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interjú

„Emlékezzünk régiekről…” - Első rész
Az oral history tudományos műfajában a történész faggatja a szemtanút egy adott korszak személyesen megélt hétköznapjairól. Ezúttal
azonban megfordul a szereposztás: a Marcaliból elszármazott tekintélyes történész - múzeológus, Ihász István idézi fel Marcalihoz köthető
emlékeit. Ihász tanár úr a Magyar Nemzeti Múzeum történeti tárának
igazgatójaként szerteágazó tudományos tevékenységet folytatott,
amit a XX. századi történelem iránt érdeklődők bizonyára jól ismernek.
- Hazajársz-e még Marcaliba, köt-e még ide valami?

- Haza már ritkán megyek, a családi kötelékek felszámolódtak, a barátokkal
pedig többnyire itt, Pesten találkozunk. Szinte csak érettségi találkozókra
megyek - amiket Németh Zsuzsa mindig gondosan megszervez, köszönet
érte -, meg temetésekre, sajnos egyre gyakrabban /Sávoly Dóra, Gelencsér Gyuri.../. De a kötődés a városhoz nagyon is erős: a rengeteg emlék,
a régi és mai barátok, az ifjúságom, a „növelő közösség” - ez mind-mind
Marcali.
- Hogyan él benned gyerekkorod Marcalija? Kikre emlékszel, mi volt
számodra érdekes vagy meghatározó?
- Mi a múlt században, sőt a múlt évezredben születtünk, ez nem hangzik
túl biztatóan...Korosztályunk a tegnapira egyre kevésbé, viszont a gyermek- és fiatalkori élményekre - ha opálos ködben, megszépülve is - egyre
intenzívebben emlékezik ( és főleg parttalanul ). A történelem ugyan mindent megtett annak érdekében, hogy korosztályom vesztesnek érezze magát, de egy gyerek ezt másként éli meg. Születésemmel egy időben jelent
meg egy, a kulákokat tovább sanyargató, tartalmában is groteszk rendelet,
de nekem a kulákság azt jelentette, hogy kisgyerekként naponta többször
is elfuthattam Hikman Béla műasztalos - az ország egyetlen ipari kulákja
- art deco-s kapuja és gyönyörű sárkányos cégére előtt boltba, iskolába,
templomba. Ministrálhattam az általa készített ezüst tabernákulum-ajtóval
szemmagasságban.
56-ból már vannak emlékfoszlányaim: A kulákosított Kövesdiék
20-as években épült házába három családot raktak, s az egyik
lakó Pacsirta márkájú világvevő rádióját a velük közös falra szorított füllel hallgattuk. A szintén államosított szomszéd villában
két katonatiszt-család lakott, ők csak pisztollyal a kézben közlekedtek az udvaron. Szó esett valami lőszerraktárról is, aminek a
felrobbantásától féltek a felnőttek, merthogy akkor egész Marcali
a levegőbe repülne.
Az iskolát 59-ben kezdtem, az akkor Kovács Józsefnek hívott
Templom utcában, a sok „ratkós” majd szétfeszítette a falakat.
Az iskolaszolga, Somogyi Pista bácsi - a szünetre hívó csengőhang helyett - kalapácsot vert egy vasrúdhoz, s mi tódultunk a
40 filléres kifliért, fonott mákosért, később a 90 filléres olajos lángosért. „Oly korban éltünk”, amikor Pados igazgató úr felesége,
Jutka néni szaladt utánunk a hittan beiratkozásról kijövet, hogy:

„Ilonkám, húzasd ki a Pityukát, én is otthon tanítom Klárikának a kiskatekizmust...”
- A Ratkó - gyerekek többsége az ún. kettős nevelés jegyében szocializálódott. Nyilván neked se ez az egyetlen ilyen emléked.
- De nem ám! Volt, hogy a vasárnapi ministrálás után kisdobos majd úttörő
egyenruhába bújva énekeltünk a Tiszti Klub nagytermében rendezett névadó ünnepségen vagy esküvőn, és olvashattuk a piros függönyre nagy fehér betűkkel felgombostűzött idézetet: A vallás egy ... soviniszta világ lelke.
A kapubejárónál a harcsabajszú Kulcsár bácsi állt, az élő - később kiderült:
self made - legenda , ennen szobra , aki a szovjet-orosz polgárháborúban
beállt a vörösökhöz , és még „látta Lenint” (Alapjáratban persze az volt a
vasárnapi gyerekmenetrend, hogy kismise, tízfilléres karamella vásárlása
Horváth Vendi bácsi trafikjában, aztán két forintért matiné a moziban.)
- Kulcsár bácsi az iskolába is szokott járni ápr.4. vagy nov.7. környékén „élménybeszámolót”-- tartani, és hát nem volt egyszerű a fegyelmezés a tanároknak, amikor szegény öreg úgy belelendült a mesébe,
hogy már Csapajevvel, sőt Kutuzovval / sic! / is parolázott emlékei
szerint...
- Április 4-én a lassú gyászzenére koszorúzó dolgozókat a kivezényelt úttörőifjúság kordona szegélyezte a kórházparkban, május elsején pedig a
költői hevület ifjú osztályharcos megtestesítőjeként „pirosló arccal és piros
zászlókkal” masíroztunk el a Pártbizottság, illetve az eléje ácsolt, vörös
krepp papírba és textilbe csomagolt tribün előtt, amelyen fenn trónoltak
a „gyüttment” entellektüelek: a suszterből, birkapásztorból lett vezetők s
elmaradhatatlan kellékként egy szovjet tiszt a belső és külső laktanya parancsnokával karöltve.
Mai szemmel visszatekintve tulajdonképpen kevés tárgyiasult játék vett
körül, de ezeket nagyon megbecsültem. Főleg a Jézuska ajándékaként
érkeztek: fémépítő, körvasút, sorompó, alagút, a karos repülőgép. Meg
a Gazdálkodj okosan nevű! társasjáték, amit az unokáimmal a mai napig
használok.
Mi akkoriban egymással játszottunk, és nagy szerepe volt a fantáziának,
a kreativitásnak: kardot, íjat, csúzlit gyártottunk, harcoltunk, bújócskáztunk
- és persze fociztunk, fociztunk végkimerülésig. Minden, velem egykorú,
akkor volt kisfiú emlékszik a cserebogárszekérre: a cserebogarak szőrös-fogazott hátsó lábára ráhurkolt cérnával befogatoltuk őket a 30 illetve
40 filléres gyufásdoboz belső fiókja elé, miután azok két-két gyufaszáltengelyre kerültek...
- Milyen emlékeid vannak az általános iskolás évekről? Kikre gondolsz vissza jó szívvel?
- Zenei tagozatra jártam, ez máig meghatározó élménnyel, fő szakmám
melletti párhuzamos életútkijelöléssel ajándékozott meg: 1973-ban (11+2
havi hódmezővásárhelyi katonaság után) az ELTE-re kerülve magába

interjú
szippantott az Eötvös Művészeti Együttes kebelén belül
működő Bartók Béla Énekkar, amellyel akkor /!!!/ évente /szolgálati útlevélbetétlappal, kvázi világútlevéllel/
bejártuk majd az egész világot a kanadai Vancouvertől a szíriai Palmyráig, Sanghajtól San Franciscóig, a
Szentföldtől Rómáig. Vidékről fölkerülve előbb lehettem
a Zeneakadémia színpadán, mint közönségként a nézőtéren. 13 éves Anna unokám járja most ugyanezeket
a színpadokat a Rádió Gyermekkórusával.
Zenei tagozatosként kötelező volt hangszert is választani - én a csalitosan elhagyatott, de alig romosan is
gyönyörű, szecessziós zsinagóga - aminek lebontása kultúr-botrány! - mögé jártam gyakorolni a tanári
/korábban rabbi/ lakások egyikébe, Kolozsvári Benő István tanár bácsi és felesége, Rózsika néni jéghideg szobájába, havi 40 forintért - nekünk ugyanis nem volt zongoránk. Rózsika néni hirtelen és váratlanul vetett véget
életének, ahogy Benő bácsi második felesége, Fazekas
Emma néni is zavarosan tragikus körülmények között
halt meg, már fönt a Löbl Lipót /ma Vereckei/ utcában.
A haláleset alaposan feldúlta a közvéleményt, tekeregve kígyóztak a mendemondák, a tanár úr aztán eltűnt Marcaliból.
Az első tanító nénik emléke nyilván kitörölhetetlen: a két Éva néni,
dr. Törzsök Istvánné és dr. Szolga Andrásné /a Puttkovsky doktor lánya/,
Wagner Istvánné / Isten éltesse drága Mara néni! /, de fel tudom mondani
az osztálynévsort is: Aradi, Balla, Bíró, Bősz, Csobod, Csőke...stb.
Szaniszló Imre tanár úr, a hibátlanul drága ember Budapestről került Marcaliba tanítónő feleségével, később a kultúrházat is igazgatta, kaptam tőle
egy egyest súgásért. Bessenyei Sári néni / később Schmidt Istvánné / talán azóta már megbocsátotta nekem, hogy oroszóráján fogadásból illetlen
célokra használtam a tintatartót. Szüts István igazgatóhelyettes irodájában
viszont olyan szikrázó pofonokat kaptunk Sandrik Miki barátommal, hogy
össze-összekoccanó kobakunk kongva duplázta meg a fájdalmat, mert a
szünetben egymást kergetve, véletlenül egy, a termünkbe tévedt szakfelügyelőt vágtam kupán a söprűvel, az ajtó mögül kiugorva...
Téli tanóráink üdítő színfoltjaként időnként megjelent Nébl Pista bácsi előttem ülő Erzsike lányának kalácsfonatú copfjait gyakorta huzigáltam -,
az óra menete ilyenkor megszakadt, amíg meg nem tömte a vaskályhát
tojásbrikettel. A szünetek szalvéta- és gyufacímke-gyűjteményeink frissítésével, spécire esztergált gombfoci-játékosok, műanyag- és ólomkatonák
cseréjével, takarékbélyeg-vásárlással, ármánykodó és szerelmes levelek

postázásával teltek. Az évenkénti kulturális seregszemléken magam is
gyakran színpadra kerültem, többnyire zenei számokkal /zongora, kórus/,
de kakukktojásként beugrik emléknek ukrán népitáncunk színes selyemgatyás kavalkádja is Lantos Ernővel, Sandrik Mikivel, Kőrösi Gabival.
Mindez már felső tagozatban a szép, ligetes, klasszicizáló épületben, amit
akkor még mindenki polgári iskolának hívott.
Nekem ez másfél kilóméter gyalogutat jelentett oda is vissza is, ami a különórák, próbák miatt gyakorta megtöbbszöröződött. Télen néha korcsolyával, a lovak és szánok kitaposta fényes úttesten esve-kelve.
A felsőtagozati stúdiumokkal párhuzamosan a Gomba határában álló malommal szemben földbe süppedt kis házba német- és angolórákra jártam:
A jobb időket megélt nobilis család németül-angolul-franciául-olaszul beszélő 80 körüli „lánya” Lúzsa Rózsa néni, egy, a vőlegényét még az első
világháborúban elvesztett, de emlékéhez örökké hű menyasszony, továbbá a monarchiás gyermekkorból örökölt, vele egykorú, „hűséges szolgálólánya” által karbantartott környezete a kilencszáztizes évek enteriőrjében
megkövült, avittas világot jelentette számomra.
Valójában a megkopott, súlyos függönyök és drapériák mögé bújt szegénységet, az „osztályidegenek” megbélyegzettségének méltósággal viselt vis�szavonultságát hordozta.
Folytatjuk. O.I.

képviselői fogadóórák
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.
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A sakk öröme
során volt egy-két szakmabeli váltásom a földhivatalon belül. belül. Mivel
talajtani szakmérnök is vagyok, először a földminősítésben, 1980-tól a
földértékelésben, 1990-től Sárváron körzeti hivatalvezetőként dolgoztam.
Sokat voltam kint a természetben munkáim során.
- Család?
Három gyermekem van, két lány és egy fiú. Ő szoftverfejlesztő cégnél dolgozik, a lányok egyike építészmérnök, a másik pedig német-olasz nyelvtanár. Már nagypapa is vagyok.
A családom, a feleségem mindig támogatott a sportban. Pedig valamelyik
sérülhet, meg kell tudni találni a középutat.
- Az unokákkal is megszerettette a sakkot?
- Érdekes történet, az ötödik unokám úgy volt hajlandó eljönni velem sakkmérkőzésre, ha megígérem neki, kap egy babát, ha végigjátssza. Hát azért
ez nem így működik. Egyébként a kisebbik lányom rövid ideig maga is
versenyszerűen űzte ezt a sportot. Feljutott a női másodosztályú szintig.
Később már nem volt kedve hozzá. A nagyobbik lányomat inkább a nyelvek
érdekelték.
- Van hobbija a sakkon kívül?
- Az az elvem, és ezt mondom is a tanítványaimnak, hogy az első a fizikai
sport. Jómagam is teniszeztem, később a természetjárásnak hódoltam,
majd kerékpároztam. Túrákat tettem a Balaton körül. Mostanában szívesen kertészkedem. A családtagjaim számára is fontos a mozgás. Nagyobbik lányom Spanyolországban megcsinálta az El Camino zarándoklatot. A
kisebbik fut. Amikor teljesítette a 20 kilóméteres távot, adtam is neki egy
kupát elismerésemül. A fiam kerékpározik.

Idén Babits András sakkozó nyerte el Marcali Év sportolója díj II. fokozatát. A sakkjáték, a versenyzés egész életét végigkíséri. Marcaliban
2010 óta sakkozik, a szakosztály egyik szakmai vezetője. Több megyei bajnokság első helyezettje, többszörös Marcali Város Bajnoka.
Szakkönyvet is írt, A
nagyátlós szicíliai védelem címmel.
- Honnét származik,
hol teltek a gyermek-és ifjú évei?
- Keszthelyen születtem
1941-ben. Ott éltem 25
évig. A középiskola elvégzése után Keszthelyen, az Agrártudományi
Egyetemen tanultam.
Aztán valahogy a 17-es
szám bűvöletébe kerültem, hiszen ennyi ideig
éltem és dolgoztam
Zalaegerszegen, majd
Sárváron.
Jelenleg Balatonkeresztúron lakom, immár 14
éve. Tehát még visszavan legalább három év.
- 2001-től nyugdíjas.
Mivel foglalkozott aktív éveiben?
- 1969-től dolgoztam
Zalaegerszegen
a
földhivatalnál. Az évek

- Nem maradhat el a szinte közhelyes kérdés sem. Ki tanította meg
sakkozni?
Édesapám. Ő vitt el az első keszthelyi szimultánra, ahol egy nagymester játszott. Ott ragadtam a szakosztályban 12 évesen, a Spartacusban.
Jó kezekbe kerültem. Az edzőm egy nagyon intelligens vasesztergályos
volt, ő alapozta meg a tudásom. Gimnazistaként megnyertem a járási bajnokságot a felnőttek között. Érdekesség, hogy az iskolám igazgatója lett a
második helyezett. Így bejutottam a megyebajnokságra, de azt akkoriban
ősszel tartották, tanulni kellett, nem mehettem. Ma már természetes, hogy
a 10-12 éves fiatalok megizzasztják az idősebbeket is akár. Jó dolog az is,
hogy az iskolákban akár a tanterv része is lehet a sakk. Persze ehhez legalább olyan lelkes pedagógusok is kellenek, amilyen itt Marcaliban Guricza
Gyula. Ő sakkoktató is egyben. Ha nincs sakkban jártas pedagógus, külső
edzőket kellene bevonni, akik kiképeznék a tanárokat.
Érettségi után már részt vettem megyebajnokságon, melyet megnyertem,
majd sikeres elődöntő után bejutottam a Budapesten rendezett országos
középdöntőbe. Meghívást kaptam NB I-es csapatba. Elfogadtam, ami az
első edzőmnek nem esett jól, persze ezt nem mutatta ki. A pesti mesterem levelekben foglalkozott velem, nehéz volt így, nem volt ez szerencsés
döntés.

interjú

-Később hogy alakult a sakk pályafutása?
-Zalaegerszegen is a csapat tagja voltam, edzőként is tevékenykedtem.
Bejutottunk az NBII-be. Aztán visszajött a városba Portisch Ferenc, majd
magasabb osztályba kerültünk. Majd néhány évre abbahagytam a sportot, de csapat nélkül soha nem voltam, hol Veszprémben, Sárváron, illetve
Keszthelyen volt rám szükség.
- Mikor került a marcali sakkozókhoz?
- 2010-ben jöttem közéjük. Úgy érzem, jó helyen vagyok! Guricza Gyuszi
rengeteget tesz azért, hogy le tudjunk egyáltalán ülni játszani. Én ezt nagyra becsülöm! S azt is, hogy támogat bennünket az önkormányzat.
A társaim sokszor rám várnak a hazaindulással a vidéki versenyeken, mert
én sokáig játszom. Soha nem tették még ezt szóvá!
- Hány edzést tart hetente?
-Általában egyet. A tanítványok száma változó volt. Hosszabb ideje már
csak egy van. Igénylem azt, hogy oktathassak. Minden eddigi tanítványom
nagyon kedves nekem. Nagy örömömre szolgál, hogy rendszeresen beke-

rülnek az OB-II-es marcali csapatba.
- Mennyi a valaha elért legnagyobb élő-pontszáma?
- 2300 pont, 1980-ban értem el. A mai normák szerint ezért FIDE-mesteri címet adnak. Egyébként egy füzetben minden eredményem lejegyzem,
gyűjtő vagyok. Hivatalosan mesterjelölt vagyok, de ez a kifejezés kezd kimenni a divatból.
- Mi a kedvenc megnyitása világossal, sötéttel?
- Világossal az a változat, amelyről írtam a könyvem. Sötéttel a spanyol
megnyitás. De az évtizedek alatt majdnem minden megnyitást játszottam
felváltva, és ezekben állandóan kerestem a „házi variációkat”. Nálam ez az
önfejlődés alapja volt.
- Használ-e számítógépet edzésként?
- Nagyon keveset. Inkább magamnak dolgozok ki megnyitásokat, meg a
szakkönyvek kombinációit oldom meg. A fiatalokkal való játék is karbantart,
sokat profitálok ebből.
- Online játszik?
- Régen, még a számítógépek előtt volt olyan, hogy levelezési sakk. A lépéseinket postán küldtük el egymásnak (persze, ez akkor olcsóbb volt, mint
ma), akár külföldre is. Én pl. Brazíliába is. Ez felkészülésnek is jó volt.
Aztán mindez megszűnt, jött az internet. Kapok ilyen jellegű meghívásokat,
de én közvetlenül az ember-ember elleni játékot szeretem.
- Van-e álma, célja még a sakkban?
- Értékszámban ismét 2100 fölé kerültem. Jó lenne ennek közelében megmaradni. Szeretnék a jövőben is a csapatnak a körülményekhez mérten jó
pontszerzője lenni. Idősebb korban már vizsga a sakk. Ha nyugdíjasként
beülök csak a fotelba, lehet, hogy rövid idő múlva már egy mondatot se
tudnék megfogalmazni. Jól érzem itt magam a marcali csapatban. Amíg
jólesik, amíg örömet okoz, addig kell játszani! De kell tudni felállni, abbahagyni is!
Jó egészséget és további sikereket kívánok! HCSGY

közérdekű - programajánló

Útfelújítások a városban

Több utcát (pl. Kiss János altábornagy, Dózsa György, Móra) új útburkolattal láttak el, megkezdődtek a kátyúzások is. A beruházások Marcali Város
Önkormányzatának beruházásai, a fejlesztések nem tartalmaznak uniós
vagy egyéb állami támogatást.
A Móra utcában ivó- és csapadékvíz-hálózatfejlesztési munkálatok zajlanak. A munkaterület átadására 2018. április 13-án került sor. Az építést a
szükséges előkészítési munkálatokat követően 2018. április 23-án kezdte
meg a KÖZÚT Kft. A beruházás az alábbi ütemezésben valósul meg:
I. szakasz: Széchenyi és Gábor Áron utcák közti szakaszon a vízvezeték
és csatornahálózat kiépítése. II. szakasz: Gábor Áron és Marczali Henrik utcák közti szakaszon a vízvezeték és csatornahálózat kiépítése. III.
szakasz: a Gábor Áron utcában az ivóvíz-hálózat kiépítése. A szükséges
vizsgálatok elvégzése, a rendszer üzembe helyezése. IV. szakasz: útfelület
teljes helyreállítása.
A fejlesztés ütemét jelentősen befolyásolja, hogy korábban a néphadse-

reghez tartozó területet érint. Az abban az időben kiépített közművekről
nem állnak rendelkezésre adatok, így az üzemelő rendszerek esetében
csak találgatásokra lehet alapozni sok esetben. Ilyen közművek az ivóvíz,
kommunikációs vezetékek, áramellátó vezetékek. A beruházás végső szakaszában a Móra utca teljesen új útfelületet kap, amellyel a közlekedési
feltételek jelentősen javulnak és a korábbi problémák megszűnnek. Az útburkolat helyreállítása előtt azonban a közművek körül a talajnak tömörödnie kell. Ezért, az utolsó földmunkákat követően négy hónapig a talaj a
forgalom és csapadékok hatására tömörödni fog, és a végső aszfalt réteget az útburkolat ezután kapja meg. Ez azért szükséges, hogy a későbbi
talajmozgások miatt az útburkolatban ne keletkezzenek hibák.Fentiekből
látható, hogy jelen esetben nem útfelújításról beszélünk, hanem egy ös�szetett beruházás megvalósításáról, mely érinti az ivóvíz és csapadékvíz
hálózatot és megvalósítása több évtizedre befolyásolja az utcában lakók és
közlekedők életét. (Forrás: Marcali Portál)

MVKK programajánló – 2018. JÚNIUS
Június 02. (szombat) 09:00-19:00 – Végre itt a nyár – szezonnyitó a városi fürdő-

ben. A kulturális központ és a városi fürdő közös rendezvénye.
Kulturális programokkal színesített Kölökparádé és főzőverseny a strandon.
Gyermekeknek a belépés ingyenes, felnőtteknek 600,- Ft. További részletek a
plakáton. Helyszín: Városi Fürdő és Szabadidőközpont.
Június 07. (csütörtök) 17:00 – „Metropolitan Opera – kulisszatitkok – Krénusz
József emlékei” címmel tart könyvbemutatót a kötet szerzője, Dr. Csermák Zoltán. Helysz.: Kulturális Korzó, moziterem. A belépés ingyenes.
Június 09. (szombat) 8:00-12:00 – Bolhapiac-Garázsvásár a Piac tér fedett részén. További információ a 85/510-504-es telefonszámon kérhető.
Június 30. (szombat) 10:00 – Amatőr pop-rock zenekarok találkozója – Somogy
megyei amatőr zenekarok bemutatkozása a Künzelsau téren. Az Őszinte Mosoly
Közhasznú Alapítvány és a Kulturális Központ közös szervezésű rendezvénye.
Zenekarok jelentkezésével kapcsolatban részletek a plakátokon és a Kulturális
Központ honlapján.

Még látogatható kiállítások:
- Június 25-ig: Melegh Andrea selyemfestő kiállítása „Selyemmámor” címmel a
Kulturális Korzó Kortárs Galériájában.
- Július 02-ig: Makett- és modellkiállítás a Marcali Makettezők Baráti Körének
munkáiból a Kulturális Korzó Amatőr Alkotók kiállítóterében.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! MVKK

Marcali Napló - önkormányzati magazin

Felelős kiadó: Marcali Város Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Horváthné Csoszó Gyöngyi
Nyomdai előkészítés, szerkesztés: Győri Szabolcs
Nyomdai kivitelezés:Domonkos Nyomda, Marcali
Fotók: Vágó Zoltán, Zsirai Tibor, Gájer Szilárd, Ilácsa József
Készült 5000 példányban. Ingyenes kiadvány.
Nyilvántartási szám: 831268 ISSN szám: 2416-0539
A következő szám várhatóan 2018. június utolsó napjaiban
kerül terjesztésre.

választás - 2018.

Somogy 03. választókerület eredménye:
Választókerületi országgyűlési képviselő: Móring József Attila. Pártlistán bejutott: Dr. Steinmetz Ádám. Gratulálunk!
Sorszám

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Kapott érvényes szavazat

%

0

0.0 %

6

Fábián László

MOMENTUM

8

Tóth Gábor

Független jelölt

357

0.85 %

10

Dr. Szilágyi Zsolt

ÖSSZEFOGÁS PÁRT

78

0.18 %

11

Kolesznyikov Oleg

HAJRÁ MAGYARORSZÁG!

38

0.09 %

12

Dr. Mészáros Géza József

MSZP-PÁRBESZÉD

3 029

7.17 %

15

Bodai Istvánné

EU.ROM

26

0.06 %

16

Dr. Steinmetz Ádám

JOBBIK

15 695

37.18 %

17

Filák Péter

LMP

835

1.98 %

18

Buzás Benedek Géza

SZEM PÁRT

90

0.21 %

19

Horváth András

SEM

87

0.21 %

21

Móring József Attila

FIDESZ-KDNP

21 892

51.85 %

28

Szabó Lászlóné

MCP

92

0.22 %

Képviselő

←
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Marcali 001.számú szavazókör - Szigetvári utca 1. (Idősek klubja)

Marcali 002.számú szavazókör - Bizei utca 53. (Bizei Kultúrház)

Marcali 003.számú szavazókör - Széchenyi u. 58. (Noszlopy Ált. Isk.)

Marcali 004.számú szavazókör - Széchenyi utca 3. (Kulturális Központ)

Marcali 005.számú szavazókör - Katona J. u. 3. (Bölcsőde)

Marcali 006.számú szavazókör - Mikszáth K. u. 10. (Általános Iskola)

Marcali 007.számú szavazókör - Táncsics M. u. 59. (Táncsics u. Óvoda)

Marcali 008.számú szavazókör - Park u. 13. (Park utcai Óvoda)

Marcali 009.számú szavazókör - Petőfi u. 16. (Gimnázium)

Marcali 010.számú szavazókör - Gárdonyi u.23. (Boronkai Kultúrház)

Marcali 011.számú szavazókör - Páll Endre utca 5. (Gyótai Kultúrház)

Marcali 012.számú szavazókör - Horvátkúti u. 56. (Horvátkúti Kultúrház)
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Várostörténeti portré

Marczali Henrik történetíró, egyetemi tanár

162 éve született Marczali Henrik történész, aki páratlan életművet
alkotott. Az 1880-as és az 1910-es évek között a legnagyobb és legkiválóbb teljesítményű magyar történetíróvá vált.
Morgenstern Henrik néven született 1856. április 3-án Marcaliban, magyar és német anyanyelvű zsidó családba. Az édesapja Morgenstern/
Marczali Mihály (1824-1889) a helyi közösség első főrabbija, míg az édesanyja Freyer Rozália Sára (1831-1906) Győr neves rabbijának, Freyer Salamon Jakabnak a leánya volt. Hét gyermekük született, akik közül Henrik
már korán kitűnt tehetségével: négy évesen írt és olvasott, majd 14 éves
koráig a héber, a latin, a német, a görög, a francia és az angol nyelveket
is elsajátította. Az ifjú Morgenstern Csurgón, Győrött és Pápán református
kollégiumokban tanult, majd 1870-ben a pesti egyetem bölcsészkarára iratkozott be. 1875-78 között berlini és párizsi egyetemek hallgatója volt. (Közben, 1873-ban a családja a nevét Marczalira magyarosította.) Hazatérése
után a pesti tanárképző főiskolán magántanárként, majd 1880-tól rendes
tanárként tanított. 1883-ban feleségül vette Schmidl Laurát
(1866-1920), házasságukból két leányuk született: Erzsébet
(1885-1937) és Paula (1889-?). Marczali Mihálytól az ifjú pár
egy gombai szőlőbirtokot kapott ajándékba.
Marczali Henriket 1893-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. 1895-ben a Magyar Történelmi Társulat igazgatósági választmányi tagjává fogadták. A
Budapesti Magyar Királyi Tudományegyetemen – 15 év várakozás után, mint az első zsidót – rendes tanárrá nevezték
ki. Ahhoz a dualizmus kori, liberális magyar történész nemzedékhez tartozott, amelyik megújította a szakmát: modern
tudományos elvek, forráskritikai munkák alapján dolgozott.
Ő volt az első, aki korának magyar vezető személyiségeivel
(pl. Kossuth Lajossal, Andrássy Gyulával, Eötvös Loránddal) egységes kérdések alapján, szociológiai alapossággal
kortörténeti interjúkat készített. A Pallas Nagylexikon szócikkírójaként, a Nagy Képes Világtörténet szerkesztőjeként,
A magyar honfoglalás kútfői című munka szerzőjeként és II.
József korának elismert kutatójaként nemzetközi figyelemre
tett szert. 1910-től azonban számos alaptalan, politikai tar-

talmú támadás érte a konzervatív-antiszemita körök részéről. Az 1914-ig ellene indított lejárató sajtó kampány
utáni rágalmazási perét megnyerte. Kiálltak mellette
tanártársai és diákjai, ám a meghurcoltatás, és szeretett feleségének az elvesztése megtörtté és keserűvé
tette. Az új egyetemi vezetés, valamint régi riválisai
Marczali Henriket, két sikeres igazolási eljárás dacára –
az ellenforradalmi megtorlásokkal szembeni határozott
felszólalásai miatt – 1919-ben kényszerszabadságra,
majd 1924-ben nyugdíjba küldték. 1927 után részben
visszavonult a publikálástól, ugyanakkor a Nyugatban
1929-31 között jelentette meg az emlékiratait. A zsidó
közélettől azonban nem vonult vissza. Az 1920-as évek
elejétől a pesti hitközség rendezvényeinek, tudományos
előadásainak kiemelt előadója volt, az Egyenlőség című
újságban pedig rendszeresen publikált. Időnként hazalátogatott Marcaliba a rokonaihoz is.
Marczali Henriket életének utolsó évtizedeiben anyagi nehézségek és egészségügyi gondok gyötörték, így
volt tanítványai, pl. Domanovszky Sándor és Hóman
Bálint támogatták. Utolsó hónapjait a Zsidó Szeretetkórházban töltötte. Tóth Zoltán akadémikus szavai szerint, az idős Marczali Henrik a gyermekkori emlékei felé
fordulva távolodott el a mindennapoktól: „Töredezett
mondatai egyre a somogyi tájakat idézték, a szülői házat, a szűkebb haza
népét, régen elköltözött játszótársait.” Marczali Henrik 84 évesen, 1940.
július 23-án halt meg – még a II. világháború magyarországi pusztításai
előtt –, a Kozma utcai izraelita temetőben temették el. (Leányai túlélték
a holokausztot, viszont a Marcaliban élő rokonai – a Berger és a Dénes
család – a helyi közösség tagjaival együtt a zsidóüldözés áldozatává váltak.) A szülőházának falán 1986-ban a városi tanács emléktáblát avatott
a tiszteletére. Marcali Város Önkormányzata utcát nevezett el róla, majd
a szoborparkban 2005-ben mellszobrot állíttatott emlékére. 2006-ban a
múzeumban egy tudományos konferenciával emlékeztek meg Marczali
Henrikről, mint a magyar történetírás jeles alakjáról.
Az elmúlt években több, személyéhez köthető levéllel gyarapodott a Marcali Múzeum gyűjteménye. 2017 januárjában az életútjának és munkásságának kutatására megalakult a Marczali Henrik Kutatócsoport (Dénes Iván
Zoltán, Huszár Mihály, Turbucz Péter). Huszár Mihály - történész
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közérdekű

Képviselő-testületi ülések összefoglalói
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 14-én és március
26-án soron kívüli képviselő-testületi ülést
tartott, majd március 29-én került sor az éves
ünnepi ülés megtartására. A Képviselő-testület 2018. április 19-én tartotta soros ülését,
majd április 26-án újabb soron kívüli képviselő-testületi ülést tartott.

2018. március 14.

A képviselő-testület előterjesztést fogadott el
az országgyűlési képviselők 2018. évi általános
választásán közreműködő szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról.
Döntést hozott a képviselő-testület a Marcali
1151-hrsz-ú ingatlan beépítetlen terület része,
valamint az 1638/20 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról. Mindkét ingatlan megvásárlása pályázati
célok megvalósítása miatt vált szükségessé.A
képviselő-testület a Siófoki Tankerületi Központ
igazgatójának megkeresésére támogatta, hogy
a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi dokumentumaiból, valamint szakmai alapdokumentumából
az el nem látott feladatokra történő utalás törlésre kerüljön, és ennek megfelelően az intézmény
új neve Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumra
változzon. Annak érdekében, hogy a Marcali
Városi Kulturális Központ egyes piacképes tevékenységet végezhessen (időszaki kiadványok,
marketinganyagok kiadását, konferenciaszervezést), módosította a képviselő-testület az intézmény alapító okiratát.

2018. március 26.

A képviselő-testület 2018. április 1-i hatálybalépéssel módosította az intézményi térítési díjakról
szóló 32/2000. (XII. 15.) önkormányzati rendeletét. (megtekinthető Marcali Város hivatalos weboldalán: www.marcali.hu )

Ünnepi ülés - 2018. március 29.

A Városi Kulturális Központ nagytermében Ünnepi Képviselő-testületi ülésen adta át
dr. Sütő László polgármester a városi kitüntetéseket. Az ünnepség után a főbejáratnál megtalálható „dicsőség tabló”-n az idei kitüntetettek,
díjazottak táblái is elhelyezésre kerületek.Az
elismerésben részesítetteket állófogadáson látta
vendégül a Képviselő-testület. A kitüntetettek és
díjazottak fényképeit a Marcali Napló 4. számában tekinthetjük meg.

2018. április 19.

A képviselők az ülés elején tájékoztatót hallgattak meg a város közrendje, közbiztonsága
helyzetéről Bene Zsolt rendőr alezredes, a
Marcali Rendőrkapitányság Kapitányságvezetője előadásában. Greffer József tű. ezredes,
kirendeltségvezető a Marcali Katasztrófavédelmi
Kirendeltség, Tompos Gábor tű. őrnagy pedig
a Marcali Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről tájékoztatta a képviselő-testületet.
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat
2017. évi pénzügyi terve végrehajtásáról szóló
beszámolót, megalkotta az önkormányzat 2017.
évi zárszámadási rendeletét.A képviselő-testület
döntött a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatása, valamint a 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről, továbbá döntést hozott az önkormányzatok
működőképességének megőrzésére szolgáló
rendkívüli támogatás tárgyában benyújtandó pályázatról.Elfogadásra került a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés, valamint a Marcali Kistérségi
Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása.
A képviselő-testület módosította a talajterhelési
díjról szóló 37/2012. (XII. 21.) önkormányzati
rendeletet, és a közösségi együttélés alapvető
szabályairól szóló 16/2014. (VII. 25.) önkor-

mányzati rendeletet. (megtekinthetők Marcali
Város hivatalos weboldalán: www.marcali.hu )
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a két ülés között végzett tisztségviselői
tevékenységről.A képviselő-testület tájékoztatást kapott bizottságai átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről, továbbá elfogadott a Marcali
Múzeum működéséhez kapcsolódóan egyes dokumentumokat.

2018. április 26.

A képviselő-testület három pályázat benyújtásáról hozott döntést:
- az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018” pályázati felhívás
keretében benyújtandó „Marcali Berzsenyi Dániel utca útfelújítása a Széchenyi István és Kazinczy Ferenc utcák közötti szakaszon” pályázatról,
- az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatása 2018” pályázati felhívás keretében
benyújtandó - Melegítőkonyha kialakítása a
Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában és főzőkonyha fejlesztés GYÉK
– pályázatról,
- a WiFi4EU felhívásra történő pályázatról. (célja, hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így
például a parkokban, a köztereken, a középületekben, a könyvtárakban, az egészségügyi központokban és a múzeumokban Európa-szerte
ingyenes, nagy sebességű vezeték nélküli internetkapcsolat álljon a lakosok és az Európába
látogatók rendelkezésére)
A képviselő-testület előterjesztést fogadott el a
belső ellenőrzési feladatok ellátásának biztosításáról.

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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Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Bresztovszky László

Bali Bálint

2018. február 16-án tartottuk a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolában a Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny
megyei fordulóját. Körzetünkből kilenc általános és egy középiskola diákjai,
összesen 186-an oldották meg iskolánkban a versenyfeladatokat. A megyei eredményhirdetést, melyen a legjobban szereplő diákok és felkészítő
tanáraik vehettek részt, március 3-án rendezték meg Kaposváron. Iskolánkból Bresztovszky László 7.c osztályos tanuló megyei hatodik, Bali Bálint 6.c osztályos tanuló pedig megyei második helyezést ért el, mindössze

Nyers Alexandra - Pápai Dániel
4 ponttal lemaradva az első helyezettől. Felkészítő tanáraik: Fülöp Beáta
és Bohár Zsófia voltak. Zajcsukné Páhi Katalin
A díjkiosztó ünnepségre a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola két tanulója is meghívást kapott. Pápai Dániel 6.a osztályos tanuló 3. helyezést ért
el. Felkészítő tanára: Guriczáné Kaposi Györgyi. Nyers Alexandra 4.b osztályos tanuló 4. helyezett lett. Felkészítő tanára: Péterné Németh Beáta.

Dr.Gál József Megyei Honismereti Verseny
A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a
Marcali Múzeum közös szervezésében április 13-án tartottuk a Dr.Gál József Megyei Honismereti Verseny szóbeli döntőjét a Marcali Múzeumban.
A verseny története során ez volt a 21. alkalom, hogy összemérhették tudásukat a honismeretet kedvelő tanulók. A szóbeli döntőbe azok a csapatok
jutottak be, akik az ezt megelőző négy írásbeli forduló megoldásai során a
legtöbb pontot szerezték. A csapatok sokrétű, változatos feladatokat kaptak a döntőben. Reneszánsz stílusban épült várakat, templomokat mutattak be, rövid tárlatvezetést tartottak, titkosírást fejtettek meg, de szükségük
volt Somogy megye jelenkori eseményeinek ismeretére is. A zsűri neves
szakemberekből állt. Elnökük Dr. Magyar Kálmán archeológus-történész,

tagjai pedig Gálné Jáger Márta főlevéltáros, a Somogy Megyei Honismereti
Egyesület elnöke, Kapitány Orsolya etnográfus-főmúzeológus és Dr.Sipos
Csaba a megyei könyvtár helytörténeti kutatója voltak.
A verseny végeredménye a következő lett. Első helyezést ért el a Palonai
Magyar Bálint Általános Iskola 1. csapata Fonyódról (felkészítő: Schellhammerné Kovács Ildikó), második és harmadik helyen pedig – azonos
pontszámmal – a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1. csapata (felkésztő: Horváth Judit) és a Siófoki Vak Bottyán
János Általános Iskola és AMI csapata (felkészítő: Pálné Cserjés Györgyi)
végzett.
Zajcsukné Páhi Katalin

iskolai hírek
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AMV országos döntő 2018
nél. A mostani feladatsor is hasonló az eddigiekhez, de mindig frissítünk,
újítunk is. Valamivel meglepjük a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt.
Most a felnőtt feladvány (a kísérők oldhatják meg a várakozás alatt jutalom reményében) a versenyfeladatok egyike volt. Marcalihoz kapcsolódik,
célunk, hogy akik messzebbről érkeznek, azok is vigyék el a város hírét.
Zsiborás József: -Nagyon furfangosak a feladataink országos szinten.
Kell a megoldáshoz a jó ötlet, nem elég a szolgai utat választani. Az egész
város összefog a lebonyolítás érdekében. Ma tizenöt tanuló segít a munkában, kilencedikesek is, mellettük ugyanennyi felnőtt. Segítenek a vállalkozók, intézmények, így: Marcali Város Önkormányzata, OTP Marcali
Fiókja, Dekor Kft, Dóra Barkács, a Mikszáth Iskola Diákönkormányzata,
Alapítványa, a szülői munkaközösség, Szivárvány Közalapítvány. Az étkezést a GYÉK és a Mézes Mackó biztosította, a távolabbról érkezők a
kollégiumokban, a magánszállásokon aludtak.
Jó volt látni újra a Mikszáth Utcai iskola előtt a közel 100 autót május
11-én délelőtt, az Alapműveleti Matematikaverseny országos döntőjén. Az
idei a 23. verseny volt. Először 1996-ban szervezte meg az iskola matematika munkaközössége a városban működő iskoláknak. Néhány éven
belül körzeti, majd megyei versenyt hirdettek, s pár év múlva országossá
szélesedett. A nevezések száma alapján országosan már ez a második
legnépszerűbb matematikaverseny.
Idén 15 megye, 3 fővárosi kerület 53 helyszínén egy időben 5291 diák
fogott hozzá a feladatok megoldásához. Marcaliba, az országos döntőbe
111-en kerültek be, évfolyamonként ők voltak a legeredményesebbek. Városunkat Nyers Alexandra, Makai Eszter, Varga Kristóf, Guricza Zoltán és
Németh Barnabás képviselte, mindannyian a Mikszáth Utcai Iskola tanulói. Közülük a 6. osztályos Varga Kristóf kapta a város különdíját, mint a
legeredményesebb hazai versenyző. Felkészítő tanára: Guriczáné Kaposi
Györgyi. Két éve dolgoznak együtt. Kristóf már régóta kedveli a matematikát. Legjobban a logikai feladatokat és az érdekességeket szereti, majd
matematikus, vagy informatikus szeretne lenni. Hobbija még a foci és az
íjászkodás.

Amíg a tanulók a feladatokat oldották meg, Zsiborás József, a verseny
főszervezője elmondta, hogy már augusztus 21-én nekilátnak a munkának.
Áttekintik a versenynaptárat, eseményeket, megbeszélik, ki mit vállal. Az
iskolában ez mindenkinek szívügye. Szoros csapatban dolgoznak együtt.
Közben felveszik a kapcsolatot a megyei partnerekkel, megállapodást kötnek. Elkészítik a feladatokat, többen megvizsgálják azokat, több menet,
míg kialakul a végső feladatsor.
Guricza Gyula a szakmai részért felelős:
-Évtizedek óta megvan, hogy melyik évfolyamnak ki készíti el a feladatsorát. Az alapismeretekre fókuszálunk, van pl. mértékszámítás, lehetne az elnevezés alapismereti verseny is, de megmaradtunk az eredeti elnevezés-

A kísérő szülők és tanárok sem unatkoztak. Györei Istvánné a könyvtárban várta őket és az eredményhirdetésre várakozó gyerekeket Sudokuval,
matematikai és nyelvészeti rejtvényekkel, de akár sakkozni is lehetett. Itt
volt alkalmam megszólítani néhány versenyzőt. Tar Zsuzsanna hetedikes,
eddig mindig itt volt a döntőben. Volt már hatodik helyezett, tavaly második lett. Ő Édesapja a tanára és a bátyja, aki szintén többször versenyzett
Marcaliban. Most egyetemista, matematikusnak tanul. Azt hiszem ez szép
elismerés a szervezőknek, akár generációkat indítanak el. Szabó Gergely
Mindszentgodisából érkezett (Baranya). Szakkörön foglalkozik külön a matekkal már három éve. Kedveli ezt a versenyt.
Gál Attila Péter Hajdúsámsonban tanul, negyedikes. Imádja az ilyen jellegű
versenyeket. Mindent a matematikára alapoz, terve, hogy fizikus lesz majd.
Kora délután került sor az eredményhirdetésre. Mindenki úgy búcsúzott
az iskolától és egymástól, hogy remélik, jövőre ugyanitt találkoznak egymással.
„…a matematika tudománya a fiatalok tudománya, azoké, akik még
rögeszme szerűen nem ragaszkodnak a kitaposott utakhoz, akik kreatívan gondolkodva új utakat keresnek. …” ( G. H. Hardy)
HCSGY - Fotó: Gájer Szilárd
Szeretnénk, ha olvasóink is játszanának velünk. A kísérőknek szóló feladvány megfejtését június 10-ig várjuk a szerkesztőségbe
(marcalinaplo@gmail.com). A helyes megfejtők között ajándékot
sorsolunk ki.
Feladvány:
(A+M+V) x (A+M+V)=M+A+R+C+A+L+I.
Azonos betű azonos, különböző betű különböző számjegyet jelöl. Mennyi lehet a M+A+R+C+A+L+I összeg értéke?
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Negyven éves a Balaton M. & K. Fúvószenekar Rózsaültetés
Április 14-én a Balaton M. & K. Fúvószenekar fennállásának 40. évfordulója
alkalmából rendeztek jubileumi koncertet a balatonkeresztúri Bene Ferenc
Sportcsarnokban. Vezényelt Hajas Béla és Tóth Bence. Köszöntjük őket!

Horgásztak a mozgáskorlátozottak

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesület Marcali Körzeti Csoport
április 28-án 120 fős részvétellel rendezte meg hagyományos tavaszi horgászversenyét a pusztakovácsi horgásztónál.

2015 –ben kezdeményezte Mozsárné Kutor Veronika képviselő és a Kulturális Központ, hogy a Béke park ismét, ahogyan az évtizedekkel korábban is volt, a rózsák parkja legyen városunkban. Április 28-án a parkban
86 tő rózsát ültettek a Föld Napján. Ennyi gyermek született városunkban
2017-ben.

Dr. Hermann Róbert előadása

Május 8-án a Marcali Múzeum újabb tudományos előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Dr. Hermann Róbert történész, az MTA doktora,
a Magyar Történelmi Társulat elnöke az 1848/49-es forradalom és szabadságharc mítoszairól és legendáiról tartott előadást. A lebilincselő est
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából
szervezett jubileumi rendezvénysorozat részeként valósult meg.

Alapműveleti Matematikaverseny díjátadó

Április 26-án volt az ünnepélyes eredményhirdetése az Alapműveleti Matematikaverseny Somogy megyei fordulójának a Marcali Művelődési Ház
nagytermében.Somogy 27 településéről, 39 iskolából 670-en versenyeztek, az ünnepélyes díjátadásra 35 tanuló kapott meghívást a megye 12
településének 17 iskolájából. Pápai Dániel (Marcali, Mikszáth) 6. osztályos
tanuló különdíjas lett.

Kamarazenei találkozó

Április 28-án rendezték meg városunkban a Somogy Megyei Zeneiskolák
XXX. Kamarazenei Találkozóját a Marcali Kulturális Központ színháztermében.

hírek

Ha május, akkor ballagás

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Két végzős osztály, 47 diák vett búcsút az iskolától. A legrangosabb díjat, a Pro Scola elismerést Pántics Luca vehette át az ünnepségen.

Siófoki Szakképzési Centrum Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Hat végzős szakmacsoport, és két érettségiző osztály ballagott. A legjobb tanulók jutalomban részesültek.

Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Szőcsényben 97-en vettek búcsút az intézménytől. Az iskola legnagyobb elismerését, az iskolai emlékplakettet Orsós Eliza kapta meg. Az Erdészeti
Szakoktatásért Közalapítvány 15.000,-Ft pénzjutalmat is adományozott számára.
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bringás reggeli

Száznál is több résztvevővel újra megrendezte a Berzsenyi Dániel Városi
Könyvtár a Bringás Reggelit május 8-án.

Majális

A majálist a retro jegyében ünnepelhette a város apraja-nagyja.

Szőcsényi diákok sikere
Berzsenyi - est

Április 6-án nagysikerű Berzsenyi-estet tartott a tanév során született művészeti produkciókból a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium a Kulturális
Központ nagytermében. Bárki megtekinthette a változatos műsort, amelyben voltak zenés, táncos, hangszeres és prózai számok, irodalmi jelenetek
egyaránt.

XI. Marcali Fogathajtó Derby

Május 1-én rendezték meg tizenegyedik alkalommal a Marcali Fogathajtó
Derby és Kombinált Hajtó versenyt Lókon.

Áprilisban rendezték meg Velencén a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt. A
szoros mezőnyben Orsós Eliza 11. B osztályos tanuló VII. helyezést ért el,
és ezzel párhuzamosan mentesült a tanév végi szakmai vizsgán a szóbeli
és a kertészeti termesztési gyakorlat vizsgarész alól, jeles eredménnyel.
Radonics István 11. B osztályos tanuló a IX. helyet szerezte meg, teljesítménye alapján ő is mentesült a kertészeti termesztési gyakorlat vizsgarész
alól.

Ribizli bohóc műsora

Április 26-án az óvodások töltötték meg a Városi Könyvtár gyermekrészlegét, ugyanis ismét a jó hangulatú műsorairól híres Ribizli bohóc látogatott
el a gyerekekhez, aki közös énekléssel és tánccal szórakoztatta a kicsiket.

Díjbeszedők járják a várost
Rendkívüli felháborodást váltott ki a lakosok körében az
NHKV Zrt. megbízásából pénzbehajtást végző személyek
munkája a városban. Többen a szolgáltatónál érdeklődtek,
reklamáltak. Megkérdeztük a hulladékgyűjtő céget, fizessünk-e a hozzánk bekopogtató követeléskezelőnek?
- Legálisan végzik a munkájukat az egész országban a díjbeszedők – tudtuk meg Krajczár Ibolyától, az MTKSZ Nonprofit
Kft. ügyvezetőjétől. – Az viszont tény, hogy rengeteg panasz
érkezik az ügyfélszolgálatunkra, vagy személyesen hozzám
a fenyegetőző hangnem, a jogtalan követelés miatt, és – talán ez a természetes – rendkívül bizalmatlanok az emberek.
- Ki bízta meg a behajtókat?
- Fontos, hogy nem behajtásra, hanem díjbeszedésre kaptak
megbízást. Ami csak látszólag ugyanaz. A fő különbség az,
hogy a megbízó NHKV Zrt. szándéka elsősorban a befizetések könnyítése volt a házhoz menő díjbeszedőkkel, egyfajta
szolgáltatás ez, ami mindkét fél részére eredményes lehetne
és működhetne normálisan is. Nagy segítség lehet például
egy mozgásában korlátozott Ügyfélnek, a tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy az eredeti szándék átcsapott egy
fenyegetőző; „azonnal fizess, különben jön a NAV” stílusba.
- Aki tartozik, miért csodálkozik, hogy kérik a szolgáltatás díját?
- Sok probléma van ezzel. Nem kaptak a lakosok előre tájékoztatást a rendszer bevezetéséről (csak az önkormányzatokra és a szolgáltatókhoz érkezett egy-egy e-mail); nem
mentek ki a törvény által előírt fizetési felszólítások; ebből adódóan az
Ügyfelek nem tudják, tartoznak-e, ha igen, mennyivel. Van egy természetes bizalmatlanság is mindenkiben, magam sem szeretnék kilincselőknek
közszolgáltatási díjat fizetni.
- Mit tegyen az, akihez bekopogtatnak?
- Ha az Ügyfél tudja, mennyi közszolgáltatási díjjal tartozik, és biztos benne, hogy a díjbeszedő valóban – közvetve – az NHKV Zrt. megbízottja,
akkor kifizetheti a tartozását, de fontos, hogy ezt csak készpénzben és
egy összegben teheti meg. A tapasztalatunk sajnos azt mutatja, hogy a
túlfizetéssel rendelkező, vagy nullás egyenlegű Ügyfeleinkhez is megy a
díjbeszedő, többen panaszkodnak nálunk a fenyegetőző stílus miatt, nem
tetszik a lakosoknak, hogy rögtön a végrehajtásra adásról kapnak értesítést. A legnagyobb baj véleményem szerint a kommunikációval van minden
szinten e témában. Rossz a sorrend, először írásos felszólítót kellett volna
küldeniük, aztán a személyes a díjbeszedőket, és ha ez is eredménytelen,
akkor küldenének egy értesítést a követeléshkezelőnek történő átadásról
és végül jöhet a NAV, amely a hatósági behajtást végzi.
- Mit tud segíteni a szolgáltató?
- Mindig azt javaslom, hogy az Ügyfelek érdeklődjenek az ügyfélszolgálatunkon az egyenlegükről, hiszen a kollégáink az NHKV Zrt. aktív számlázó
felületéhez rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal, látják, kinek milyen
számlái készültek, arra milyen befizetések érkeztek. Az NHKV Zrt. megbízásából házi pénztárt kezelünk, így a befizetéseket készpénzben, akár
több részletben nálunk is megtehetik – nem a kiskapuban –, és a befizetett
összeg szinte azonnal az Ügyfél folyószámláján jóváíródik. Nem kell attól
tartani ebben az esetben, hogy a fenyegetőző értesítés alapján valóban a
NAV fog kopogtatni.
- Mikor és milyen módon lehet érdeklődni?
- Az ügyfélszolgálatot meg kell erősítenünk, folyamatban van egy új kolléga
felvétele, betanítása, addig is megpróbálunk a rohamszerű érdeklődésnek
megfelelni. Személyesen hétfőn és kedden 8-16, szerdán 8-20 és pénteken 8-13 óra között kereshetnek fel minket a Marcali, Dózsa Gy. u. 1. ügyfélszolgálati irodában, telefonon H-CS 8 – 16 óráig, pénteken 8-13:30-ig

tudnak velünk beszélni. Fontosnak tartom elmondani, hogy a társaságunknak nem fűződik pénzügyi érdeke ahhoz, hogy az Ügyfelek a díjat nálunk
fizessék be, ugyanakkor az Ügyfeleink megfelelő kiszolgálása, a kulturált
és biztonságos ügyintézés alapvető célunk és feladatunk. Szeretném, ha
ez a rezsifizetés – ami az összes közül a legalacsonyabb – végre nem
lenne országos téma. A számlák időbeli csúszása sajnos még biztosan sokáig jellemző lesz, de addig legalább nem kell fizetni. Fontos tudni, hogy
hátralékot csak a kiállított számla alapján követelnek, a térségünkben az
Ügyfelek május közepéig még nem kapták kézhez a rendszeres szolgáltatás tavaly negyedik negyedévi és idei első negyedévi számláját. A fizetési
határidő betartásával sok fölösleges bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat – tájékoztatta lapunkat az ügyvezető.

Friss hírek:
Elkezdődött a gyűjtőszigetek áttelepítése. A családi házas övezet
több pontján megszűnik a szelektív hulladékos gyűjtőhely, kérjük,
hogy az elkülönítetten gyűjthető, hasznosítható hulladékoknak igényeljenek díjmentesen használható színes kukákat. A közterületi
konténerek helyére ne hordják a hulladékot!
Az üveg házhoz menő rendszerű gyűjtését négyhetente végezzük, az év elején közzétett gyűjtési naptár üveggyűjtési időpontjai
közül minden másodikat kell figyelembe venni. A kitett zöld tetejű
kukákat például május 24-én, június 21-én, július 19-én, aug. 16-án,
szeptember 13-án … szállítjuk el, de változatlanul használhatók a
megmaradó gyűjtőszigetek zöld színű konténerei az öblös üveg hulladékok gyűjtéséhez. Síküveget, hőálló üveget a hulladékgyűjtő udvarokban – Marcali, Ziehl-Abegg utca (Noa Kft-vel szemben), Vése,
Hrsz.: 22. – lehet díjmentesen leadni .

hirdetés

