSTA KÖZ 2. SZÁM ALATTI ÉPÜLET

Marcali Város Önkormányzata 135 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt munkaerőpiaci mobilitást
elősegítő pályázat keretében. A pályázat célja a Posta köz 2. szám alatt található volt „nőtlen tiszti szálló” épületének felújítása, az épületben lakások
kialakítása, melyeket a város foglalkoztatói bérelhetnek munkavállalóik számára. Az épület felújítás mellett a támogatásból az ingatlan környezete is
felújításra kerül.

képviselői fogadóórák
hogy 2018 működésében stabil, a fejlesztésében pedig jó év lehessen. Azt
hozzá kell tenni, hogy a fejlesztések döntő többsége ebben az évben nem
fog befejeződni. A hiányzó építési kapacitások miatt több átcsúszik majd
2019-re, ha más nem is, az elszámolás igen.
Ha az önkormányzat költségvetését nézzük, akkor az 5 milliárd 500 millió
forintot meghaladó összeg. Ami Marcaliba kerülhet elköltésre, az több mint
6 milliárd forint, tekintettel arra, hogy a Marcali Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül működtetjük a Marcali Óvodai Központot, illetve a Marcali
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központot. Itt vannak kölcsönös
pénzmozgások, amelyek azt eredményezik, hogy városunkban 6,1 milliárd
forintot költhetünk el. Mindet persze nem használjuk fel, hisz a fejlesztések
egy része át fog csúszni 2019-re, tervezni mindenképp kell. A működési
költségeket nézve, olyan 2,6 milliárd forintból fog működni a város. Ebbe

lyamatban van a közbeszerzési eljárás. Már el is készült a Szakmunkásképző Iskola nyílászáró cseréje, illetve több pénzt szeretnénk a jövőben
kátyúzásra fordítani. Emellett 20 milliós alap van arra, hogy például a bizei
temető mellett parkolót építsünk, befejezzük a félbehagyott parkolót a tiszti
lakótelepen, illetve a bölcsőde és óvoda közti parkolót is teljesen rendbe
fogjuk tenni. Ezek azok a programok, amelyek nagyon fontosak. Mindez
természetesen sok kellemetlenséggel is fog járni, hiszen amikor egy intézmény felújítása történik, akkor az bizony azzal jár, hogy a működése
nem lesz tökéletes. Ehhez kérem a türelmüket, igyekszünk a problémákat
áthidalni. A GYÉK mint intézmény várhatóan kb. a tanév végéig működni
fog, ezt követően pedig a Petőfi utcában -szintén a tulajdonunkban lévő-,
korábban a gimnázium által üzemeltetett konyhában történik a főzés. Itt az
alapvető probléma az lesz, hogy meg tudjuk-e oldani szeptemberig azt,
hogy a Noszlopy Iskolánál kialakítsunk egy melegítő konyhát, és egy olyan
étterem részt, ahol legalább három osztály le tud ülni. Egyeztetések folynak a KLIK-kel arról, hogy közösen hogyan tudnánk ehhez megteremteni
a forrásokat. De ugyanúgy nagy együttműködést igényel az is, hogy az

Fekete Lajos (MOTTE)

Fogadóóra: - minden hónap második hétfőjén 16.30-17.30 között.
Helyszín: Civil Szervezetek Háza, kisterem. - minden hónap második
hétfőjén 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 17.3018.30 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.

interjú
Gyógyíthatatlan betegségben elhunyt Kiss László, a város sportéletének kiemelkedő személyisége, a Városi Sportcsarnok alapító igazgatója. Osztozva a család gyászában, Vágó Zoltán 2015-ben készült
interjújának részletével emlékezünk rá.
20 éves lesz 2013 –ban a Marcali Városi Sportcsarnok, és 20 éves lesz
a Marcali VSZSE. Beszélgetés Kiss Lászlóval, az intézmény igazgatójával, a Marcali VSZSE elnökével.
A Marcali Városi Sportcsarnok története az 1991. április 17-i Városi Önkormányzat képviselőtestületi ülésén kezdődött, melyen döntés született – a
Marcaliban eddig nem létező -, nemzetközi méretű Központi Tornaterem
(Sportcsarnok) megépítéséről.
A Sportcsarnok alapkövét 1992. szeptember 05-én rakták le, és ezzel megkezdődött a 2170 m2 alapterületű, 1080 m2 küzdőterű, lelátóval, öltözőkkel, két büfével, WC blokkal és még sok kiegészítő helyiséggel rendelkező
létesítmény kivitelezése.
A legelső országos jelentőségű
program az - új létesítmény átadásával együtt -, az I. Marcali Kiállítás volt, 1993. szeptember 23-26
között. 1993. szeptember 23-án
Göncz Árpád köztársasági elnök
nyitotta meg a rendezvényt, és
avatta fel a kiállításnak helyet adó
Marcali Sportcsarnokot.
A Sportcsarnok építésekor már
ott volt Kiss László, a Csarnok
Kft. ügyvezetője, a Sportcsarnok igazgatója. Aki azóta is a
Sportcsarnokban dolgozik, és az
intézményvezetői munka mellett
a Marcali Városi Szabadidő Egyesület elnöke is.
-1993. szeptember 23 –án volt
az ünnepélyes átadás, előtte
nem is funkcionált a csarnok?
- Az avatást megelőzően már tavasszal kiderült, hogy várhatóan
én leszek az igazgató. A tanévzárót követően 1993. június 16-án
kerültem ide a Sportcsarnokba.
Akkor még az épület nem volt
kész, az önkormányzatnál kaptam
egy asztalt az Ivusza Pista bácsi
mellett. Mondhatom, már az első
naptól azon dolgoztam, hogy tartalommal tudjuk megtölteni ezt a
létesítményt. Meglehetősen sokat dolgoztam akkoriban, azóta is emlegetik, hogy egy alkalommal rám zárták az önkormányzat épületét, annyira
belemerültem a munkába, hogy nem vettem észre, hogy már mindenki
hazament. A takarítók „szabadítottak ki” a szorult helyzetemből.
A Sportcsarnok majdani üzemeltetésének ügyei mellett párhuzamosan a
Marcali VSZSE szervezése is a feladatom volt. 1993. július 16 –án bejegyezték a VSZSE –t a bíróságon. És hát persze ott volt már a Vásárral
kapcsolatos teendők sokasága.
- A vásár megrendezése hogy került előtérbe? Milyen szándékokkal
kezdtetek a szervezésbe? Volt ebben gyakorlata valakinek, vagy egy
céget bíztatok meg?
- Már a kezdetektől volt arról szó, hogy legyen egy Nemzetközi Vásár is
Marcaliban a Sportcsarnokban. A csarnok kivitelezését végző Szentbalázsi
Surján Rt. korábban a Sevillai Világkiállítás magyar pavilonját építette. Azt
feltételezem, hogy ott kaptak egy olyan impulzust arra, hogy „kedvet kap-

janak” a vásárszervezéshez is. Ők ajánlották, hogy szerveznek egy vásárt
a megnyitóra. A város vezetése erre fogadókész volt. Az 1993 –as és az
1994 –es vásárt a Surján Rt. rendezte, szervezte. Mi mellettük dolgozva
tanultuk a vásárszervezést, rendezést. De mondhatom, hogy a teljes Polgármesteri Hivatal is részt vett a szervezésben.
Ha elhelyezzük az időben az első vásárt (1993), azt kell tudni, hogy nem
volt Marcaliban korábban hasonló nagyságrendű program. Akkoriban a
május elsejék, vagy a búcsúk voltak a legnagyobb létszámot megmozgató
rendezvények. Nagyon nagy volt a várakozás a lakosság körében, mindenki csodálta, hogy miként alakul ez a környezet, hogy épül a vásár, hogy
állítják a nagysátrat.
Akkoriban a gazdasági környezet lehetővé tette, hogy egy igazán nagyszabású rendezvény legyen a Marcali Nemzetközi Kiállítás és Vásár. Jellemző volt már az első és további néhány vásárra, hogy számszerűen is, de
kiállítótér nagyságban is nagyon sok külföldi vendégünk volt. Sorolhatnám
a testvérvárosi cégeket, de Svájcból, Lengyelországból, Olaszországból,
Németországból nagyon sok és jelentős cég jött el kiállítani.
1993 –ban Göncz Árpádnál „nagyobb” személy nem volt, aki avathatta volna a Csarnokot és megnyithatta a Vásárt.
Jól emlékszem, hogy nekünk szervezőknek milyen szokatlan volt,
hogy már hetekkel korábban a Köztársasági Őrezred vizitált a helyszínen, hogy micsoda sajtóérdeklődés
volt. De hát említhetem, hogy volt
itt ejtőernyős ugrás és helikopteres
sétarepülés… kis város volt akkor is
Marcali, mi is csak rácsodálkoztunk
ezekre a dolgokra.
- Arra kérlek, hogy egy-két színes sztorit osszál meg velünk.
Gondolom az elmúlt 20 évben
sok érdekesség történt a vásárok
idején.
-Hát volt sok, persze mindenkinek
más az emlékezetes. A gyerekeknek lehetnek akár a gólyalábasok,
a fiataloknak a Republic koncert, de
például volt olyan vásármegnyitó is,
amikor az Olimpia miatt a díszvendég és polgármester úr egy magyar
érdekeltségű aranyérem okán megfeledkeztek az eseményről – nézték
a versenyt a tv-n -, meglett az arany
és sietve érkeztek a megnyitó ünnepségre. Nagyon sok neves sportolót
hívtunk meg annak idején a vásár idejére, közönség találkozók voltak. De
hát elmondhatom, hogy több miniszterelnök is a vendége volt a vásárnak.
Rengeteg sztori van, de hát, ahogy mondtam, mindenkinek más az érdekes.
- Végleg megszakadt a vásárok sora?
- Valamikor a beszélgetésünk elején már említettem, hogy én azt gondolom
mindent a „helyén” kell kezelni, abban a közegben, abban a korban, abban
a gazdasági, abban a politikai környezetben. Azt kell mondanom, hogy a
kilencvenes évek eleje szinte önmagától létrehozta a vásárt. Később ez a
felfokozott érdeklődés a gazdasági nehézségek, a cégek „aprózódása”, a
közönség érdeklődésének a csökkenése miatt fokozatosan „elhalványult”.
Sokat változott a gazdasági és a kereskedelmi környezet. Valamikor voltak
olyan termékek, amelyeket szinte csak egy évben egyszer, itt a vásárban
lehetett megvenni. Ahogy bővültek a vásárlási lehetőségek az országban,

interjú
ez a „monopólium” egyre jobban háttérbe szorult, gyakorlatilag mindent
meg lehetett már venni évközben is.
- A kezdetektől Te vagy a Marcali VSZSE elnöke. Milyen kiemelkedő
teljesítményre emlékszel abból az időből?
-Marcali életében a Sportcsarnok megépülése egy minőségi változást hozott. Terem hiánya miatt a kézilabda, a kosárlabda az teljesen elhalt. Ezek
a sportágak a 80 –as évekre már egyértelműen terem sportágak lettek,
szabadtéren bizonyos osztály fölött nem lehetett mérkőzést rendezni.
Az általános iskolákban nagyon elterjedt volt mind a két sportág, ezért
égető szükség volt egy igazi teremr,e ahol kosarazni, kézilabdázni lehet.
A kézilabdában a diáksport keretében a körzetben nagyon ügyes és jó csapatok voltak Sávolytól, Nikláig, de Vésén, Böhönyén, Nemesviden, és sorolhatnám. Mindenütt foglalkoztak a gyerekekkel. Annak idején egy járási
bajnokságot megnyerni egy nagy dolog volt!
Ezelőtt húsz évvel Marcaliban a kézilabda csapat a megye bajnokságban
játszott. Egy erős, jó csapatokból álló mezőny volt akkoriban. Jelentős volt
az utánpótlás, hiszen mi a Mikszáth Iskolában jó eredményeket értünk
el, talán még az idősebbek emlékeznek rá, megnyertük a Tv –ben futott
„Pályán maradni” vetélkedő sorozatot, ami jó hírverése volt a sportágnak.
Illetve sokszor odakerültünk az országos döntőnek a küszöbére. De hát
sajnos, a Mikszáth körülményei nem tették lehetővé a jobb eredményt.
- Térjünk vissza 1993 –ba! Mondhatom, hogy a Sportcsarnok megépülése „generálta” a VSZSE megalakulását, vagy volt más ok erre?
- A két jelentős játékos létszámot feltételező sportág automatikusan szükségessé tette egy egyesület létrehozását. Erre tudatosan készültünk, hiszen még nem volt kész a csarnok, de az egyesületet már létrehoztuk. És
hamarosan már egy több szakosztályos, nagy sportegyesület lett a Marcali
VSZSE. Az volt a város elvárása, hogy a hagyományokra épülve a kézilabda és a kosárlabda sportágakat kell behozni ide a Sportcsarnokba. A
kézilabda is másképpen alakult egy kicsit, és a kosárlabda is másképpen.
A kosárlabdánál, mivel előtte hiányzott a fiatal generáció, a felmenő korosztályok az akkori kosárlabda csapat a régi nagy öregekre épült és a megye bajnokságban kezdtek el játszani.
Kézilabdánál ez pont fordítva volt, mert ott az általános iskolai diákokra
kellett építkezni. Amikor kiderült, hogy rájuk majd szükség lesz, mi már 93
elejétől nekiláttunk a csapatépítésnek. A diákok mellett meg tudtuk szerezni olyan marcaliakat, akik játszottak már korábban. Akkor került ide Dombóváriné, vagy Szántó Angéla, ők a mai napig itt vannak a szakosztálynál.
Ők alapító tagjai voltak az akkori csapatnak, és ma már más beosztásban,
de mai napig itt vannak. Rengeteg játékosunk volt, de nagyon fiatalok. A
korábban elvégzett munkának, a hatalmas tenni akarásnak az eredményeképpen toronymagasan vereség nélkül nyertük a megye bajnokságot. A
következő szezonban már az NBII-ben szerepeltünk.
- Ahogy megfelelő színvonalú csarnoka lett a kézilabdásoknak, egyre
feljebb léptek a bajnokságok szintjében végül 1999/2000 és 2001/2002

–ben az NBI –ben játszhattunk. Majd miután nem sikerült a bennmaradás az első osztályban azóta az NBI/B –s bajnokságban szerepelünk. Majd arra kérlek, hogy röviden foglald össze ezt az időszakot.
De mielőtt erről beszélnénk, arra kérlek, beszéljünk még egy kicsit a
múltról. Úgy tudom, te is voltál edzője a kézilabdásoknak, mikor volt
ez, és meddig edzősködtél?
-1994 –ben már az NBII –ben szerepeltünk, és öt évig volt a csapat a második osztályban. Én akkoriban nemcsak a felnőtt csapat edzője, hanem
a diákcsapatoknak is edzője voltam. A Nemzeti Bajnokságban a harmadik
és az ötödik hely környékén voltunk szinte minden szezonban. 1998 –ban
viszont már ostromoltuk az NBI/B kapuját. Akkoriban került ide néhány játékos máshonnan. Akkor már a bennünket körülvevő közegnek volt egy
elvárása, hogy jussunk fel egy magasabb osztályba. 1998-ban nagyon
éles küzdelemben, de megnyertük az NBII –es bajnokságot. Én 1998 –ig
voltam a csapat edzője.
- Miért hagytad abba?
- Több oka is van. Ekkortól nekem már a vásárszervezés is a feladatom
lett, és az egyesületben is megnövekedtek a feladataim. Amikor az NBII
–ben voltunk, akkor nem csak a diákcsapataim voltak, hanem volt például
egy csapatunk a megye bajnokságban is. Az edzősködés az egész embert
kíván. Úgy éreztem, nem tudom egyszerre mind a két feladatomat ellátni.
- Harminc éve a sportnak élsz, voltál testnevelő tanár a Mikszáthban,
húsz éve vezeted a VSZSE –t. Voltál évekig kézilabdaedző, dolgoztál
már NBI –es csapat mellett, ismered a sportot, a marcali sportéletet.
Őszintén kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy egy ilyen 13 ezres
kisváros - ami valójában a belső területeivel csak 8-9 ezres – mint
a mienk, versenybe szállhat a nagyobb településekkel? Kell nekünk
magasabb szintű sportélet Marcaliban? Tartsuk itt a gyerekeket? Tudnak itt eredményt elérni?
- Kiugró nagy tehetség kevés van. Én azt mondom, hogy a kiugró nagy
tehetség menjen el, mert itt a sportból megélni nem tud. Ugyanakkor azt
gondolom, hogy annál nagyobb élménye egy sportolónak nem lehet, mint
az, hogy ahol felnőtt, elkezdte a sportpályafutását, ott sikeres! A legtöbben
ezt majd a munka mellett fogják csinálni, a játékot a sport szeretetéért, a
társaságért, a csapatért. A sport egy nagyon jó lehetőség arra, hogy értelmesen csapatban töltse el valaki a szabadidejét, programot ad, és sikerélményekkel gazdagít!
Nekünk az a célunk, hogy ezen a szinten legyünk sikeresek! Feljebb nem
tudunk menni, és nem is kell! Legyen az, hogy nálunk a fiatalok játszanak,
legyenek ügyesek, tudjanak fejlődni. Mi ennyit tudunk biztosítani. Aztán
majd, aki arra alkalmas, az majd kiharcolja magának a feljebb jutás lehetőségét.

Tisztségviselők fogadóórái
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

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
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Forralt borral a hideg ellen
Dermesztő hidegben került sor február 24-én a 8. Marcali Borforraló Fesztiválra. Azért az égiek abban a szervezőkkel voltak, hogy legalább a hó,
vagy az ónos eső nem esett. Talán a tavalyi fedett sátras megoldás szerencsésebb lett volna. Igaz, a mínuszokban még jobban fogyott a forró ital.
Választékban nem volt hiány, hisz tizenhárom csapat indult a megmérettetésen. Persze, aki másra vágyott, az kóstolhatott pálinkát több fajtából, de
a kézműves sörök között is kedvünkre lehetett válogatni. Az italok mellett
a versenyző csapatok többféle pogácsát, borkorcsolyát, sőt, még lángost
is kínáltak.
Az Obsitosok csapata a Honvéd Nyugállományúak tagjaiból állt. A Da Bibere zalai Borrend tagjai zsűriztek, az ő borukat találták a legjobbnak.

Dacolva a mínuszokkal, szép számú közönség gyűlt össze kora délutánra.
A rendezvényt Mozsárné Kutor Veronika önkormányzati képviselő, a Civil
Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
nyitotta meg. Beszédében a közösségek fontosságáról beszélt.
Néhány csapatot megkérdeztem, mit jelent számukra ez a hagyomány. A
Gólya utcaiak a kezdetek óta beszállnak a versenybe. Nem a helyezés miatt vannak itt, hanem azért, hogy az itt lévő emberek jól érezzék magukat.
Az idén rozéval készültek, sokan álltak náluk sorba kostolóért. A Marcali
Mentők csapata először indult a versenyen.

Elmondásuk szerint az esélytelenek nyugalmával várják az eredményhirdetést. A forralt bor iránti szeretet hozta ide őket, italukat a gyümölcsös üdítő felé csúsztatták el. A Z+D csapata harmadszor vett részt a versenyen.
Tizenketten voltak, de folyamatosan jöttek a párjaik is. Vonzotta őket a jó
hangulat, meg csapatépítő tréningnek sem utolsó. Saját bort főztek, amelyet vaníliával és eperrel ízesítettek.

Gratulálunk! A klub egyébként 1970. óta létezik, „Fegyveres Erők és Testületek Klubja” néven alakultak meg 21 fővel. Ma 63-an vannak, az átlagéletkor 74 év. Nyitottak a város lakói felé, várják azokat, akik egy jó közösséghez szeretnének tartozni. Sokrétű programjaik vannak: sport, kulturális,
hagyományőrzés. Nemzetközi (horvát) kapcsolataik is vannak. Májusban
lesz egy nagy találkozójuk, Marcaliban fogadják a vendégeket. Egy év kihagyással valamennyi borforralón ott voltak, az elsőt is megnyerték. A mostani csapat magját Fullajtár István és Huszár Géza alkotta, a csapat lelkei
voltak. Lelkes társaság dolgozott a sikerért, volt kiszolgáló személyzet is,

akik a pogácsáról, és a hagyományos, paprikával megszórt zsíros kenyérről gondoskodtak. Az ízléses terítés sem maradhatott el. A bort hagyományos módon készítették, főként olasz rizlingből készült a nyertes fehér bor.
Huszárné Horváth Piroska elmondta, jól döntöttek, hiszen a borrend hölgy
tagja mindjárt értékelte is azzal a megállapítással, hogy ez olyan, ahogy én
szoktam. S ki nem hagynák a programot, ez egy jó buli, ahol rég nem látott
ismerősökkel lehet találkozni. Ő 13 órától estig állt a kályha mellett és csak
keverte-kavarta a nedűt, ami jól is fogyott. Csapattagok voltak: Fullajtár
István, Huszár Géza, Fullajtár Istvánné, Gazdag Jánosné (Annuska), aki

a klub lelke, mindent összefog, Héger György elnök, Huszárné Horváth
Piroska. Kisegítők: Olasz Erzsébet, Őrfalusi Imre és Imréné, Kondákor Ferencné, Tamási Marika, Markhard házaspár.
A bor mellett a zenéé volt a főszerep. Felléptek: Bale-Seen zenekar, Fourtissimo, az új Fiesta, Baby Gabi, zárásként pedig retro disco szólt. S hiába
várták sokan, Tiesto csak nem érkezett meg! A tréfát félretéve, története
van a facebookon terjedő eseménynek. Sikerült beszélgetnem a fesztiválon Tálos Martinnal - forralt bort főztek éppen-, Papp Dániel barátjával
együtt ők indították el a Tiesto-mozgalmat.

- Először viccnek gondoltuk, aztán azt vettük észre a facebookon, hogy túl
sok lett az érdeklődő. 263 ott leszek, és 637 érdeklődöm bejelölést kaptunk.
- Tekinthetjük kritikának is a fiatalok részéről a szervezők felé?
- Úgy gondolom, igen. Úgy érezzük, ez a program is az idősebbeknek szól
(s még számos a városban). A fiatalok szeretnék, ha rájuk is gondolnának a
rendezvények összeállításánál. Mindig, mindenhol ugyanazt a korosztályt
látni, pedig mi is létezünk. Pl. Lehetne mini zenei fesztiválokat szervezni 3-4 kisebb fellépővel. Vagy a ma divatos zenei irányzatokat bemutatni.
Gondolok itt pl. a divatos DJ Közwilágításh bulijaira. Meg lehetne próbálni
hasonlókban is gondolkodni. Ha megkeresnének bennünket a Kulturális
Központ részéről, szívesen segítünk a fiatalok szervezésében az interneten. A mi korosztályunk, a 16-30 évesek valahogy elfelejtődtek.
Ki tudja, jövőre talán már nem csak várjuk Tiesto fellépését! HCSGY

sport

Marcaliból Abu Dhabiba

Dudás Virág az MVSZSE sportolója, nyolcadik osztályos. Március 3-án
dobogóra állhatott az Egyesült Arab Emirátusban rendezett U18-U21 JuJitsu Világbajnokságon. Megszerezte a harmadik helyet Fighting System
U18-63 kg kategóriában.
- Milyen Abu Dhabi egy fiatal lány szemével?
- Nagyon nagy, volt időnk sétálni is. Gyalog mentünk az arénába, ahol a
verseny zajlott, megtettünk vagy 15 km-t. Az időjárás kellemesen meleg
volt, az emberek pedig segítőkészek, kedvesek voltak velünk. Anyukám
kísért el. Egyébként először ültem repülőgépen, izgalmas volt az ötórás út.
- Mióta foglalkozol ezzel a sportággal?
- Négy éve kezdtem, a fightinget másfél éve. Először a testvérem szeretett
volna jönni edzésre, elkísértem. Ő már abbahagyta, én itt ragadtam.
- Mi tetszett meg benne?
- Szeretek küzdeni. Kicsi koromban is mindig harcoltam apukámmal. Ő
már akkor mondta, hogy valamilyen küzdősporttal fogok majd foglalkozni.
- Ki az edződ, és hányszor tréningezel egy héten?
- Nagy Róbert az edzőm, nagyon jó szakember. Marcaliban háromszor
edzek egy héten, Robi bácsit pedig elkísérem Nagybajomba is, amikor ott
tart foglalkozást. Másfél óra egy edzés. Időnként versenyek előtt Lisztes

Indul a zöldhulladék szezon
Károly is foglalkozott velem.
- Nyolcadikos vagy a kéthelyi iskolában. Hogyan tovább?
- Mivel Marcaliban szeretném a sportot folytatni, ide jelentkeztem a gimnáziumba.
- Milyen volt a verseny?
- A kategóriámban 9-en voltunk. Nagyszerű érzés volt a dobogón állni.
Az edzésen járva Nagy Róbertet kérdeztem Virágról, a sportágról.
- Mi a titka Virágnak?
- Egyvalami, nagyon sokat kell gyakorolni! Gyakorlás és újra csak a gyakorlás, lehetőleg minél több idegen ellenféllel. Elszántnak és motiváltnak
kell lenni ahhoz, hogy valaki arra a szintre eljusson, ahol Virág versenyez.
2017-ben minden olyan versenyét megnyerte, ahol elindult. Magyar bajnok, diákolimpián nyert, kupabajnok. Ezen eredményei alapján kvalifikálta
magát a világbajnokságra. S érdekes, hogy tavaly még az U15-ös korosztályban versenyzett.
-A sportágban hol helyezkedik el ez a verseny?
-A legmagasabb szint a korosztályos versenyek között, 40 ország 700
sportolója vett rajta részt, kvalifikálni kell rá.
- Tervek a jövőre nézve?
-Ősszel Bolognában lesz az Európa Bajnokság. Oda április 7-én, a Budapest Openen kell megszerezni az indulás jogát.
- Az országban hányan űzik ezt a sportot?

Márciusi télben indult a biológiailag lebomló
hulladékok gyűjtése városunkban. A viszonylag
enyhe január és február lehetőséget teremtett a
kerti munkálatokra, így többen vásároltak a szolgáltató ügyfélszolgálatán barna zsákot a kuka
mellé; a hulladék kihelyezésére viszont csak
március 20-án nyílt először lehetőség. Ekkor
azonban az időjárás tréfálta meg a lakosságot. A
havazás ellenére a gyűjtőjáratok összeszedték,
és hasznosítóba szállították a kitett zöldet.
Idéntől jelentős könnyítést fogadott el a városi
képviselő testület; a korábban 250 Ft-ba kerülő barna zsákok helyett már bruttó 100 Ft-ért
hozzájuthatnak a lakosok azokhoz a lebomló
műanyagból készült zsákokhoz, amelybe a
barna kukába már bele nem férő, biológiailag
lebomló hulladékaikat helyezhetik ki elszállításra. Így csak a gyűjtőzsák árát kell megfizetni; az
elszállítás és a kezelés költsége a szolgáltatót
terheli.

Változatlan a gyűjtési gyakoriság: március 20-tól
kéthetente kedden jár a bio-járat egészen december 11-ig; ez 20 alkalmat jelent.
Továbbra is lehetősége van a lakosságnak a fás
szárú, gallyazási hulladékait díjmentesen leadni
a Marcali Regionális Hulladékkezelő Központban, Cserhátpusztán; de itt is elvárás a gallyak
kötegelése, illetve nem vesznek át földes hulladékot, vagy lágyszárú hulladékot, gyökereket.
Az MTKSZ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán
megtudtuk, hogy díjmentesen igényelhető még
komposztáló láda, amely segítségével a keletkezett háztartási hulladék jelentős része helyben felhasználható, komposzttá alakítható. Egy
háztartás több komposztáló kisberendezést is
kaphat, csak egy szerződést kell az ügyfélszolgálaton kitölteni, és az ügyfél azonnal át is veheti
a műanyag, 400 literes, lapra-szerelt ládát, amit
akár gyalogosan is haza tud szállítani

Nagy ütemben fogynak az üveggyűjtő kukák
Március 19-től átvehetők a házhoz menő rendszerű, üveg csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló kukák a szolgáltató ügyfélszolgálatán. Hétfőn
és kedden 8 – 16 óra között, szerdán 8-tól este
20 óráig, pénteken 8 – 13-ig lehet ez ügyben a
szolgáltatót felkeresni. Információnk szerint nagy
az érdeklődés az edények iránt. Aki nem tudja hazavinni, annak 500 Ft befizetése mellett kiszállítják a sárga színű, zöld tetővel ellátott, matricázott,
kerekes edényt. A tájékoztatóban leírt március
29-i időpontot követően is lehet még üveggyűjtőt

- Hét és nyolcezer között van a számuk, persze több ága van ennek a
küzdősportnak. A sport ju-jitsu nagyon fiatal sportág Magyarországon. A
ju-jitsut gyakorlóknak nagyjából a fele, 3-4.000 „jitsuka” lép fel a versenytatamikra. További sikereket kívánunk! HCSGY
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igényelni, az első elszállítási időpont április 26-án
lesz. Ekkor ugyanúgy, ahogy a sárga, vagy kék
színű kukákat, ezt is a közterületre kell kihúzni; de
nem a kukás autó, hanem egy speciálisan erre a
hulladéktípusra kialakított konténeres járat fogja a
tartalmát kiüríteni. Fontos, hogy a kukába nem kerülhet síküveg (ajtó, ablaküveg), drótüveg, hőálló
üveg, vagy más anyagminőség. Utóbbi üvegeket
a hulladékudvar várja a Ziehl-Abegg utcában.
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