JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 24-i ünnepi
üléséről.

Jelen vannak:

Meghívottak:

Dr. Sütő László polgármester
Dr. Dénes Zsolt
Kőrösi András
Hódos Árpád
Kis-Dörnyei László
Buna Péter Tamás
Kissné Molnár Ágnes
Hosszú András
Markhard József
Majer István képviselő-testületi tagok
Dr. Ledniczki István, képviselő-testületi tag
Dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett, aljegyző
Pápainé dr.Káplár Orsolya, szervezési és igazgatási
irodavezető
Bereczk Balázs, kistérségi irodavezető
Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető
Ress Zoltán, ny. tanácselnök
Dr. Árvai Zoltán, ny. címzetes jegyző
Tóth György és családja
Pintér József és családja
Takács László és családja
Kissné Ható Beatrix és családja
Mester Cukrászda dolgozói
Szírer József és családja
Haszon Dávid és családja
Major Andrea és családja
Kardos Evelin és családja
Mikszáth Kálmán Utcai Ált Isk. IV. korcsoportos
kislabdahajíó csapata
Bőle László és családja
Fuisz János és családja
valamint a korábbi évben kitüntetettek
Kocsisné Buzás Anita jegyzőkönyvvezető

Dr. Sütő László, polgármester köszönti az ünnepi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, mert mind a 11 fő testületi tag megjelent. Egyúttal a jegyzőkönyv
számára rögzíti, hogy jegyző asszony távollétében a jegyzői feladatokat ma dr. Trombitásné
dr. Domján Bernadett aljegyző asszony látja el.
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Dr. Sütő László polgármester
A mai többszörösen is ünnepi eseményen külön köszöntöm Szászfalvi László államtitkár
Urat, a város jelentős cégeinek vezetőit, a városi intézmények vezetőit, valamint a korábbi
évben kitüntetetteket. Külön tisztelettel köszöntöm a város elmúlt húsz évében
képviselőként dolgozókat, Ress Zoltán urat, aki Marcali várossá nyilvánításától húsz évig
volt Marcali város tanácselnöke. Köszöntöm Dr. Árvai Zoltán Urat, a város első Végrehajtó
Bizottsági titkárát, aki egyben a város első jegyzője is. Köszönöm mindkettőjük munkáját.
Elsőként felkérem Szászfalvi László államtitkár Urat ünnepi köszöntőjének megtartására.
Szászfalvi László, államtitkár
Főtisztelendő esperes Úr, igen tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselők, kedves
ünneplők, marcaliak. „Állj meg, hogy még maradhass, nézz szét!” hallottuk a dalban, ezen a
napon mi is megállunk, emlékezünk, szétnézünk, s ennek célja van, mégpedig az, hogy még
szeretnénk maradni, jövőt szeretnénk. A középkorban úgy fogalmaztak, hogy a város
levegője, a szabadság levegője, ez a kisváros is erről tett tanulságot. Itt van a pillanata
annak, amikor együtt, közösen mondunk köszönetet azoknak, akik sokat tettek azért, hogy
harmincöt évvel ezelőtt ez a település városi rangot kapjon. Amikor erre visszaemlékezünk
nem szabad elfelejtenünk, hogy a város egy olyan talapzatra állt rá, melyet az előző
generációk, sok száz évre visszamenő szorgalmas munkája hozott létre, sokszor kínnal,
fájdalommal, sokszor örömkönnyekkel. Itt van az ideje, hogy megemlékezzünk azokról is,
akik az elmúlt harmincöt évben sokat tettek azért, hogy ez a városi rang meg is
maradhasson, hiszen nem voltam itt harmincöt évvel ezelőtt, de biztosan sokan gondolták
akkor is, hogy ez a városi rang nem csak elismerést, de többlet feladatot is jelent. Ennek
munkája a sok beruházásban, az intézmények fejlődésében is megmutatkozik.
Zágonban a régi nagy Magyarország délkeleti csücskében, zágoni Mikes Kelemen
szülőháza előtt van egy gyönyörű székely kopjafa, melyre az vagyon bevésve „Vagyunk
akik voltunk, s leszünk akik vagyunk”, mindez arról is szól, hogy igen is van jövő, melyhez
minden generációnak hozzá kell tennie a maga munkáját, a maga szorgalmát. Emlékezünk
mi is az elmúlt harmincöt esztendő meghatározó épületeire, családjaira, személyeire, hiszen
így tudunk majd a jövőbe is tekinteni. Egy várost nem pusztán az épületei, intézményei,
infrastruktúrája határoznak meg, hanem az ott élő emberek, közösségek, melyben Marcali is
büszkén bővelkedhet. Kívánom, hogy generációról generációra adják tovább ezt a
szellemiséget az itt élők továbbra is, a szabadság és a hely szellemében egyaránt. A város
hamarosan járási központtá lép elő, tovább fejlődik, szépül majd, ehhez kívánok az itt
élőknek minden jót Tamási Áron gondolataival: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne - ismételtem el magamban. És éreztem, hogy a szívem megtelik nagy
és általános meleggel, megtelik a derűs idő nyugalmával, és a szemem megtelik a hajnal
harmatával. Lassan felálltam és azt mondtam: - Igaza van: késedelem nélkül haza fogok
menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon! Igaza van: nem is lehetünk más célra
ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és
zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor
mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon
lehetünk.”
Kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan tudják, hogy itt otthon vannak, ide haza térjenek!
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Dr. Sütő László, polgármester
Ahogy az előbb is elhangzott, a történelem, a jelen és a múlt nélkül nincs jövő. Ha végig
akarnánk futni a város elmúlt éveinek történetén több óráig kellene az idejüket rabolnom. A
város első nagy traumáját és örömét is a XIX. században végén érte, traumáját akkor, mikor
elkerülte a Budapest-Trieszt vasút, melyet pont egy Széchenyi utód akadályozott meg, de
legnagyobb örömét is, mikor a megye első vagy második – ezt majd a történészek eldöntik –
kórháza itt épült meg. A II. Világháborúban rengeteget szenvedett a város, de mégis talpra
tudott állni. Az ötvenes évek elején kicsit talán ellenségesen fogadta mindenki és a
köztudatban is így élt, hogy katonaváros lett Marcali, pedig ma visszatekintve azt látjuk,
hogy sok fejlesztési lehetőséget adott ez a városnak, mint a vezetékes gáz mielőbbi
bevezetését, vagy ipartelepek létrehozását. Ezek mind olyan dolgok, melyeket a jelenben
nagyon nehéz megítélni. A főbejáraton kitekintve másik vitatott képet is látunk. Miért ide
épültek a színes panelházak? A későbbiekben létrejövő Városi Önkormányzatnak is voltak
vitatott kérdései: Jó helyre épült a Városi sportcsarnok? Jókor és jó helyen épült meg a
Városi Fürdő? Helyesek voltak-e az ipartelepítéssel kapcsolatos döntések?
Ma egyet látunk, azt, hogy Marcaliban jóval alacsonyabb a munkanélküliség, mint a
környéken bárhol és látjuk azt, hogy ezek nélkül a vállalkozások nélkül a város életképtelen
lenne. Nekik is köszönhetjük, hogy a város eddig önállóan tudta fenntartani középiskoláit és
kórházát, valamint azt, hogy kulturális mecénásként olyan együtteseket támogathat, mint a
mai ünnepségsorozaton is fellépők. Természetesen kiterjesztve ezt ugyanígy a sport jeles
képviselőire is. Így egyben kell az egészre visszatekintenünk és megítélni a múltat,
értékelve azt a szellemiséget, akik mindig egy irányba tekintettek. Ez az összefogás,
ragaszkodás belülről táplálkozik, ezt a kívülről szemlélő lehet, hogy nem így látja, de mi
ezeknek mindannyian a részesei voltunk. Azt gondolom ,hogy emelt fővel tekinthetünk
vissza a múltra és emelt fővel vághatunk neki a jövőnek is, egyben áttérnék a jelenre és
átadnám a város díjait az idei kitüntetetteknek.
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 30/2012. (II. 16.) számú
határozatával a város közéletében kifejtett munkája elismeréseként Tóth Györgynek
„Marcali Városért” kitüntető emlékérmet adományoz.
Tóth György 1935. október 26-án született Somogysámsonban. Gyermekkorát is
szülőfalujában töltötte. Általános iskolai tanulmányait is itt folytatta. A Kántorképzőt
Győrben végezte 1954. novemberében – olyan időben, amikor nem volt divat ezt a hivatást
választani. 19 éves korától kezdve Somogysámson és környéke kántora, egyben a helyi
általános iskola hivatalsegédje volt. 1958-ban kötött házasságot feleségével, Olga
asszonnyal. Házasságukból 4 gyermek született, akik azóta felnőttek – 5 unokával és 3
dédunokával ajándékozva meg szüleiket. 1988 őszén költöztek Marcaliba, ahova Révai
József prépost-plébános hívta Gyuri bácsit kántornak, feleségét sekrestyésnek. Azóta Tóth
György Marcali kántora.
A Jó Isten szép bariton hanggal áldotta meg, ami párosult hivatástudatával és a zene
szeretetével. Munkája napi elfoglaltságot jelent, még a legnagyobb ünnepeken is sok-sok
szentmisén kell énekelnie és orgonán játszania. Marcaliban mintegy 3000 embert kísért
utolsó útjára, több száz pár esküvőjén orgonált. Gyuri bácsi aktív tagja az Egyházközség
Képviselő Testületének. Kedvenc énekei a Mária és Jézus énekek.
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Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 30/2012. (II. 16.) számú
határozatával a város közéletében kifejtett munkája elismeréseként Pintér Józsefnek
„Marcali Város alkotói díja” kitüntető emlékérmet adományoz.
Pintér József 1961. április 20-án Pécsett született. Szüleivel 1967-ben költöztek Marcaliba.
Általános iskolai tanulmányait is itt végezte, majd kőműves szakmában szerzett képesítést,
jelenleg közútkezelő szakmunkásként dolgozik. Kicsi gyermekkorában, édesapjától tanulta
a citerázás tudományának alapfogásait, első dalait. 1975-ben már tagja az akkor alakult
Marcali KIOSZ citera zenekarának, melynek Meretei János volt a vezetője. Első zenekari
bemutatkozása 1977. március 30-án történt Marcaliban. Ezekben az években Pribojszky
Mátyás országos hírű citeraművész segítette tehetségének kibontakoztatásában. Több
sikeres fellépése volt az 1975 tavaszán alakult Baglas Néptánc Együttessel, melyet id.
Ureczki Csaba tánckoreográfus vezetett, majd 1980-tól a Buzsáki Hagyományőrző
együtteshez csatlakozott. 1983. tavaszán megalakította a Buzsáki Gyermek citerazenekart.
1985-ben az országos „KI MIT TUD” vetélkedő záró döntőjéig jutott, különdíjként
megkapta a NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE kitüntető címet. Közben folyamatosan
tökéletesítette hangszeres tudását. Több mint 800 fellépést tudhat maga mögött. Élvezhették
játékát a hazai fellépéseken kívül több Európai országban, meghívást kapott együttesével
Franciaországba, Olaszországba, Hollandiába, Németországba, Portugáliába, Ausztriába,
illetve az akkori Szovjetunióba és Csehszlovákiába is. 2011-ben a hazánkba látogató Dalai
Láma tiszteletére is játszott Kéthelyen. 1987. év nyarán megalakította a Somogysámson –
Szőlősgyöröki citerazenekart, akikkel évekig fellépett. Jelenleg tagja a Marcali Bajtársi
Dalárdának, a Baglas Fundamentum táncegyüttesnek, a Marcali, a Niklai, és a Nemesdédi
nyugdíjas klubnak, a Somogysámsoni citerazenekarnak, a Kéthelyi Baglas baráti körnek, a
SZKÍTIA és a jászberényi Jászmagyarok Rock zenekarnak. Több országos minősítőn kapott
arany besorolást. 5 különböző ének- és zenekarral készült CD lemeze jelent meg az elmúlt
években. Számos országos és megyei település kitüntetését vehette át kiváló előadásáért. 37
éves pályafutása során öregbítette Marcali város hírnevét, sok örömet és zenei élményt
szerezve hallgatóinak.
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 30/2012. (II. 16.) számú
határozatával a város közéletében kifejtett munkája elismeréseként Kissné Ható Beatrixnek
„Marcali Város alkotói díja” kitüntető emlékérmet adományoz.
A kutatási eredmények szerint a matematikai és zenei tehetség szoros kapcsolatban vannak
egymással.
Kissné Ható Beatrix a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola
matematika - ének szakos tanárának életútja ezt a megállapítást teljességgel alátámasztja.
1984-ben kezdte pályafutását a Noszlopy Iskolában. Az akkori tantestület összetétele azt
kívánta, hogy jelentős szerepet vállaljon az ének-zene oktatásában is. Nagy lelkesedéssel
látott munkához, melynek eredményeként énekkarosai gyönyörű produkciókkal lepték meg
hallgatóságukat. A hagyományos repertoárt gyorsan felváltották a feldolgozások, a
filmzeneként megismert dallamok, a modern alkotások. Az énekórák keretében tanított
társas táncot, a művészeti iskolában népi éneket és néptáncot. Ahogy teltek-múltak az évek
egyre inkább a matematika tanítása lett a tanárnő első számú feladata az iskolában. Napi
teendőit ezután is lelkiismeretesen végezte. Tanított és tanult. Évről-évre egyre jobban ment
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a munka. Beosztottból munkaközösség-vezető, versenyszervező lett. Aztán az
eredményhirdetések főszereplője. Ma nincs olyan megyei matematika verseny, amelyen ne
szólítanák Őt és tanítványait díjak átvételére. Tehetséggondozó munkája 2011-ben
teljesedett ki, amikor a megye legeredményesebb általános iskolai felkészítő tanáraként vitte
városunk hírét a megyén túlra, az országos megmérettetésekre. Kissné Ható Beatrix
munkája természetesen nem ér véget a matek órákon. Ha ebből is lenne értékelés, akkor az
osztályfőnökként megvalósított ötletei is megérdemelnének valamilyen díjat. Egyedi
megoldásaival a farsangi bemutatókon ámulatba ejti a közönséget, kiváló pedagógiai érzéke
segítségével legfurfangosabb tanítványai nevelését is megoldja. A sikeres emberek által
elértekhez nem elég saját egyéniségük, szorgalmuk. A kitartás, tehetség mellé a családból
hozott értékek, példák is kellenek. Büszke két fiú gyermekére, akik kosárlabdázóként profik
és férjére, aki sportolóként és testnevelő tanárként, napjainkban sportvezetőként
kamatoztatja tudását. A matematika iránti fogékonyság pedig minden bizonnyal az édesapa
érdeme, aki gépészmérnökként dolgozott. A munkahelyen teljesítetteken túl a városnak is
próbált valamit adni. Éveken át volt a Calypso kórus tagja. Szabadidejében szívesen néz
filmeket vagy hallgat zenét.
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 30/2012 (II.16.) számú
határozatával a város közéletében kifejtett munkája elismeréseként Takács Lászlónak
„Marcali Város Alkotói Díja” kitüntető emlékérmet adományoz.
Takács László a marcali Takács Sütöde alapítója, 1947-ben született Nagyatádon. Sütőipari
tanulmányait 1962 és ’65 között Kaposváron végezte; ugyanitt érettségizett 1977-ben.
Közben már a nagyatádi kenyérgyár üzemvezető helyettesévé nevezték ki. Szombathelyen
technikusi vizsgát tett, majd a barcsi kenyérgyár vezetője lett. A Somogy megyei
Sütőiparnál Kiváló Dolgozóként tüntették ki, és Miniszteri Dicsérő Oklevelet kapott. 1981ben felépült a marcali kenyérgyár, ahol fő művezetőként dolgozott. A következő évben
mestervizsgát tett Budapesten. 1967-ben nősült, felesége Balla Gizella. Házasságukból
három lánygyermek szültetett, Bernadett, Henriett és Nikoletta. 1983-ban egyéni vállalkozó
lett Kéthelyen, pékségét bérelte, 2 alkalmazottal dolgozott. 10 évre rá, 1993-ban péksége
Marcaliba költözött, már 8 alkalmazottal. 2007-ben megalakult a Marcali Takács Sütöde
Kft; melynek saját üzlete a Rózsa utcában található, bérlet üzlete pedig Csömenden. Ezen
kívül 26 üzleti partnernek szállítanak pékárut. Dolgozói létszámuk jelenleg 15 fő. A Kft-t a
két idősebb Takács-lány vezeti. Takács László pékmester büszke rá, hogy mindennemű
támogatás nélkül, feleségével ketten hozták létre vállalkozásukat, és a családjukkal
összefogva virágoztatták fel. A Takács Pékség 30 éve látja el a város és környékének lakóit
kiváló sütőipari termékekkel. Marcali város óvodáit, iskolát és sportéletét rendszeresen
támogatják, de a kistérség több települése (Mesztegnyő, Somogyszentpál, Csömed, Kéthely)
is számíthat segítő közreműködésükre rendezvényeik szervezésekor. Takács László
pékmester nemcsak jó adófizetője a városnak, hanem kiváló polgára is, aki a jelen
kitüntetéssel járó tiszteletdíját is a köz javára ajánlotta fel, így két pihenő pad kerülhet
kihelyezésre a közeljövőben a Rózsa utcában, a Városi Fürdő parkolójában. Köszönjük
szépen!
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Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 30/2012. (II. 16.) számú
határozatával munkája elismeréseként a Kétmester Kft-nek az „Év Vállalkozása” kitüntető
emlékérmet adományoz.
A Mester cukrászdát üzemeltetők családjában hárman is a vendéglátást választották
hivatásuknak: Pappné Ható Andrea cukrászmester, Ható András szakács és Papp Balázs
cukrász-szakács. Kezdettől fogva olyan családi vállalkozásban gondolkodtak, melyben
egyszerre tudják kamatoztatni szakértelmüket, és ugyanakkor a vállalkozás megélhetést is
biztosít mindannyiuk számára. Pályájuk kezdetén még elérhetetlennek tűnt egy minden
igényt kielégítő étterem-cukrászda-kávézó megvalósításának gondolata, de álmaik közt már
akkor is szerepelt. Szakmai tapasztalatra, összetartásra és anyagi forrásra volt szükségük
céljaik megvalósításához. Mindannyian kitartóan dolgoztak – itthon és külföldön
gyarapították tudásukat. Közel 10 évi külföldi munka után mégis úgy döntöttek, hogy itthon
kezdenek vállalkozásba. 2006 decemberében, miután Andrea mestervizsgát tett, indult el a
cukrászüzemük termelése. Folyamatosan keresték a kapcsolatot a környékbeli
cukrászdákkal, így karácsonyra már több üzletben meg tudtak jelenni kínálatukkal – jó
minőségű, kedvező árú süteményeik, tortáik rövid idő alatt piacot találtak. A cukrászatban
és a vendéglátásban szerzett hazai és külföldi tapasztalataiknak, valamint a családi
összefogásnak köszönhetően 2007 tavaszán, 3 alkalmazottal megnyitották első üzletüket a
Széchenyi utcában. Kínálatukat helyben készített főzött fagylalttal bővítették.
A cukrásztermékeik iránt megnövekedett keresletnek köszönhetően nagyobb üzlethelyiségre
volt szükségük, így 2008 áprilisában a jelenlegi, Rákóczi utcai üzletbe költöztek, ahol
lehetőségük nyílt egy közel 60 fős terasz kialakítására is. A nagyobb üzlet lényegesen több
munkát, ezáltal több alkalmazottat követelt meg, így már heten dolgoztak a vendégek
megelégedettségéért. Mindig igyekeznek színvonalas, barátságos körülményeket teremteni,
évről-évre megújítják cukrászdájuk arculatát. Kínálatukat folyamatosan vendégeik
igényéhez alakítják. Friss és jó minőségű alapanyagokkal, korszerű technológiával
dolgoznak; a napi kínálat mellett egyéni igényeket is kielégítenek. A 2010-es év végén
láttak reményt eredeti céljuk megvalósítására, egy étterem létrehozására. Nagy kihívást
jelentett számukra, de éjt nappallá téve dolgoztak, így 2011 nyarán valóra váltották
álmaikat. A vendégtért újabb 50 férőhellyel bővítették, ettől kezdve Balázs a cukrászda,
András az étterem vezetésére összepontosít. Jelenleg, szezontól függően akár 23
alkalmazottnak tudnak megélhetést biztosítani. Lehetőségeikhez mérten támogatják a város
rendezvényeit, sportéletét. A kávékülönlegességek, sütemények, fagylaltok mellett délben
napi ajánlattal várják a betérőket. Szezonálisan megújuló étlapjukkal, ételházhozszállítással, rendezvények, céges és családi összejövetelek lebonyolításával mindig
vidáman, kedvesen állnak a vendégek rendelkezésére
Dr. Sütő László, polgármester
Gratulálok a kitüntetetteknek, most pedig rátérnénk a sportdíjak átadására.
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 31/2012. (II. 16.) számú
határozatával sportteljesítménye elismeréseként Szírer Józsefnek az „Év Sportolója” - III.
fokozat kitüntető emlékérmet adományoz.
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Szírer József a labdarúgás szerelmese, igazolt játékosként több egyesületben játszott,
kiemelkedő sikereit mégis az autósportban érte el. 1988-tól amatőrként több országos díjat
nyert, majd kisebb megszakítást követően 2001-től ismét a technikai sportnak hódol. 2010ben igazolt a Marcali Roncsderby Team csapatához, 2011-ben országos csapatbajnok,
épített, úgynevezett „szöcske” kategóriában egyéni országos bajnok 8 futamgyőzelemmel.
Az országos nemzetközi meghívásos „Duna Kupa” egyéni bajnoka.
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 31/2012. (II. 16.) számú
határozatával sportteljesítménye elismeréseként Haszon Dávidnak az „Év Sportolója” - II.
fokozat kitüntető emlékérmet adományoz.
Haszon Dávid a fonyódi Mátyás Király Gimnázium végzős tanulója, 2010-től a Marcali
VSZSE Sakk Szakosztályának tagja. Elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy újonc
NB II-es csapatunk a 2010-2011-es bajnokság 4. helyén végzett. Dávid 3-szoros felnőtt
megyebajnok, 2-szeres városi bajnok, az NBII-es Marcali VSZSE éltáblása, a 2011-2012-es
bajnokságban jelenleg veretlen, a teljesítménymutatója 92%-os. Élő-pontszáma már 2200
feletti és játékereje egyenletesen fejlődik. Szerénységével és kiemelkedő játékerejével a
Marcali VSZSE igazi vezéregyénisége. 2011. évben 9 egyéb versenyen szerzett veretlenül
elsőséget, a Tapolcai Fide Open ifjúsági-, a Bata Lőrinc emlékverseny 1. táblás különdíjasa.
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 31/2012. (II. 16.) számú
határozatával sportteljesítménye elismeréseként Major Andreának az „Év Sportolója” - I.
fokozat kitüntető emlékérmet adományoz.
Major Andrea Zalaegerszegen kezdte kézilabdás pályafutását, a Caola SE-ben.
Tanulmányait és sportpályafutását Pécsen folytatta, ahol matematika - testnevelés szakos
tanárként végzett, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán. Jelenleg az
egervári Általános Iskolában tanít. Marcaliba 1998-ban igazolt az akkor NB I/B-s
csapathoz, nagy szerepe volt abban, hogy a Marcali VSZSE az első osztályba jutott.
Kislánya születését követően Hévízen és Vasváron is játszott a másodosztályban, majd
2008-ban tért vissza Marcaliba, ahol azóta is meghatározó szerepet játszik a csapatban. Nem
kis áldozatvállalás árán 150 km-utazva szolgálja a csapatot. Beállósként lelkes, csupaszív
játékával, elveszett labdát nem ismerve, a többieket magával ragadó elszántságával mutat
példát hétről hétre. Játékostársai elismerését is jelzi, hogy 2 éve csapatkapitánnyá
választották.
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 31/2012. (II. 16.) számú
határozatával sportteljesítménye elismeréseként Kardos Evelinnek az „Év Utánpótlás
Sportolója” kitüntető emlékérmet adományoz.
Kardos Evelin a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola Emelt szintű testnevelés
tagozatának 8. osztályos tanulója. Az atlétika diákolimpia IV. korcsoportos egyéni
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pályabajnokságán kislabda hajításban országos 1. helyezést ért el. A 2011. júniusában
Budapesten megrendezett versenyen 61 méter 31 cm-es dobásával utasította maga mögé
versenytársait, ezzel megvédte előző évben szerzett országos bajnoki címét. Tagja volt a IV.
korcsoportos Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság kislabda hajításban Országos
Diákolimpiai Bajnok, súlylökésben országos 6. helyezést elérő Mikszáth Kálmán Utcai
Általános Iskola csapatának. Eredményeinek köszönhetően Őt választották Somogy
megyében a 2011-es év legjobb leány diáksportolójává. Felkészítői: Bőle László és Fuisz
János
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 31/2012. (II. 16.) számú
határozatával sportteljesítménye elismeréseként a Mikszáth K. Utcai Általános Iskola IV.
korcsoportos leány kislabda hajító csapatának az „Év Csapata” kitüntető emlékérmet
adományoz.
A Mikszáth K. Utcai Általános Iskola IV. korcsoportos leány kislabdahajító
csapatának atléta leányai a 2011. októberében Albertirsán megrendezett IV. korcsoportos
Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság kislabda hajító versenyszámában országos
diákolimpiai bajnoki címet szereztek. Megismételték ezzel elmúlt évi sikerüket, és a tavalyi
közel 54 méteres átlagot felülmúlva 57 méterrel új bajnoki csúcsot állítottak fel. Ennek az
eredménynek köszönhetően Somogy Megye 3. legjobb diákcsapatává választották Őket. Ez
volt a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolában indított emeltszintű testnevelési tagozat,
egyúttal városi sporttörténelmünk 4. országos diákolimpiai csapatbajnoki győzelme. A
csapat tagjai: Bárczi Kata, Horváth Zsanett, Kardos Evelin, Sárfi Anett, Szabó Eszter
Felkészítőik: Bőle László és Fuisz János
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 31/2012. (II. 16.) számú
határozatával sportteljesítménye elismeréseként Bőle Lászlónak és Fuisz Jánosnak az „Év
Edzője” kitüntető emlékérmet adományoz.
Az év edzője díjat a hagyományoknak megfelelően az Év csapatának és az Év utánpótlás
sportolójának felkészítői Bőle László és Fuisz János kapják.
Bőle László a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola pedagógusa, a testnevelői
munkaközösség vezetője, földrajzot és testnevelést tanít, emellett az MVSZSE Utánpótlásnevelési Központ szakosztályvezetői tisztét is betölti. Edzőként kezdett a Marcali VSZSE
birkózó szakosztályánál (1984-1992), majd kosárlabda és atlétika sportágakban 1993-tól
napjainkig az iskola és az UK utánpótlás csapatainál dolgozik. Számos megyei és városi
elismerés kitüntetettje, 1999-ben az „oktatásban kifejtett tevékenységéért” megkapta
Marcali Város Alkotói díját is.
Fuisz János Tanár Úr 2004-ben nyugdíjba vonulása után, öt és fél évig építgette a Marcali
VSZSE kézilabda utánpótlását, az elmúlt években a Mikszáth Kálmán Utcai Általános
Iskola kézilabda oktatásában vállalt nagy szerepet. Az 1997-98-as születésű lányok
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felkészítése volt a fő feladata, mellyel egyértelműen hozzájárult ahhoz, hogy az e csapatból
kiválogatott lányok az elmúlt két évben kislabda hajításban diákolimpiai csapatbajnoki
címeket szereztek. Munkája elismeréseként 2011-ben a Képviselőtestület Marcali Városért
díjjal tüntette ki.
Dr. Sütő László, polgármester
Még egyszer gratulálok valamennyi kitüntetettnek. A gratulációk után állófogadásra várunk
mindenkit, ahol Kis-Dörnyei László alpolgármester Úr fog pohárköszöntőt mondani.

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K. m. f.
Bödőné Dr. Molnár Irén Jegyző távollétében:
Dr. Sütő László
Polgármester

dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett
aljegyző
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