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Dr. Sütő László, polgármester köszönti az ünnepi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a 11 fő testületi tagból 8 fő jelen van, Dr. Horváth László, Dr. Mészáros Géza és
Fekete Lajos képviselők előre jelezték, hogy egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudnak jelen lenni.
Ezt követően Dr. Sütő László polgármester elmondja ünnepi köszöntőjét, majd átadja a városi
kitüntetéseket.
Dr. Sütő László, polgármester
Marcali Város Önkormányzata a 60/2015. (II.26.) számú határozatával a város egészségügyében
végzett tevékenysége elismeréseként Dr. Búzási Attila részére az év vállalkozása díjat
adományozza.
Dr. Búzási Attila 1958-ban született Marcaliban. Általános iskolai tanulmányait a Noszlopy
Gáspár Általános Iskolában végezte, középiskolai tanulmányait a marcali Ladi János
Gimnáziumban folytatta.
Diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán szerezte meg
1981-ben.
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Nyaranta a marcali gyógyszertárban töltötte gyakorlatát. Gyógyszerészként első munkahelye
Kaposváron, a donneri patikában volt. Egy év katonaság után, 1983-ban került vissza
szülővárosába. Itt lett az állami tulajdonú Marcali Patika vezető-helyettese, majd vezetője. 1995ben vált egyéni vállalkozóvá és adta a patikának a Napsugár Gyógyszertár nevet.
Házas, egy lánygyermeke van, Alíz.
Gyógyszerészként nagy felelősség van vállain. Ismernie kell a betegségek kialakulásának menetét, a
főbb tüneteket, a terápiás igényeket és az optimális gyógyszerszükségletét. Mindezt megalapozott
ismeretekkel a gyógyszerek fizikai-kémiai jellemzőiről, készítésük és ellenőrzésük módjával,
mellékhatásaikkal együtt. Ezen kívül gazdasági alapismeretekkel, a gyógyszerek forgalmazásához
szükséges készségekkel is rendelkeznie kell.
Technikai érdeklődés, precizitás és pontosság azok a tulajdonságok, amelyek elengedhetetlenek
munkájához. Koncentrált figyelem, jó emlékezőképesség, fegyelmezettség, rendszeretet és önállóság
a
legfontosabb
követelmények
egy
gyógyszerésszel
szemben.
Az emberi kapcsolatok és konfliktusok kezelésének magas szintű művészete szükséges a munkához,
melyet végez.
A gyógyszertárnak jelenleg 11 fő alkalmazottja van, akik mindig kedvesen fogadják és tudásuk
legjavát adva szolgálják ki a betegeket.
Munkája mellett fontos részei dr. Búzási Attila életének az irodalom és a művészetek, amik már
egészen korán, gimnáziumi évei alatt is közel álltak hozzá, és noha egészen más pálya felé vitte élete
útja, a mai napig lelkesen olvas, jár színházba. Keresi a művészetekben azt, ami a lelket is örömmel
tölti el.
Marcali Város Önkormányzata a 60/2015. (II.26.) számú határozatával a a város fejlődése
érdekében végzett munkája és támogató tevékenysége elismeréseként a Marcali Agro Kft. részére
az év vállalkozása díjat adományozza.
A Marcali Agro Kft.-t 1999. november 25-én alapították gabonanövények termesztésére és ezek
szárítására. Ezen túlmenően gabonaszárítási és tárolás szolgáltatást végez a környékbeli
gazdáknak. Az alapítók között 9 magánszemély és egy jogi személy szerepel.
A társaság 600 ha-on bérelt földön gazdálkodik. Tevékenységét folyamatosan bővítette,
eszközrendszerét folyamatosan fejlesztette. Működésében nagy gondot fordít a környezet tudatos
megóvására. Minden tevékenységét a talajvizsgálatokra alapozott precíziós gazdálkodásnak rendeli
alá. Jó kapcsolatokat ápol a környező gazdákkal, közel 60 gazdának nyújt szolgáltatást.
Dolgozóinak létszáma 10 fő. A cég kiemelt figyelmet fordít alkalmazottaira, jövedelmüket
folyamatosan növeli. Alapelve, hogy biztosítsa a dolgozók családjának nyugodt megélhetését.
A Kft. jó gazdálkodását mutatja, hogy éves árbevétele 350 millió forint volt.
A vállalkozás jelentős támogatást nyújt magánszemélyeknek és egyesületeknek, így például
támogatja a Baglas Néptánc Egyesületet, a Marcali Város Szabadidő és Sport Egyesület Kézilabda
Szakosztályát, de támogatta például a Mesepark Óvoda Jótékonysági Nőnapi bálját, vagy a
Mikszáth iskola Játékos Sportverseny Diákolimpia Országos Döntőjén való részvételét.
A vállalkozás ügyvezetője Varga László, aki 1946-ban Marcaliban született, a Budapesti Kertészeti
Egyetemen szerezte meg első diplomáját gyümölcstermesztő szakon. 1971-ben növényvédő
szakmérnöki végzettséget szerzett. 1973-ban a kéthelyi szövetkezethez került, ahol az IKR
növénytermesztési ágazatnak vezetője lett. Marcaliba 1983-ban tért vissza, itt megválasztották a
szövetkezet elnökének. Sokévnyi munka után nyugdíjasként sem tétlenkedik, a vállalkozás vezetése
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mellett szerető nagypapa. Fia ifj. Varga László a vállalkozásban cégvezetőként segíti. Marcali
fejlődéséhez saját eszközeivel, munkájával maga is hozzájárul.
Meggyőződése, hogy aki a közös asztalról venni akar, annak tennie is kell oda, s a településért való
tenni akarásnak tettekben kell megnyilvánulnia.
Marcali Város Önkormányzata a 60/2015. (II.26.) számú határozatával a VIDEOTON Marcali
gyára részére a város fejlődése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként az év vállalkozása
díjat adományozza.
A VIDEOTON kaposvári gyáregységéhez tartozó marcali telephelyen 2008-ban kezdődött el az
akkumulátorok gyártása.. A VIDEOTON jelentős erőfeszítésének eredményeképpen egy teljesen új
termelési kultúra került a városba. A kezdetek óta tartó folyamatos fejlődés és fejlesztés
eredményeképpen a marcali gyáregység mára a város egyik legnagyobb ipari foglalkoztatója, az
alkalmazottak száma meghaladja a 300 főt, az éves anyagmentes árbevétele pedig az 1,2 milliárd ftot.
A 9000 m2 területtel rendelkező üzemben kb. 6000 m2 területen több mint 450 modell szerelését és
csomagolását végzik a marcali és környéki dolgozók. A fennmaradó gyártóterületre meglévő
partnerkapcsolatok kiszélesítését, gyártások befogadását tervezi a cég további munkát biztosítva a
helyi embereknek. Két nagy multinacionális vevőjük a Panasonic és az FDK folyamatos
megelégedettsége és a VIDEOTON vállalatcsoport tőkeerős stabilitása biztosítja a munkához és a
további fejlődéshez szükséges hátteret. Saját igényük a folyamatos fejlesztés, annak érdekében, hogy
a jövőbeni kihívásoknak megfeleljenek.
Az elmúlt évek invesztálásának köszönhetően a gyártási kapacitás jelenleg megközelíti a havi 5
millió darab akkumulátort.
Munkájuk alapja a vevővel és közvetlen környezetükkel való együttműködés, megfelelés a világpiaci
elvárásoknak, hiszen a Marcaliban gyártott akkumulátorokat a világ minden pontján forgalmazzák,
barkácsgépek, elektromos kerékpárok, háztartási gépek, gépjármű biztonsági rendszerek fontos
részeként.
A cég vezetése felismerte, hogy a szakemberek tudásának növelése elengedhetetlen a korszerű
termelés megvalósításához, így kiemelt figyelmet fordítanak a munkatársak képzésére is. A
Marcaliban tanuló fiatalok továbbtanulásához esélyt biztosítanak két felsőfokú intézmény és a
kereskedelmi és iparkamara együttműködése révén. Olyan korszerű tudást és ismereteket kívánnak
átadni az induló fél-online gépészmérnökképzésen résztvevő főiskolai hallgatóknak, amelynek
birtokában később helyt tudnak állni a munkaerő-piacon. A hallgatókkal szerződést kötnek, így a
fiatalok munkahelye a lakóhelyük közelében lesz, s tanulmányaik kezdetétől foglalkoztatják őket.
Emellett a közeljövőben a szakmunkás tanulók gyakorlati helyévé is kíván válni a VIDEOTON.
A VIDEOTON Marcali a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével végzi mindennapi
tevékenységét, legyen szó a környezet védelméről, a dolgozók sportolásának támogatásáról,
egészségük védelméről vagy a közösség érdekében végzett tevékenységükről, mecenatúrájukról.
Marcali Város Önkormányzata a 60/2015. (II.26.) számú határozatával Harangozó Rita részére a
város művészeti életében népi iparművészként végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként
Városi Alkotói Díjat adományoz.
Harangozó Rita 1978-ban Marcaliban született, középiskolai tanulmányait a Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Szakközépiskolában végezte.
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Kezdetben nem fazekasnak készült, mostani szakmájához egészen véletlenül került közel.
Zalaegerszegen a Gébárti népi kismesterségek szakiskolájában tanult, ahol beleszeretett a
fazekasságba, végül ennek a szakmának a végzettségét itt szerezte meg. Tovább képezve magát,
2002-ben Budapesten a Kresz Mária Fazekas központban a fazekas szakoktató és népi játszóház
vezető felsőfokú képesítést kitűnő eredménnyel végezte el. Ugyanebben az évben Somogy megye
legfiatalabb alkotójaként megkapta a Népi Iparművész címet, 2006-ban pedig a Népművészet Ifjú
Mestere állami kitüntetésben részesült.
Marcali műhelyében 1998 óta dolgozik, alkotásai a GYÖNGYVIRÁG virág és Kerámia üzletben is
megtekinthetőek és vásárolhatók. Munkái jelentős hányada a Népi Iparművészeti Tanács által
minősített alkotás, amelyek kisszériás példányban készülnek. Munkáival rendszeresen vesz részt
országos pályázatokon, csoportos- és önálló kiállításokon, bemutatókon, fesztiválokon; alkotásait
több díjjal ismerték el. Önálló kiállítása volt már Budapesten, Kaposváron, Zalaegerszegen,
Keszthelyen, Balatonfenyvesen, és Debrecenben is. Alkotásai megtekinthetőek voltak a keszthelyi
Festetics-kastélyban, Budapesten a Hagyományok Házában, a Néprajzi Múzeumban, az
Iparművészeti Múzeumban, és a Nemzeti Galériában. A Szentendrei Skanzen minden nagyobb
rendezvényén megtalálható, a Budai Várban rendezett Mesterségek Ünnepén évről évre részt vesz.
Elsősorban használati, valamint díszkerámiát készít hagyományos formavilággal, vegyítve saját
elképzeléseivel. Régi motívumkincseket is használ, azokat újragondolva, átdolgozva. Több motívum
is van, amit ő talált ki vagy stilizált olyan formában, ahogyan más még nem. Ilyen a vanília
alapszínen a levendula minta valamint a fehér alapon kék apróvirágos nefelejcs minta, vagy akár a
borostyános motívum. Minden darabban megmutat egy részt önmagából is, érezhető bennük
vidámsága, jókedve vagy szomorúsága.
Minden alkotását kézzel formálja és díszíti. Célja, hogy ne „csak” tárgyakat, hanem szeretettel teli
alkotásokat készítsen, amelyek melegséget, harmóniát hoznak a mindennapokba.

Marcali Város Önkormányzata a 60/2015. (II.26.) számú határozatával Takács Gábor és Takács
Gáborné részére a város táncoktatásában kifejtett tevékenységük és közösségi munkájuk
elismeréseként 2015-ben Városi Alkotói Díjat adományoz.
Takács Gábor és Takács Gáborné mindketten a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola Néptánc tanszakának táncpedagógusai.
Gábor 1988-ban tanítói, 1996-ban tanári, 1999-ben a Magyar Táncművészeti Főiskolán
néptáncpedagógusi, 2002-ben közoktatás vezetői, 2011-ben mester szakon okleveles tánctanári
diplomát szerzett. 2015. január 1-től mesterpedagógus. 1999-ben Nívó-díjas Koreográfus lett.
Immár 35 éve foglalkozik néptánccal, 29 éve tanítja is. 2000-2012 között a Noszlopy Iskola
művészeti igazgatóhelyettese.
Edina 2002-től dolgozik a Noszlopy Iskolában néptánc oktatóként. Ekkortól tanulócsoport-vezetői
feladatokat is ellát.
2010-ben szerzett diplomát táncpedagógusként, néptánc szakiránnyal a Magyar Táncművészeti
Főiskolán. 1990 óta néptáncol, 1999 óta oktatja is.
Két gyermekük van, Bence és Gergő.
Gábor és Edina oktatóként több száz gyermeket tanítottak már. Művészetis csoportjaik többször
megfordultak külföldön is, így Erdélyben, Olaszországban, Törökországban, Lengyelországban,
Horvátországban Franciaországban vagy épp Németországban. Nevelői munkájuknak
köszönhetően a művészeti iskola tehetséges növendékei bekapcsolódnak a város elismert amatőr
néptánc együttesének -- a Baglas Néptánc Egyesületnek -- művészeti munkájába.
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Gábor, vagy ahogy mindenki ismeri, Taki, 2000-től 2011-ig az egyesület művészeti vezetője volt,
majd 2011 óta elnöke. Edina 2011 óta a Baglas művészeti vezetője.
Munkájuknak köszönhetően a Baglas számos sikert tudhat magáénak: 2001-ben az egyesület
"Marcali Városért" díjat kapott, 2002-ben Keszthelyen a Helikoni ünnepségeken arany minősítést,
2006-ban a Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán "Minősült Együttes" díjat szereztek.
2001-2007 között az Együd Árpád Néptáncversenyeken a Baglas arany minősítéseket kapott.
Az együttes több országban vendégszerepelt.
Gábor is és Edina is arra tették fel az életüket, hogy a jövő nemzedékeiből olyan embereket
faragjanak, akik tisztában vannak kulturális örökségükkel és azt büszkén felvállalva hirdetik is a
világban.
Rendkívül odaadó és szorgalmas tanárok, akik nem csak azokra a feladatokra tanítják meg a
diákokat, ami egy-egy tánclépéshez, vagy koreográfiához szükséges, hanem arra is, hogy hogyan
legyenek tisztelettel és figyelemmel egymás iránt.
Akik az általuk teremtett közegben nőnek fel második családjuknak tekintik a néptáncos társaikat.
Sokuknak igazi példaképek ők.
Rengeteg óvodás kisgyermek álma, hogy néptáncos legyen, majd idővel az lesz az álmuk, hogy a
Baglas Néptánc Együttesben táncolhassanak. Ez nem lenne így, ha Takiék nem teremtették volna
meg ezt a miliőt.

Marcali Város Önkormányzata a 60/2015. (II.26.) sz. határozatával a Katolikus Világi Hitoktatók
Munkaközössége, azaz Bojtorné Király Márta, Teglovics Ágnes, Tombor Erzsébet és Vass Andrea
részére a város hitoktatásában kifejtett munkájuk és közösségi tevékenységük elismeréseként 2015ben Városi Alkotói Díjat adományoz.
Marcaliban nagyon sok iskolás gyermek választja a hit és erkölcstant, jelenleg Marcali iskoláiban
442 gyermek jár hitoktatásra, velük foglalkozik a marcali Katolikus világi hitoktatók
munkaközössége is, amelynek tagjai: Bojtorné Király Márta, Teglovics Ágnes, Tombor Erzsébet és
Vass Andrea.
Bojtorné Király Márta vallásos nevelést és jó példát a családjában kapott. Már középiskolás kora
óta mindig is tudta, hogy gyerekekkel szeretne foglalkozni, 1997-ben szerezte meg tanítóként, s
egyúttal katolikus hitoktatáshoz is a diplomát. Akkorra már rendszeresen járta az ifjúsági
találkozókat, tanulta az új gitáros dalokat barátnőjével, Kiss Annával, akivel kezdte Marcaliban a
hittantáborok szervezését. Titka az összefogás, közös munka, alapos előkészület. Férjével három
iskolás korú gyermeket nevel. Sokat segít munkájában, hogy a Fény gyermekei zenekarral nagyon
jó a kapcsolata – bármilyen műsor, rendezvény alkalmával számíthat rájuk – illetve egymásra.
Őszinte hittel vallja:
„A pedagógus akkor lehet jó példa, ha hiteles – és ez egy hitoktatóra különösen is érvényes!”
Teglovics Ágnes a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán 1995-ben diplomázott, ahol
elvégezte a tanító-hitoktató szakot. 2005-ben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola
karán gyógypedagógusi-pszichopedagógia szakos tanári diplomát szerezett.
Férjével, aki informatikus, három gyermeket nevelnek.
1-2. , 5-6. évfolyamokon hit-és erkölcstant, 3. és 7. évfolyamokon fakultatív hittant tanít.
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A gyerekek motiválásában és értékelésében fontosnak tartja észrevenni a tanulókban azt, ami jó és
értékes, ami dicséretet érdemel. Különböző tevékenységekkel teszi változatossá számukra az órát.
Tombor Erzsébet 1990-ben egy katolikus pedagógusoknak meghirdetett programon vett részt
Kecskeméten a piarista gimnáziumban. Ott tapasztalta meg azt, hogy kereszténynek – Isten
gyermekének-lenni öröm. Alsós tanító néniként úgy érezte, ezt kell megtanítania a gyerekeknek.
Ezért jelentkezett, mindjárt a rendszerváltozáskor hitoktatónak, és kezdett elsőként az iskolában
hittant tanítani. 1991-ben kezdte meg tanulmányait a Pázmány Péter Egyetem Hittudományi
Karának Főiskolai Levelező Tagozatán, ahol 1995-ben végzett.
Kicsi gyerekeket tanít, a hittan órákat úgy szervezi, hogy az más, több legyen, mint egy tanítási óra.
Az ismeretek elsajátítása mellett célja megéreztetni Isten szeretetét is.
Vass Andrea az általános iskola első osztályától kezdve járt hitoktatásra. Nyolcadik osztályban
tagja lehetett a megfiatalított Ifjúsági Katolikus Szövetségnek. A közösség által részt vehetett
ifjúsági találkozókon, vándortáborokban és tagja lehetett annak a közösségnek, amely az első
napközis hittantábort lebonyolította. Akkor még, mint segítő vállalhatott szerepet a tábor életében.
A középiskola elvégzése után a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán tanult tovább. A főiskola
alatt az ifjúsági közösség tagjaként a táborok, a farsangi rendezvények, lelki napok szervezésében
és lebonyolításában is részt vett. Ez nagy segítséget jelentett abban, hogy az eredményesen
megkezdett munkát hitoktató társaival együtt folytathassa, miután 2008-ban elkezdett dolgozni.
Ők négyen munkájukat nagy lelkesedéssel végzik, a gyermeket szabadidős programokkal várják az
X házban: hittanos farsang, lelki napok, játszóházak, és a nagy népszerűségnek örvendő nyári
hittanos napközis táborok is az ő munkájuk eredménye. Közülük többen tagjai az iskolák
tantestületének és így nagy szerepük van abban, hogy a hitoktatás az iskola pedagógiai
programjához igazodik. A hittanos gyermekeket az egyházmegye programjaiba is bevonják: szép
eredményeket is értek el a gyermekekkel az évente Csurgón megrendezett hittanversenyen, vagy a
Nagyatádon megrendezett egyházmegyei sportnapon, ahol mindig vannak kiváló eredmények
Marcali hittanosoktól.

Marcali Város Önkormányzata a 60/2015. (II.26.) számú határozatával Böröcz Józsefné részére a
város bölcsődéjében végzett kimagasló nevelő munkája elismeréseként 2015-ben Marcali Városért
Díjat adományoz.
Böröcz Józsefné, akit kicsik és nagyok csak Márta néninek hívnak, Szenyérben született.
Szülőfalujában kezdte meg általános iskolai tanulmányait, amelyet Böhönyén folytatott. A kaposvári
Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában szerzett érettségit, itt szerezte
meg az általános rendelőintézeti asszisztensi, ápolónői, csecsemő- és gyermekgondozó végzettséget.
Érettségi után 1974 szeptemberében került Marcaliba az akkor még Mártírok utcai I-es számú
bölcsődébe.
A régi bölcsőde bezárását követően két év múlva, 1976-ban, amikor, megnyitotta kapuit a Katona
József utcai bölcsőde, került át oda. 1978-ban született meg első fia, Balázs, majd 1982-ben Péter.
Két unoka – Borka és Botond szerető nagymamája.
A város kisgyermekeit 22 évig gondozta nagy szeretettel csecsemő- és gyermekgondozóként.
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Egyénisége és rátermettsége, valamint jó felkészültsége kiváló kisgyermeknevelőt alakított belőle.
Céltudatos munkájával, szerény magatartásával kivívta kollégái és felettesei elismerését. 1995-ben
vezető helyettes lett, majd 1996 januárjától kinevezték bölcsődevezetőnek. Innovatív ötleteivel
folyamatosan azon munkálkodott, hogy egy jó munkaközösséggel, jól képzett szakemberekkel
körülvéve olyan családbarát gyermekintézményt hozzon létre, amely megfelel a kor szellemének, a
szülői társadalom elvárásainak. Ennek érdekében sok időt szánt a közösség minél jobb
megismerésére, a szülők, gyermekek igényeinek felmérésére.
2003-ban szakgondozói képesítést szerzett a Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskolában.
Szakmailag folyamatosan tájékozódott. Munkáját mindig igen körültekintően végezte. Fontos volt
számára önmaga és a kollégák folyamatos szakmai képzéseken való részvétele. Megadta a
dolgozóknak azt a szabadságot, ami ahhoz kellet, hogy rugalmasan, önállóan képesek legyenek
munkájukat végezni. Márta néni mindig nagy alázattal, elhivatottsággal és lelkiismeretesen végezte
munkáját. Az ő irányítása alatt több fiatal kisgyermeknevelő, sajátíthatta el a bölcsődében végzett
gyakorlat során a szakma csínját, bínját, miközben emberséget tanult és fejlődött. Az a hivatástudat,
amellyel munkáját egészen nyugdíjba vonulásáig végezte, példaértékű.

Marcali Város Önkormányzata a 60/2015. (II.26.) számú határozatával Fehér János részére
helytörténeti kutató és feldolgozó munkája, valamint közösségi tevékenysége elismeréseként 2015ben Marcali Városért Díjat adományoz.

Fehér János 1939. szeptember 2-án született a Nógrád megyei Nézsa községben. 55 éve
sorkatonaként került Marcaliba. Azóta itt él, itt alapított családot, itt lelt új barátokra.
Katonai pályafutása alatt szinte folyamatosan tanult. Számos állami, katonai, politikai és mozgalmi
iskolát, tanfolyamot végzett el. 1985-ben, a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán pedagógia szakos
tanári diplomát szerzett. Hivatásos időszakában is rendszeresen írogatott különböző folyóiratokban,
amit nyugállományba való vonulása után még aktívabban folytatott. Egyik alapító tagja a Marcali
Bajtársi Egyesületnek és a Bajtársi Dalárdának, az előbbinek három cikluson át elnöke is volt.
A helytörténeti munkába a néhai Dr. Gál József tanár kérésére, bíztatására kapcsolódott be. Írásait
elismerve, helyet biztosított számára az általa szerkesztett Helytörténeti Füzetek sorozatban való
megjelentetéshez, felkérte a Helytörténeti Akadémián való előadások tartására.
A sorozatban elsőként 2000-ben, „Város a Városban” címmel a belső laktanya és a benne
állomásozott műszaki zászlóalj története jelent meg. A sok fényképpel, tervrajzzal illusztrált
kiadvány jól bemutatja az egykori Széchenyi uradalom helyére tervezett helyi elképzeléseket, a
felsőbb szervekkel való küzdelmet, végül a laktanya félévszázados virágzását, majd megszűnését. A
kiadvány a laktanyatörténetek sorában országos szinten is az elsők között jelent meg.
Katonatörténeti szempontból is jelentős munkának bizonyult a 2002-ben megjelent „Akik minden
nap a halálba indultak” című kiadvány. Rendkívül alapos kutatómunkával a Marcaliban és
környékén dolgozó aknakutatóknak és tűzszerészeknek, valamint az itt alakult 2. aknakutató
zászlóaljnak sikerült méltó emléket állítani. Hasonló elismerést aratott a 2008-ban, az 1968-as
csehszlovákiai eseményekről való „Állj, vagy megyünk” címmel megjelent kiadvány, amely
lényegében a megszállásban résztvevő visszaemlékezése.
A sorozatban sor került még több, a szerző által készített helyi témájú kiadvány megjelentetésére.
Így 2001-ben a „Tíz éves a Marcali Bajtársi Egyesület”, amely bemutatja az egyesület
megalakulásának körülményeit, kezdeti nehézségeit, az első 10 év sikereit. 2005-ben megjelent a
Szlovén Tiszti Szövetség Lendvai Területi Egyesületével való együttműködésről szóló „Évtizedes
Barátság” című kétnyelvű kiadvány. 2010-ben „Húsz év-húsz gondolat” címmel jelent meg az
egyesület húsz évét méltató kiadvány. 2013-ban jelent meg az "Egyszer volt egy MHSZ" című
kiadvány, amely az országos és megyei kitekintés mellett elsősorban a járási tapasztalatokat
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mutatja be. Végül 2014-ben elkészült a „10 éves a Bajtársi Dalárda” című kiadvány, amit Balogh
Miklós alapító társával és egykori dalárdavezetővel együtt készítettek.
Marcali Város Önkormányzata dr. Káplár Lajos részére a város egészségügyében végzett
kimagasló tevékenysége, közéleti és közösségi munkája elismeréseként 2015-ben Marcali Városért
Díjat adományoz.
Dr. Káplár Lajos 1952. január 24- én született Szőnyben, állatorvos édesapa és kórházi orvos
édesanya elsőszülött gyermekeként.
Testvéreivel Kisbéren töltötte gyermekkorát, majd középiskolai tanulmányait 1966-ban
Pannonhalmán a Bencés Gimnáziumban kezdte meg.
A család 1967-ben költözött Kéthelyre, ahol az édesapa állatorvosi állást kapott.
Tanulmányait a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban folytatta és 1970-ben ott érettségizett.
Szülei példáját követve a gyógyítást választotta.
Orvosi diplomát 1976-ban szerzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, majd szülészetnőgyógyászati szakorvosi vizsgát 1981-ben tett.
1976 októberében került a Marcali Városi Kórházba, ahol 38 éven át dolgozott szülésznőgyógyászként,több ezer gyermek világra jöttét, és több ezer nő gyógyulását segítve.
1976-ban vette feleségül Illés Csillát, aki szintén a Marcali Kórházban, gyógytornászként dolgozott.
Két gyermekük született. Orsolya jogtudományi, Krisztina pedig állatorvosi diplomát szerzett.
1998 és 2002 között a Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének és Szociális
Bizottságának tagjaként vállalt tevékeny részt a város életében.
A szülői házból hozott vallásosságát, a munka tiszteletét nevelésével adta tovább gyermekeinek.
A marcali Római Katolikus Egyházközség Képviselő testületének több mint egy évtizede tagja. A
rendszerváltozás után sokat tett azért, hogy rendszeressé váljanak a Marcali Kórházban az
istentiszteletek. Meghatározó szerepe van abban, hogy a kórházban lévő betegek lelki gondozása
ma már rendszeressé vált. Az egyház által szervezett külföldi zarándokutak gyakori résztvevője,
feleségével együtt. Példamutató módon minden vasárnap részt vesz a szentmiséken.
Szellemiségéért 2009 májusában a portói központú Jeruzsálemi Templomos Lovagrend tagjává
választották, melyet nagy megtiszteltetésként élt meg.
2014. augusztus 1. napjától lett nyugdíjas. Idejét annyi év után a családjával, három unokájával
tölti.
Marcali Város Önkormányzata a 60/2015 (II.26.) számú határozatával dr. Ledniczki István részére
a város egészségügyében végzett kimagasló tevékenysége és közéleti munkája elismeréseként 2015ben Marcali Városért Díjat adományoz.
Dr. Ledniczki István 1955-ben született Budapesten. Általános iskolai tanulmányait Szentesen
végezte, majd a gimnáziumi éveit Szegeden folytatta.
Feleségét, Annát, 1976-ban ismerte meg, 1978-ban házasodtak össze, 3 gyermekük van – Andrea,
Tamás és Éva, aki szintén az orvosi pályát választotta.
1980-ban végzett a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán Summa cum laude
diplomával, és még abban az évben megkezdte orvosi pályafutását a Marcali Kórházban.
Belgyógyászati szakvizsgáját 1985-ben, kardiológiai szakvizsgáját 1991-ben szerezte meg. Szociális
érzékeny szellemben nőtt fel, így mindig szem előtt tartotta az átlagemberek gondjait, amiért
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igyekezett az önkormányzati képviselőtestület tagjaként már 1994 óta tenni. Hivatásának
köszönhetően rengeteg beteg életének alakulását tudta nyomon követni.
Folyamatosan képezte magát, így a tanulás és a befektetett energia, valamint a rátermettségének
köszönhetően előbb a coronária-őrző gyakorlati, majd megbízott vezetője lett. 2005-től kezdődően
két éven keresztül a Városi Kórház főigazgatói tisztégét töltötte be. Ezen évek alatt a vezetői
feladatok ellátása mellett a kórház rekonstrukciós pályázat kivitelezésének gyakorlati
lebonyolításának irányítását is ellátta, ami közel 1,7 milliárd összegű beruházást jelentett.
2007 óta a kardiológiai szakrendelés vezetője, és a folyamatos szakmai képzéseknek és kitartásának
köszönhetően 2012 óta az osztály főorvosa is.
Kevés szabadidejében igyekszik minél több időt népes családja körében tölteni, hiszen 2004 óta
nagyszülőként is helytáll.
Kedvelt tevékenysége az olvasás, az utazás. Szereti alaposan megismerni idegen népek történelmét,
kultúráját, mindennapjait.
Rendkívül alapos ember munkahelyén és magánemberként egyaránt.

Marcali Város Önkormányzata a 60/2015. (II.26.) számú határozatával dr. Suchman Tamást
Marcali fejlődését elősegítő munkája és több évtizedes közösségi és közéleti tevékenysége
elismeréseként 2015-ben Marcali Város Díszpolgára kitüntető címben részesíti.
Dr. Suchman Tamás 1954. július 2-án született Marcaliban. Édesapja, Suchman Andor fuvarozó,
majd a kenyérgyár rakodómunkása, édesanyja Bauer Júlia háztartásbeli volt. Egy testvére van,
György. Általános és középiskoláját Marcaliban végezte, 1972-ben érettségizett a Ladi János
Gimnáziumban.
1972-1973 között magánfuvarozó volt. 1975-től két éven keresztül előadóként dolgozott a Somogy
Megyei Tanács Marcali Járási Hivatalának Műszaki Osztályán. 1977-ben a Marcali Városi
Tanácshoz ment dolgozni, ahol tizenkét évet töltött el különböző munkakörökben.
1977- 1978 között ipari előadó a termelés- és ellátásfelügyeleti osztályon, majd 1978-tól egy évig
szabálysértési és birtokháborítási előadó az igazgatási osztályon. 1979. szeptember és 1984.
december között a titkárság jogi osztályának a vezetője volt. Közben 1980-ban a Pécsi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogi diplomát szerzett.
1985-től 1989-ig a hatósági osztályon az igazgatási, iparkereskedelmi, műszaki ügyekkel foglalkozó
és a gazdasági szervezetek felügyeletét ellátó osztályvezető. 1989 májusától 1995 márciusáig a
Budapest Bank marcali fiókjának és a hozzá tartozó balatonboglári, csurgói, keszthelyi
kirendeltségeknek volt az igazgatója, illetve tanácsadója.
A Magyar Szocialista Párt alapító tagja, 1990. október 15-én pártja országos listáján országgyűlési
képviselő lett. Háromszor választották a marcali városi és városkörnyéki pártszervezet elnökévé.
1990 és 2010 között Marcali város önkormányzatának képviselője és bizottsági elnöke volt.
1991. január 1-jétől tagja volt a parlament emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi állandó
bizottságának. A négyéves ciklus alatt a legaktívabb képviselők közé tartozott, számtalan
felszólalása volt költségvetési, gazdasági és privatizációs ügyekben. Interpellációiban elsősorban
Somogy megye gondjaival foglalkozott.
A gazdasági és az emberi jogi bizottság alelnöke, illetve az integrációs- és ügyrendi bizottság tagja
volt, valamint frakcióvezető-helyettes. 1995. március 1-jén a privatizációért felelős tárca nélküli
miniszternek nevezték ki, 1996. szeptember 15-én vette át az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi
minisztérium vezetését a Horn-kormányban. 2004. október 18-tól 2006. június 8-ig a
Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkáraként dolgozott.
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2007-ben választották meg a Balaton Fejlesztési Tanács elnökének, mely tisztséget 2010-ig töltötte
be.
2009-től az egyes országos jelentőségű fejlesztési programok megvalósítására irányuló kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelős kormánybiztos volt. 2011-ben megkapta a Magyarországi
Zsidókért díjat.
2010. májusban a politikai élettől visszavonult.
Nős, két fia van, László és Péter.
Marcali fejlődését mindig kiemelt fontossággal kezelte. Nevéhez is köthető a városi kórház
rekonstrukciója, a Marcalit elkerülő út építésének megkezdése, ahogy az Ipari park cím elnyerése
is. Munkájának köszönhető, hogy a VIDEOTON Somogy megye legnagyobb foglalkoztatójává vált
és hogy később a vállalat Marcaliban is létesített telephelyet, amely ma szintén a kitüntetettek között
szerepel.
A kiemelt fejlesztésekkel együtt országszerte több százmilliárdos beruházáshoz volt köze.
A hangzatos, fórumokon való szereplés helyett jobban kedvelte a személyes politizálást. Képviselőtestületi tagsága alatt minden hétvégén megtartotta fogadóóráit, s magas pozíciói ellenére soha
nem mondott le a helyi önkormányzat munkájában történő aktív részvételről sem. Minden pénteken
ellátogatott a marcali piacra is, ahol ugyanúgy meghallgatta az emberek gondját-baját, de örömeit
is.
A marcaliak felé való közvetlenségét és lokálpatriotizmusát jól mutatja a tőle származó gondolat:
„Száz fórumnál sokkal jobb harmincezer kézfogás” .
Ezt követően Dr. Suchman Tamás megköszönte a díszpolgári cím kitüntetést.
Dr. Sütő László, polgármester
Még egyszer gratulálok valamennyi kitüntetettnek. A gratulációk után a Kulturális Korzóban
állófogadásra várunk mindenkit.

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K. m. f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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