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közérdekű

Gyógyszertár harmadszor - minden jó, ha jó a vége
Felszállt a füst

közérdekű
- Móring József Attila képviselő úr válaszát kérésére teljes terjedelmében,
betűhíven közöljük:

gondolta mindenki, hogy a gyász első heteiben a patika nem fog kinyitni,
de ahogy telt - múlt az idő, az ajtó viszont továbbra is zárva maradt, az
emberek türelmetlenkedni kezdtek, és napról napra nőtt a felháborodás.
Senki se értette a helyzetet, sorra kérdeztük hát a közélet vezető személyiségei , mi az oka a lehetetlen állapotnak, és saját hatáskörükben mit
tudnak tenni annak érdekében, hogy helyre álljon a régi rend.

Gyógyszertár emberemlékezet óta létezett a marcali főutcán.
Az idősebb korosztály még jól emlékezhet rá, milyen volt belépni az
enyhén vegyszerillatú,” patikatisztaságú” ódon kis épületbe, ahol az ajtónyitást jelző csilingelésre előre sietett a műhelyből Sávoly Lajos gyógyszerész úr vagy a felesége, a kedves, végtelenül barátságos gyógyszerésznő, Adrienne asszony.

Őket mindenki tisztelte: igazi régi vágású értelmiségiek voltak mindketten, az egykori néptanítókhoz hasonlatosan afféle „lámpások” . Nem
kellett az embereknek minden aprócseprő problémával orvoshoz szaladgálniuk, amin lehetett, azon segítettek ők maguk: keverték a kenőcsöket,
csomagolták a porokat, adták a tanácsokat.
Személyük örökre összeforrt a város történetével.

- Móring József Attila, körzetünk megválasztott országgyűlési képviselője válaszában leszögezte, hogy „jelenleg a Napsugár Gyógyszertár
működésének jogszabályi feltételei nem állnak fen. A Hársfa Patika tulajdonosa és dolgozói azonnal reagáltak a kialakult helyzetre, és a gyógyszerkészlet bővítésével, újabb pénztárak nyitásával és a kiszolgáló tér növelésével biztosítják a betegek számára a zavartalan gyógyszerellátást...
A hagyatéki eljárás lezárta után nyílik a városnak lehetősége pályázat
kiírására, amelynek lezárása és a szerződéskötés után nyithat ki régi helyén a gyógyszertár.”
- A polgármesteri hivatalban elmagyarázták, hogy mivel dr. Búzási
Attila egyéni vállalkozóként működtette a patikát, a vonatkozó törvényi
szabályozás szerint halálával megszűnt annak működési engedélye is.
Nem lett volna ezzel sem semmi probléma, lehetett volna újat kérni, ha
időközben, egészen pontosan 2011-ben nem hoztak volna olyan törvényt
- de hoztak! -, hogy egy településen csak 4500 lakosonként lehet egy egy patikát üzemeltetni. Ráadásul kistérség ide, járás oda, a környező
falvakban élőket nem szabad ebbe a létszámba beleszámítani.
A patika nyitására pályázatot nem a város, hanem az országos államigazgatási szerv, az OGYÉI írhat ki és bírálhat el, ezt tartalmazza a vonatkozó
törvény 49. paragrafusa.
Jogszabály - módosítási kérelmet viszont az ügyben csak országgyűlési
képviselő adhat be.
Mindettől függetlenül törik a fejüket rajta, hogyan, milyen technikával tudnának mégis találni valami megoldást.

Az évek múlásával aztán az egészségügyi ellátás is fejlődésnek indult,
nagyobb lett a kórház, felépült a gyermekosztály, orvosi körzet is több
lett, a patika is korszerűbbé vált, szebb, egészen központi helyre költözött.
Változtak az idők, országszerte magánkézbe kerültek a gyógyszertárak, a
marcaliét dr. Búzási Attila és csapata vette át. Megkülönböztető nevet is
kapott, ez lett a Napsugár, közben nyílt egy másik is, a Hársfa a - logikusan - Hársfa utca sarkán.
Dr. Búzási Attila tragikus halála nemcsak a családnak okozott pótolhatatlan veszteséget, a várost is mélyen megrázta. Magától értetődőnek

Mi, marcaliak pedig nemcsak a visszakapott patikánknak örülünk, hanem
annak is, hogy lám, itt a példa rá: Ha megfelelő szellemi tőke társul akarattal, kitartással, sőt, még jó szándék és összefogás is akad, a nehezebb
ügyek is megoldódhatnak.
Ahogy a fáma tartja: lehetetlen nincs, csak tehetetlen ember ...
Szerkesztőség

- Dr. Sütő László:
„Kitaláltunk egy olyan konstrukciót, amivel úgynevezett fiókgyógyszertári
pozícióban újra üzemelhet a patika. Elvégeztünk minden ezzel kapcsolatos feladatot...Remélem, mire ezeket a sorokat olvassák, addigra a patika
ki is nyit...”
És valóban. A karácsony előtti napokban arra lettek figyelmesek a város
lakói, hogy nagy a sürgés-forgás az épületben - esténként égnek a villanyok, teljes gőzzel takarítanak: valami tényleg alakulni látszik végre!

- Dr. Steinmetz Ádám, listán mandátumhoz jutott képviselő arról tájékoztatott bennünket, hogy kezdeményezni fogja „az Országgyűlésben a
vonatkozó törvény módosítását, mivel az a kisebb lélekszámú településeket, így Marcalit is egyértelműen hátrányosan érinti. A város központjában található, és a környező falvakból bejárók által is könnyen elérhető
gyógyszertár megszűnése ugyanis sok, jellemzően beteg, idős embernek
okoz majd kellemetlenséget....”
Itt tartottunk szeptemberben. Aztán szép lassan lehullottak a falevelek,
elforrtak a borok, a Mikulás is kiosztotta a virgácsokat, a város már karácsonyi díszbe öltözött, de a patika továbbra is zárva maradt.
Ekkor terjedt el a városban a hír, hogy a Parlament illetékes bizottsága
állítólag tárgyalta a marcali gyógyszertár ügyét. Gondoltuk, ez mégiscsak
reménykeltő fejlemény volna, további információért ismét az illetékesekhez fordultunk tehát. Az iránt érdeklődtünk, mit tudnak a dolgok állásáról,
és ők személy szerint mit tettek - tesznek ez ügyben:
- Dr. Steinmetz Ádám: listán mandátumhoz jutott képviselő:
„A marcali Napsugár Gyógyszertár ügyében, korábbi ígéretemhez híven
törvénymódosítást kezdeményeztem. Sikerült megnyernem az összes ellenzéki párt támogatását is. Olyan közös törvényjavaslatot nyújtottunk be,
amely lehetővé tette volna a patika további működését...az Országgyűlés
Népjóléti Bizottságának fideszes többsége simán leszavazta a kezdeményezést...”

Dr. Zergényi András megköszönte az Önkormányzat, az érintett hatóságok és a gyógyszertár dolgozóinak munkáját, segítségét.
Az önkormányzat vezető tisztségviselői ötlötték ki azt a szellemes megoldást, amivel a törvényi anomáliákat megkerülve eredményt lehetett elérni: A városközpont három választókerülete részönkormányzattá alakult,
egy részönkormányzati területen pedig lehet fiókgyógyszertárnak működni. Úgy tűnik, rendelkezett a város olyan érdekérvényesítő képességgel,
hogy el tudták ezt a konstrukciót fogadtatni a megfelelő hatóságok képviselőivel is.
Dr. Sütő László polgármester több fordulóban tárgyalt a Hársfa Patika
tulajdonosával, a dolgozókkal, akik elfogadták ezt a javaslatot, bíztak a
sikerben, és ki is tartottak egymás mellett a cél eléréséig.

December 21-én dr.Zergényi András gyógyszerész arról tájékoztatta a
Marcali Portál olvasóit, hogy minden szükséges engedélyt sikerült az újranyitáshoz megszerezni, a papírok rendben vannak. Készülődnek, töltik
fel a készleteket, végzik az ilyenkor szükséges teendőket, szerelési munkálatokat. Januárban, az ünnepek elmúltával újra a lakosság rendelkezésére állhat a városközpont gyógyszertára.
Azért a bürokrácia malmai tudnak ennél lassabban őrölni, mire minden
hatóság kellőképpen kipiszmogta magát, már január második felében
jártunk.
De január 24-én minden különösebb ceremónia nélkül, rövid megnyitót
követően megindult a forgalom.

4

„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!”
A magyar kultúra napját ünnepeltük

kultúra

kultúra

Ez a nap egyúttal arra is alkalmat szolgáltathat, hogy megidézzük egy villanásra azoknak a Marcalihoz köthető tudósoknak és művészeknek az alakját, akik munkásságuk révén messzebbre vitték hírünket a város határánál:

Munkásságukról, akárcsak a Baglas Együttesről, részletesebben olvashatnak lapunk korábbi számaiban.
És kortársaink, akiket ez úton köszöntünk, további sok sikert kívánva munkásságukhoz:

Fotó: Facebook

Papp János színművész

Fotó: Vörösmarty Színház

Tóth Ildikó Érdemes művész,
Jászai-díjas színművésznő

Fotó: Budapesti Operett Színház

Udvarias Katalin színművésznő

várostörténet

Épített örökségünk - A marcali polgári iskola
csültségét, szakmai hírnevét. 1927-ben kilépett a közös cégből, és pert
indított társa ellen. Ám az építkezésen sok helyi vállalkozó, iparos és budapesti szállító cég tevékenykedett, akiket ki kellett fizetni. Több pert indítottak a marcali építőmester ellen is, így Csomós Gergelynek közel tíz
évig bíróságra kellett járnia, két ízben a Kúriáig mentek az ügyek. Sikerült
az összes pert megnyernie, egy kivételével, amelyben 2000 pengőt kellett fizetnie. Balázs Gyula pedig apósa segítségével a több mint 26 000
pengőnyi követelésből 16 000 pengőt kifizetett. Mindezen nehézségek
ellenére az építkezés 1928. június 17-én ünnepélyes felavatással zárult
le, majd október 16-án nyitotta meg hivatalosan a kapuit a tanulók és
tanárok előtt az iskola. A nagyközség még 1927-ben Strausz Istvánt, majd
1929-ben Klebersberg Kunot díszpolgárrá választotta.

Marcaliban a 20. század elején jött létre a Polgári Iskola Egyesület, hasonlóan a megyében működő többi – négy-hat osztálynál magasabb szintű
– iskolához. A községi óvodaépületben, a Templom utcában, 1908. szeptember 1-jén megnyílt fiú polgári iskola után, 1912-ben alakították meg
a Polgári Leányiskolai Egyesületet, amely 1913-ban a volt zsidó imaház
és rabbi lakás (Marczali Henrik szülői háza – a mai Kaposvári u. sarkán)
átalakított épületében várta a tanulókat.
A két, egyesület által működtetett iskolát, az 1921-ben megszüntetett
állami segély miatt, a bezárás fenyegette. 1923-ban dr. Strausz István
(1865-1940), a marcali választási kerület 1922 óta megválasztott nemzetgyűlési képviselőjének javaslatára és segítségével sikerült állami kézbe adni azokat, és az adósságokat kifizetni. Közben megszületett a terv
egy új, reprezentatív iskolaépület felépítésére, mivel az addig használt
épületek állapota igencsak leromlott.
Ez a törekvés szorosan kapcsolódott Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatási miniszter iskolafejlesztési programjához, amely egy 1926-os törvény
erejű rendeleten alapult, miszerint: „az iskola építésének anyagi ügyeit
a törvényhozás az 1926. VII: tc. 2 §-ában létesített Országos Népiskolai
Egyesület Alap néven kívánta rendezni és megoldani.” A település elsők
között nyújtott be kérvényt, majd minisztertanácsos érkezett, akivel a települési vezetők ki is jelölték a leendő épület helyét. A meghirdetett pályázatra benyújtott tervek közül dr. Fábián Gáspár (1885-1953) műépítész,
az 1920-as évek legjobban foglalkoztatott templom- és iskolaépítőjének
tervrajzait fogadták el. Az Uj-Somogy című napilapban a kivitelezésre
felhívást intéztek, amelyben a leendő vállalkozónak kellett a munkát „a
megbízás átvételétől számított tíz napon belül megkezdeni, s oly erővel
folytatni, hogy az épület még ebben az évben tető alá kerüljön.” Strausz
István nyomására a leendő kivitelezőnek, Csomós Gergelynek társulnia
kellett Balázs Gyula budapesti építőmesterrel, aki ekkor a tihanyi Magyar
Biológiai Kutató Intézet építését végezte. Csomós Gergely nem szívesen
társult, mert vállalkozását egyedül is alkalmasnak tartotta az építkezés
lebonyolítására. A főpallér Urbán Konrád is Budapestről érkezett. Csomós
Gergelynek sikerült elérnie, hogy a Marcali Takarékpénztár Rt-nél csak
kettejük együttes aláírásával vehettek fel
pénzt az elhelyezett betétből.
1926 őszén megindulhatott az építkezés,
amelynek a gyorsításához egy villanytelepet is felállítottak, így az esti órákban is
folyt a munka. Az egyik nap Balázs Gyula,
a megállapodást felrúgva, 18 000 pengőt
vett fel, majd Olaszországba távozott. Az
összegből Balázs Gyula valószínűleg a
tihanyi építkezéshez kapcsolódó adósságait is törlesztette. A vállalkozásaiban és
életvitelében mindig becsületes Csomós
Gergelynek ez az eset erkölcsi problémát
jelentett: félt, hogy elveszítheti megbe-

A polgári iskola egyszerűsített barokk stílusú, manzárd tetővel ellátott
épület, amelynek a középső homlokzata felett kiemelkedő, impozáns
huszártorony az ékessége. Az északi részen négy tanteremben a fiúk, a
déli részen négy tanteremben a lányok kaptak helyet. Az iskolaépületben
volt az igazgatói és az altiszti lakás is. A korszerű oktatást szolgálta egy
tornaterem, a parkosított udvar és egy tangazdaság, amelyben 100 gyümölcsfát ültettek el. Az 1928-29-as tanévben 133 fiú és 67 leány járt az
új polgári iskola épületébe.
A háborút követően, 1945 augusztusában újraszervezték az iskolarendszert, mégpedig az elemi népiskolákból és a polgári iskolákból 8 osztályos „együttműködő általános iskolákat” hoztak létre, részben meghagyva az önállóságukat. Végül 1948-ban az egyházak által fenntartott elemi
iskolákkal együtt a polgári iskolákat is teljesen államosították, létrehozva
a ma is működő nyolcosztályos intézményi formát.
Az iskola 1975-ben vette fel Noszlopy Gáspár nevét, akinek a mellszobra
2003-ban került a főbejárat elé, az 1998-ban elkészült Klebelsberg Kuno
mellszobor mellé. Az épület építéstörténetéhez kapcsolódó fényképek és
dokumentumok a Marcali Múzeum Csomós-hagyatékában találhatóak.
Huszár Mihály történész

óvoda
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ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA

A Marcali Óvodai Központ Tündérliget óvodája a környezeti nevelés területén elért, kimagasló eredményeinek köszönhetően elnyerte az Örökös
Zöld Óvoda kitüntető címet. A Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázatokon háromévente
kellett eleget tenni a kritériumoknak, ahol intézményünk mindig eredményesen szerepelt. Az 1999-es évektől az óvodák a saját pedagógiai
program elkészítésén dolgoztak, miközben keresték azokat a módszertani lehetőségeket, melyek az arculatok kialakítását eredményezték. Így
a Tündérliget Óvoda a környezettudatos magatartás formálását tűzte ki
célul, mely tudatos alakítás során kezdett el egyre jobban kiteljesedni,
Kiss Sándorné óvodavezető irányításának köszönhetően.
Az arculat alakításának sikerességéhez nagyban hozzájárult az óvodapedagógusok módszertani tudásának folyamatos bővülése, melyet képzéseken, valamint önképzéssel igyekeztek elsajátítani. A módszertani
ismeretek birtokában a gyermekek számára olyan témákat terveztek,
melyek komplexen hozzájárultak a gyermekek fejlődéséhez, de a központi kiinduló tevékenység mindig környezeti tartalmat ölelt fel, kapcsolódva
a többi nevelési területhez. Speciális természettudományos módszereket
alkalmazva segítették a gyermekeket egyre közelebb a természethez. A
nevelési évek során megszervezett jeles napok, zöld ünnepek különleges
pontjai a nevelésnek. Az ünnepre készülődés időszaka kiválóan alkalmas
az élmény és tapasztalatszerzésre, melyek elősegítették a gyermekek
problémamegoldó gondolkodásának fejlődését, a holosztikus látásmód

formálódását. A rendszeresen játszott szenzitív játékok folyamatosan érzékenyítik a személyiségüket, miközben a vizsgálódások oksági összefüggések megfejtésére késztetik gyermekeinket.
Az évek alatt pályázati forrásoknak köszönhetően különleges eszközöket
alkalmazhattak az óvodapedagógusok: csapadékmérőt, nagyítót, mikroszkópot, távcsövet, vízvizsgálót, ismeretterjesztő színes lexikonokat,
barométert, különböző mozgó modelleket, melyek segítették a gyermekek játékos cselekedtetését, miközben az ismereteik folyamatosan bővültek. A zöld tevékenységek meghatározzák az intézmény mindennapjait,
melynek eredményeként létrejött a „Csodabogarak a búvárszobában” tehetségműhely, ahova azon kisgyermekek járnak, akik kiemelkedő képességgel rendelkeznek a környezeti jelenségek felfedezésére, megértésére.

Szeretném megköszönni az óvodánkba járó gyermekek szüleinek a támogatást, hiszen a segítségük nélkül nem sikerült volna céljainkat elérni, terveinket megvalósítani. Mindig számíthattunk az együttműködésre, akár a
gyűjtögetések fázisában, zöld ünnepek lebonyolításában, a kirándulások,
túrák szervezésében.
Az elmúlt évek alatt a sikeres pályázat íróknak és az óvoda valamennyi
megvalósító tagjának nagy elismerés! (2009 - Kiss Sándorné, 2012 - Kiss
Sándorné, Tamásné Turbéki Angéla, 2015- Tamásné Turbéki Angéla, 2018
- Jagadics Zoltánné, Tamásné Turbéki Angéla)
Távlati terveinkben szeretnénk kiszélesíteni kapcsolatainkat, együttműködni hasonló arculatú óvodákkal - országhatárokon belül és kívül -, civil
szervezetekkel, valamint még több és változatos lehetőséget biztosítani a
gyermekeknek a megtapasztalásra, élménynyújtásra, ismeretszerzésre.
Fontosnak tartjuk a természet kínálta értékeket közelebb vinni a családokhoz, a tudatos szemléletformálás kiszélesítését, az óvoda „Zöld tevékenységét” mintaként állítani más intézmények számára.
Tamásné Turbéki Angéla

interjú

könyvajánló - sportprogramok

VIDEOTON Battery Technologies Kft.

2018 novemberében a Modern Gyárak Éjszakája program keretében
a város lakossága is megtekinthette a Videoton marcali üzemét. Sokan talán nem ismerik az itt folyó termelést, a gyártás itteni történetét. A bemutatásban segítségemre volt Fábián Balázs ügyvezető
igazgató, Gyimesi Attila üzemvezető, és Samu Tibor telephelyvezető.
- Miért éppen Marcalit választotta a vezetés arra, hogy bővítsék termelési kapacitásukat?
- Kaposváron 1997-ben kezdtük el az akkumulátorok gyártását. Aztán
ez be is fejeződött 2002 végén, amikor a Sanyo Hungary Dorogon gyárat
épített. Úgy 5-6 év múlva aztán újra megkeresték a Videotont, mi lenne,
ha mi folytatnánk ezt a tevékenységet. Kaposváron már nem volt szabad
helyünk, ezért elkezdtünk azon gondolkodni, hogy a megyeszékhely közelében melyik lehet az a település, amelyik infrastruktúrájában szóba
jöhetne. Hol tudnánk megfelelő munkaerőt találni? Az akkori igazgatónak,
Gerber Andrásnak jutott eszébe a marcali Mustang, az, hogy itt árulják a
telephelyet. Sikerült megegyezni az illetékesekkel. Ekkor már csak 1-2
alkalmazott volt itt, de sikerült a régi Mustangosokat visszahívni. Szinte a
nulláról indultunk. Nagy hajrá volt az elején, jelentős átalakításokat kellett
végezni az épületeknél, hiszen nem voltak alkalmasak a mi profilunkhoz. Hozzánk kellett alakítani az infrastruktúrát. Megváltoztak a csarnokok funkciói, átjárót építettünk az épületek közé. A Mustang szó szerint
mindent eladott, csak a csupasz falak maradtak. Apró lépésekben folyamatosan alakítottuk ki a mostani ismert gyárat. A második nagy üteme
az átalakításnak az volt, amikor a lítium-ion akkumulátorok szerelésére
alkalmas ESD-s klimatizált csarnokot hoztunk létre. 2008-ban kezdődött
el a termelés. Szerencsés időpontban találtunk egymásra. 2008-ban a
gazdasági válság idején, mi itt Marcaliban épp felfutóban voltunk. Kaposvári gyáregységünk ebben az időben már rosszabb helyzetben volt.
Nagy dolog volt a város életében, hogy idejött a Videoton, hisz a Mustang
dolgozóinak szinte azonnal munkát tudott biztosítani.

-Hány fővel indultak?
-Kb. 20 emberrel, az első évben 90-re emelkedett ez a szám. A tavalyi csúcslétszámunk 380 körül volt. Ennek a csapatnak a 10%-a induló
ember. Épp decemberben jutalmaztuk a törzsgárda dolgozóinkat, 37-en
kaptak díjat.
- Mit termeltek először, és kiknek?
- Akkumulátorokat, tölthető elemeket. 2009-től lítiumos akkukat. Jelenleg 5-6 nagyobb vevővel dolgozunk: pl. Metabo, Procter&Gamble, FDK,
Bosch. Jelentősen nőtt a forgalmunk, kiaknáztuk a lehetőségeinket a területen. S fontos, hogy még mindig van szabad gyártóterületünk, csak
embereket nem tudunk felvenni.
- Tehát munkaerőgondjaik vannak. Hogy tudják orvosolni?
- Folyamatosan keressük a szakembereket és a betanított munkásokat. Tavaly már Kaposvárról kellett buszoztatni az embereket Marcaliba.
Nagyatád és Csurgó vonalon közvetlen járataink vannak ide. Valahogy
nem találjuk meg azokat az embereket, akik valóban szeretnének dolgozni. Furcsa ez a helyzet, mert a megyeszékhelyen is vannak ilyen problémáink, de nem ilyen mértékben. Még súlyosabb gond az, hogy nagyon
kevés a nyelveket beszélő műszaki végzettségű dolgozó a városban és
környékén. Szerencsének nevezhetjük, hogy egyáltalán sikerült találnunk
új műszaki vezetőt.

kat ( Borforraló, óvodai bálok, iskolai rendezvények) tárgyajándékokkal
támogatjuk.
- Be kívánják-e vezetni az ún. „rabszolgatörvényt”?
- Van kollektív szerződésünk, nem tudunk arról, hogy módosítanánk. Aki
akar, az eddig is dolgozhatott többet, s időben ki is fizettük ezért a bérét.
Igyekszünk az itt dolgozóknak humánus időbeosztást biztosítani, így pl.
van kismama műszakunk.
- Milyen terveik vannak a jövőben?
- A tavalyi évben 20%-ot tudtunk növekedni a kaposvári gyárral együtt.
Bővítést most nem tervezünk, esetleg szereléseket hozunk ki Kaposvárról szükség esetén. Az akkumulátoros területnek óriási jövője van, hiszen
mindig újabb termékek jelennek meg, amelyek ezt igénylik.
HCSGY

is megbecsüljük őket.
- Programokat szerveznek-e munkavállalóiknak, a város lakóinak?
- Többet is. Tartunk nagyszabású családi napot a Balatonon, Kaposváron
és Marcaliban a fürdőben is. Évzáró rendezvényünk is három helyszínen
van. Rendszeresen adunk vért, ide települ ki a Vöröskereszt. Szervezünk
diáklátogatásokat, tartunk nyílt napokat, és az idén csatlakoztunk mi is a
Modern Gyárak Éjszakája programhoz.
- A város sportját, civil szervezeteit, iskoláit támogatják valamilyen
formában?
- Igen. A TAO-ról központilag Székesfehérváron döntenek. Az elmúlt
esztendőben, a korábbi évekhez hasonlóan, a Marcali Városi Szabadidő
Sportegyesületet támogattuk jelentős összeggel. A különféle programo-

MARCALI VFC MÁRCIUSI MÉRKŐZÉSEI:
MARCALI VFC - KADARKÚT KSK
2019. 03. 02. 14:30
Marcali Városi Futball Club
TABI VÁROSI SC - MARCALI VFC
2019. 03. 10. 14:30
Tabi Városi Sport Club
NAGYBAJOMI AC - MARCALI VFC
2019. 03. 16. 14:30
Nagybajomi Atlétikai Club

MARCALI VFC - TOPONÁR SE
2019. 03. 23. 15:00
Marcali Városi Futball Club
SEGESDI SE - MARCALI VFC
2019. 03. 30. 15:00
Segesdi Sportpálya

KISS LÁSZLÓ SPORTCSARNOK PROGRAMJAI

- Mitől tudnák vonzóbbá tenni a gyárat? Mit tudnak ajánlani a városban lakó fiataloknak?
- Kedvezményes lakáshitelt biztosítunk a műszaki értelmiségnek. Azonnal
tudunk alkalmazni gépész -és villamosmérnököket. De keresünk minden
olyan szakembert, aki a gyártást támogatja, a minőségbiztosítástól kezdve a logisztikáig. A teljes vezetői gárda-23 fő-átlagéletkora nálunk 40 év,
jellemzően mi neveltük ki őket, több mint tíz éve nálunk dolgoznak. Ha
valaki bekerül a rendszerbe, és jól dolgozik, annak karrier lehetőséget
biztosítunk. Pl. Gyimesi Attila logisztikus volt, aztán üzemvezető-helyettes
lett, ma pedig ő az üzemvezető.
- Béren kívüli juttatásokat ad a Videoton?
- Üdülési támogatást, egészségügyi szűréseket biztosítunk dolgozóinknak. Odafigyelünk azokra, akik „többet tesznek le az asztalra”, anyagilag

KÖNYVAJÁNLÓ - Gyermekeknek:
Vadadi Adrienn: Három szülinapi torta
A 3-6 korosztálynak kedveskedik újabb mesekönyvvel Vadadi Adrienn.
A helyszín a kicsik hétköznapi élettere: az ovi. A csoportba, ahova Peti,
Dorci, Maja és Lea járnak, új gyerek érkezik Szilárd - vagyis Szili - személyében. Szili nem csak azért más, mert a haja égővörös és szemüveget visel, de azért is, mert picit lassabb, félénkebb, mint a többiek. Mivel
rosszul lát, az anyukája az első napokban ott van vele végig. A gyerekek
először furcsállják új társukat, idegenkednek tőle picit, de aztán ahogy
megismerik, rájönnek, hogy Szilivel is nagyon jól össze lehet barátkozni.
A tanulságos, kedves történetet ismét Pásztohy Panka gyönyörű illusztrációi kísérik.

Március 2. 15 óra: NB2 ifi kézi: Marcali-Kozármisleny
17 óra: NB2 felnőtt kézi: Marcali-Kozármisleny
Március 9. 9 óra: női foci 19.00: NB2 felnőtt kosár: Marcali-Dunaújváros
Március 16. 15.00: NB2 ifi kézi: Marcali-Csurgó / 17.00: NB2 felnőtt
kézi: Marcali-Csurgó
Március 23. - NB2 felnőtt kosár: Marcali-Kaposvár
Március 24. - Légvár
Március 30. - Mester Egészségnap
Április 6. - 15.00 óra: NB2 ifi kézi: Marcali-Hévíz / 17.00 óra: NB2 felnőtt
kézi: Marcali Hévíz
Április 10. - 18.45: NB2 felnőtt kosár: Marcali-Pécs
Április 20. - 15.00 óra: NB2 ifi kézi: Marcali-Tamási
17.00 óra: NB2 felnőtt kézi: Marcali-Tamási
Április 27. - MARCALI EXPO Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár
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KÖNYVAJÁNLÓ felnőtteknek:
jojo Moyes: Párizs szólóban
A népszerű brit írónő, közel egy csokorra való szívmelengető novelláját
tartalmazza a kötet. A szerző lévén, hogy maga is a gyengébb nem tagja,
remekül ismeri a nők lelkének, érzelmi rezdüléseinek valamennyi hangfekvését, és mindezt az írásai sorai között bujkáló, remek humorral és a
hősei sorsa iránti empátiával osztja meg olvasóival.
A kötetben levő történetek: Nászút Párizsban, Tweetek erdejében, Délutáni szerelem, Járt út, Tizenhárom nap John C-vel, Margot, A karácsonyi
lista, Párizs szólóban. A remek írások, egy-egy jellemző életképet villantva
fel a párizsi asszonyok hétköznapjaiból. Élvezetes könnyed, ugyanakkor
tartalmas olvasmány, minden nőnek jó szívvel ajánlandó.

Marcali Város Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és családját 2019. március 15-én
a Nemzeti ünnepünk alkalmából szervezett
rendezvényre.
Program: 10.00 Megemlékezés a Noszlopy-szobornál
Ünnepi beszédet mond: Dr. Sütő László, Marcali város polgármestere
A műsorban közreműködnek a Marcali Noszlopy G. Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai, a művészeti iskola alapfok 5.-6. évfolyamos táncosai és az iskola énekkara. Az ünnepi műsort követően az 1848-49-es
emlékhelyek megkoszorúzására kerül sor. Tóth Ágoston szobránál a megemlékezés során közreműködik a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája.
Az ünnepség rossz idő esetén a Marcali Noszlopy Gáspár Ált. és Alapfokú
Művészeti Iskola tornatermében kerül megrendezésre.

Marcali Művelődési Központ
programajánló – 2019. MÁRCIUS

• Március 07. (csütörtök) 16:30 – Nőnapi kiállításmegnyitó „Gyöngyök
és fények” címmel Göncziné Heftner Anna népi ékszerkészítő és Dobrovitz Klára üvegműves alkotásaiból a Kulturális Korzó Kortárs Galériájában. A tárlat április 27-ig látogatható.
• Március 09. (szombat) 7:00-12:00 – Bolhapiac-Garázsvásár a
Piac téren (fedett rész). Jelentkezni lehet a Kulturális Korzóban vagy a
85/510-504-es telefonszámon.
• Március 12. (kedd) 19:00 – Skót mámor – színházi előadás Ivancsics
Ilona és Színtársai közreműködésével. Helyszín: Művelődési Ház (Széchenyi u. 3.). Jegyek kaphatók a Kulturális Korzóban (Múzeum köz 2.).
Jegyár: 3000,- Ft.
• Március 14. (csütörtök) 16:30 – Kiállításmegnyitó Elek Józsefné
amatőr festő képeiből a Kulturális Korzó Amatőr Alkotók kiállítóterében.
Az alkotásokat április 23-ig lehet megtekinteni.
• Március 15. (péntek) 10:00 – Városi ünnepség és koszorúzás a
Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskolánál. (Rossz idő
esetén: az iskola tornaterme.)
• Március 25 – 30. (hétfő-szombat) – Tavaszünnep – Marcali Napok – a
várossá nyilvánítás évfordulója:
• Március 25. (hétfő) 17:00 – Múzeumi Tudományos Est – Dr. Török
Róbert történész előadása „Kirakat az üzlet szeme!” – reklámélet a 20.
századi Magyarországon címmel, a Kulturális Korzó mozitermében.

• Március 26. (kedd) 17:30 – Videoválogatás Marcali életéből a Kulturális Korzó mozitermében.
• Március 27. (szerda) 17:30 – Biró Zoltán: Az inas című könyvének
bemutatója a Kulturális Korzó mozitermében.
• Március 28. (csütörtök) 14:00 – Ünnepi testületi ülés és városi
kitüntetések átadása a Művelődési Házban, majd fogadás a meghívottak
részére a Kulturális Korzóban, melynek keretében kerül sor a Marcali
Múzeum tárlatának átadására „Mesteri kékek” – városunk képzőművészeti öröksége: Bernáth Aurél munkássága címmel.
• Március 29. (péntek) 17:00 – Kurucz Ádám Konrád Ady-estje „Nem
bánok semmit” címmel a Kulturális Korzó mozitermében.
• Március 30. (szombat):
14:00-17:00 – Tavaszváró kreatív alkotóműhelyek kicsiknek és nagyoknak: Kézműves gyermekfoglalkozás a Kulturális Korzó informatikatermében. Belépő: 300 Ft.
Tavaszi öltögető varróműhely felnőtteknek Babainé Mikó Beátával a
Kulturális Korzó kiselőadó termében. Belépő: 1000 Ft.
15:00-17:00 – 5. Korzó csata a Kulturális Korzó aulájában.

Még látogatható kiállítások:
- Folyamatosan: „2018-ról jelentjük” című magazinkiállítás a Kulturális
Korzó Amatőr Alkotók kiállítóterében és a folyosógalérián.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják! MMK

Ráadás színházi előadás
Ivancsics Ilona és Színtársai közreműködésével láthatja a színházkedvelő közönség a Skót mámor című vígjátékot március 12-én a Művelődési Házban.
Két sikeres, jómódú és látszólag boldog házaspár egy feledhetetlen estéjé elevenedik meg. A két nővér és annak férjei születésnapi vacsorára készül, amiből
persze nem lesz semmi. Az események előrehaladtával kibontakozik a szereplők valódi személyisége, mindenki kiteregeti a saját, és a másik szennyesét.
Páratlan helyzetkomikumok, abszurd félreértések, pattanásig feszült idegek.
Ez a skót mámor, és benne a szindrómások, akiket Kökényessy Ági, Bardóczy
Attila, Nagy Enikő és Jantyik Csaba keltenek életre.
Az este 19 órakor kezdődő előadásra helyjegyek korlátozott számban még
kaphatók a Kulturális Korzóban. Érdeklődni és helyet foglalni a 85/510-503-as
telefonszámon lehet. Jegyár: 3000,- Ft.

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 bármikor, személyesen.
Időpontegyeztetés telefonon: 85/501-035

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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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Közelgő Vujity Tvrtko
előadás Marcaliban
Hosszú idő után ismét Marcaliba látogat az ország egyik legnépszerűbb riportere. Egy lebilincselően izgalmas este a Föld körül Vujity
Tvrtko-val „Túl mindenen” címmel 2019. április 27-én. Az év motivációs előadása rengeteg nevetést, még több kalandot és a legyőzhetetlen erőt tartogatja a közönség számára. Egy este, ami felemel
és sokkal erősebbé tesz! Egy este, amit soha nem lehet elfelejteni!
Az előadásra jegyek válthatók a Kulturális Korzóban (Múzeum köz
2.), valamint online a hydelight.jegy.hu weboldalon.
Jegyár: 2500,- Ft. Helyszín: Művelődési Ház (Széchenyi u. 3.).
Marcali Művelődési Központ
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Borforraló Fesztivál
A retROkonok forralt boráról Kissné Molnár Ágnes mesélt. Ők is gyümölcsökkel, hagyományos fűszerekkel ízesítették az italukat. Mellé saját töltésű kolbászt is kínáltak.
Boronka képviseletében öten készítettek fehér borból hagyományos módon italt. Mozsárné Kutor Veronika kiemelte, hogy nem felejtkeztek meg a
gyerekekről sem, azért ilyen színes, vonzó a főzőhelyük. S gyerekpunc�csal is várják a kicsiket, amelynek egyharmad gyümölcstea, citrom-és
narancslé, almalé, szegfűszeg és cukor voltak az összetevői.
Idén először a ZIEHL-ABEGG Kft is képviseltette magát tízfős csapattal a
rendezvényen. Egyik boruk mézzel készült. Azért jöttek, mert fontosnak
tartják, hogy közelebb kerüljenek a város lakóihoz, ismerjék meg őket
mint munkahely.

Az időjárásra igazán nem lehetett panasz a 9. Borforraló Fesztiválon. A
kora tavaszt idéző meleg, no meg a jó borok és programok vonzották a látogatókat. Az idén tíz csapat mérte össze tudását, sajnos, a titkos receptet
egyikük sem árulta el kérdésemre.
A Marcali az Otthonunk Egyesület főzőcsapata hat tagból állt. Fehér és
vörösborból is készítettek finom italt, hagyományos recept szerint. Hiszen,
ahogy mondták, jó borból lehet jó forralt bort készíteni, nem kell azt fűszerrel elrontani. Azért citrom, narancs, szegfűszeg, szegfűbors került a
nedűbe.

A Forgách Pince is minden évben kiváló borral kínálta a fesztivál látogatóit.
Színes programokban sem volt hiány. Először a Vivat Bacchus Énekegyüttes lépett fel, majd a Megarox Társulat énekelt. Estefelé a Bestiák, majd
Pál Dénes szórakoztatta a közönséget, ezt követte a retrodiszkó.
Ahogy a programra kilátogatók közül Kővári Józsefné (Magdi) megfogalmazta, jó itt lenni, öröm, hogy összejönnek az emberek. Süt a nap, finomak a borok. HCSGY

Az Obsitosok is rendszeres indulói a versenynek. Kilencen szorgoskodtak
a főzőhelyen, ők is kétféle borral készültek. A Veteránok közös csapatot
alkottak a Lendváról érkező barátokkal, a kapcsolat már 25 éves, mesélte
kérésemre Kepe István. Heten voltak nálunk, és nagyon jól érezték magukat.
A Mester Étterem forralt borába különlegesség, gránátalma is került a déli
gyümölcsök mellett. Talán ez volt a titka annak, hogy ők szerezték meg a
versenyben az 1. helyezést. Gratulálunk!
Hatan alkották a Jobbik csapatát, ők is mindenféle finomságot tettek a
borukba, s gondoltak a gyerekekre is az alkoholmentes változattal. Itt is
volt borkorcsolya, zsíros kenyér.
A Borbarátok 10-en szorgoskodtak, ők még csülkös bablevest is főztek,
hiszen Somogysámsont képviselve, ott ilyen főzőversenyt rendeznek már
évek óta.

borforraló 2019.
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Móka és kacagás

szalagavató

A város több iskolájában, intézményében már február első felében megrendezték a farsangi mulatságot.

Február 8-án rendezték meg a végzősök hagyományos szalagavató ün- A Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szalagavanepségét a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, SZKI és tóján negyvenöt végzősnek tűztek szalagot.
Kollégiumban.

Akadálymentesítés a Városházán

A Polgármesteri Hivatal bejárata fotocellás ajtót kapott, a földszinti irodák
megközelítését pedig lift segíti.

Ökumenikus imahét

2019. január 27-én tartották az ökumenikus imahét záró rendezvényét
a marcali református-evangélikus templomban. A Krisztus-hívők egységéért szervezett istentiszteletet Fazekas Krisztián református lelkipásztor
vezette, igét Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános hirdetett, melyre a helyi gyülekezet tagjain kívül eljöttek a katolikus hívek is. Az idei imahét Bibliából vett jelmondata: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj...”
A napokban megkezdődött a Noszlopy Iskola felújítása.
(MTörv/5Móz 16,18-20) volt.
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Hulladékgyűjtési időpontok - Marcali
2019. év

Hónap

Papír hulladék
- kék edény gyűjtésének napja
házhoz menő rendszerben

Papír hulladék
gyűjtésének napja
gyűjtőszigeten

Papír hulladék
gyűjtésének napja
nem lakossági
Ügyfeleinknél

Műanyag, fém,
italoskarton hulladék
- sárga edény gyűjtésének napja
minden Ügyfelünknél

Zöldhulladék
- barna edény gyűjtésének napja

Üveg hulladék - zöld
tetős sárga edény gyűjtésének napja

házhoz menő rendszerben

házhoz menő rendszerben

Üveg hulladék
gyűjtésének napja
gyűjtőszigeten és nem
lakossági Ügyfeleinknél

PÉNTEK
25.

PÉNTEK

PÉNTEK

11, 25.

4, 11, 18, 25.

HÉTFŐ
7, 21.

KEDD
8, 22. (Csak fenyőfa)

CSÜTÖRTÖK
3, 31.

CSÜTÖRTÖK

Január
Február

22.

8, 22.

1, 8, 15, 22.

4, 18.

5. (Csak fenyőfa)

28.

14, 28.

Március

22.

8, 22.

1, 8, 22, 29.

4, 18.

19.

28.

14, 28.

Április

19.

5, 19.

5, 12, 26.

1, 15, 29.

2, 16, 30.

25.

11, 25.

Május

17.

3, 10, 17, 24, 31.

3, 10, 17, 24, 31.

13, 27.

14, 28.

23.

9, 23.

Június

14.

7, 14, 21, 28.

7, 14, 21, 28.

10, 24.

11, 25.

20.

6, 20.

Július

12.

5, 12, 19, 26.

5, 12, 19, 26.

8, 22.

9, 23.

18.

4, 18.

Augusztus

9.

2, 9, 16, 23, 30.

2, 9, 16, 23, 30.

5, 19.

6, 20.

15.

1, 15, 29.

Szeptember

6.

6, 13, 20, 27.

6, 13, 20, 27.

2, 16, 30.

3, 17.

12.

12, 26.

Október

4.

4, 18.

4, 11, 18, 25.

14, 28.

1, 15, 29.

10.

10, 24.

November

1, 29.

1, 15, 29.

8, 15, 22, 29.

11, 25.

12, 26.

7.

7, 21.

December

27.

13, 27.

6, 13, 20, 27.

9, 23.

10.

5.

5, 19.

A vegyes hulladékot minden héten a megszokott rend szerint szállítjuk el.
A lomtalanítást évente egyszer, a szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban lehet igénybe venni.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Marcali Hulladékudvar (Ziehl-Abegg u. 9.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében igénybe vehető.
Az átvétel feltételeiről tájékozódhat honlapunkon: www.mtksz.hu - Hulladékudvarok menüpont alatt.
A Marcali Hulladékudvar nyitvatartása: Kedd: 8-12; Szerda: 12-18; Péntek: 8-12; Szombat (kéthetente páratlan heteken): 8-12.
A Marcali Regionális Hulladékkezelő Központ (Marcali, Cserhátpuszta) nyitvatartási rendje: Hétfő - Péntek: 8-16:30.
Az ügyfélszolgálati iroda (Marcali, Dózsa Gy. u. 1.) nyitvatartása: Hétfő, Kedd: 8-16; Szerda: 8-20; Csütörtök: Zárva; Péntek: 8-13.
Ha a gyűjtés napja ünnepnapra esik, akkor a szolgáltatást az ünnepnapon biztosítjuk.

3, 17, 31.

