


„Elvadult tájon gázolok”
Olvasóink hívták fel a figyelmünket arra , hogy a valaha jobb napokat látott központi temetőben civilizáció előtti állapotok uralkodnak. Körülnéztünk.

ami tönkremegy, az úgy is marad lakossági vélemény a temetői közbiztonságról

A hálás utókor: Schusztek Jenő sebészfőorvos sírja. Húsz éven át(1928 - 1948) volt a marcali kórház igazgatója.A város tulajdonába került egykori 
lakóházában működik a Bernáth Galéria.

„Rozsda marja,nem ragyog” - a Sztelek család sírboltja. 
Nem akadna valahol egy - két doboz festék,netán pár unatkozó (köz)munkáskéz,hogy ne nézzen ki ilyen csúfosan annak a családnak a végső 
lakhelye,akiknek városépítési tevékenységére egyébként büszkék szoktunk lenni?!

A Marcali Városért Alapítvány kezdeményezésére és gondozásában,civil összefogással,adományok segítségével sikerült néhány éve felújítani a 
Kálváriát és stációit - igazán minden részletre kiterjedő gondossággal,valóban igényesen. A gyönyörű kavicsozást mára teljesen benőtte a gaz...

Vajon ki - és kinek az engedélyével -rondított bele ilyen alpári módon egy emlékművel is megjelölt sír gondosan megtervezett növényzetébe?

A barbárság emlékműve... 
A temető legkülönböző pontjain találkoztunk a sírásáskor kitermelt föld szétszórásával,kupacokba dobálásával. Nyilván olcsóbb, mint elszállíttatni...

temető

O. I.



4 nyári rendezvények képekben

VÁLASZTÓKÖRZETI PROGRAMOK

Boronkai Falunap

Gyótai Falunap

Várdombi délután

Horvátkúti Falunap

Gombai Forgatag

Játékliget - Berzsenyi park

Bizei Falunap

városi Könyvtár

Lénárd András: Kütyük és az online világ
A számítástechnika és az informatika témakörével foglalkozik az 
Ablak-zsiráf könyvek új kiadványa. A jól megszokott, képekkel el-
látott szócikkek egyszerű, tömör, de érthető magyarázatot adnak 
az online világ és minden ahhoz kapcsolódó fogalomra. A képes 
gyermeklexikon forgatása minden gyermeknek (és felnőttnek) 
hasznos olvasmány.  Városi Könyvtár

Könyvajánló -Városi Könyvtár



Különleges kiállítás nyitja meg kapuit október 
12-én, a Marcali Kulturális Korzó Kortárs Galé-
riájában.
A művész házaspár, Jánosi Katalin és ifj. Bene-
dek Jenő festőművész közös kiállítása az „Együtt 
– külön utakon” címet viseli. Nem véletlenül, hi-
szen különböző technikával, eltérő látásmóddal, 
szuverén személyiségként alkotnak, s mégis a 
kettőjük közötti művészi és emberi harmónia az, 
amely összekapcsolja őket. 
Jánosi Katalint elsősorban onnan ismeri a kö-
zönség, hogy ő Nagy Imre mártír miniszterelnök 
unokája, a Nagy Imre Alapítvány kurátora. 2006-
ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztjével tüntették ki.
A Marcali Városi Kulturális Központ meghívására 
az elmúlt év októberében látogatott el Marcaliba, 
ahol nagy érdeklődésre számot tartó előadáson 
beszélt 1956-ról és Nagy Imre szerepéről. Ekkor 
született az ötlet és a meghívás, hogy művészi 
oldaláról is mutassuk be Jánosi Katalint és Ber-
náth tanítvány férjét, ifj. Benedek Jenőt. Öröm-
mel elfogadta a két alkotó a felkérésünket, ennek 
kapcsán jött létre a most látható közös tárlatuk.
Jánosi Katalinról kevesen tudják, hogy a szá-
mára meghatározó zenei tanulmányok mellett, a 
képzőművészet iránt vált elkötelezetté. A Képző 
és Iparművészeti Szakközépiskola textilszakán 
érettségizett, majd az Iparművészeti Főiskola 
gobelin szakán diplomázott. 1976-tól a Művé-
szeti Alap, majd a M.A.O.E tagja. 1997-ben kul-
turális menedzseri diplomát is szerzett az Eöt-
vös Lóránd Tudományegyetemen.
A tervezés mellett mindig sajátkezűleg szőtte 

a gobelinjeit. A textilképek készítésének egyik 
folyamata a festészethez kapcsolódik. A mű-
vésznő érdeklődése az elmúlt évtizedekben a 
táblakép festészet felé fordult. Eleinte a tárgyak 
világát ábrázolta, majd a figurális, később pedig 
az elvont kompozíciók jelentek meg alkotása-
iban.Első, 1987-es győri kiállítása alkalmából 
írták róla az alábbi találó sorokat:
„Finoman összehangzó színeivel egyéni realitá-

sú képi valóságot teremt, hangulatai erős érzel-
mi töltésükkel, a szigorúan értelmezett realitá-
son túlmutatnak.”
Ifj. Benedek Jenő gyermekként a szolnoki mű-
vésztelepen nőtt fel. Tanulmányait a budapesti 
Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban, majd 
a Magyar Képzőművészeti Főiskolán folytatta. 
Itt szerezte meg tanári diplomáját is. Pap Gyula, 
majd Bernáth Aurél tanítványa volt, de mesterei 
közé sorolja édesapját, Benedek Jenő (1906-
1987) Kossuth- és Munkácsy díjas festőművészt 
is.1963-tól a Fiatal Művészek Stúdiójának és a 
Művészeti Alap, majd a M.A.O.E. tagja, 1973-tól 
a Magyar Képzőművészek Szövetségébe vá-
lasztották be. 1966-tól 1977-ig művésztanárként 
tanított a Képző- és Iparművészeti Szakközép-
iskolában. 1970-től 1973-ig Derkovits-ösztön-
díjban részesült, tagja a Bernáth Társaságnak. 
Számtalan hazai elismerése mellett, magyar 
festőként elsőként nyert díjat a Nápolyban meg-
rendezett „ITALY 2000” nemzetközi képzőművé-
szeti kiállításon.
Az utóbbi években a festészet mellett computer 
grafikáival is szerepel a hazai és a nemzetközi 
kiállításokon.
A két tehetséges alkotónak e közös kiállításon 
művészileg egybe kapcsolódnak az útjaik. S 
hogy mennyire színes és izgalmas ez a művé-
szi út? Meggyőződhetnek erről a tárlatlátogatók, 
ha eljönnek Jánosi Katalin és ifj. Benedek Jenő 
„Együtt – külön utakon” című kiállítására, amely 
október 12-én 16:30-kor nyílik a Kulturális Korzó 
Kortárs Galériájában.

T. Molnár Gertrúd, a kiállítás szervezője

Kiállításajánló – Kortárs Galéria

Szeptember 30 – október 01. (szombat-vasár-
nap) – Érik a szőlő – Őszi Fesztivál Marcaliban.
Szeptember 30. (szombat) 14:00-22:00 – Szü-
reti programsorozat 
(Künzelsau tér). Részletek a plakáton.
Október 01. (vasárnap) 11:00 – Mihály napi ter-
ményszentelő mise 
(Helyszín: Orbán kápolna)
Október 02. (hétfő) 15:00 – Idősek világnapja. 
Közreműködik az Alma Latina Együttes „Máté 
Péter él” című műsorukkal. Művelődési Ház.
Október 05. (csütörtök) 17:00 – Samu Violetta 
Petra festő növendék kiállítása nyílik „A Szabad 
Kéz” címmel a Kulturális Korzó Amatőr Alkotók 
Kiállítóterében. Az alkotások megtekinthetők no-
vember 03-ig.
Október 06-ig látogatható a Meseilliusztrátorok 
kiállítása „…és egyéb állatfajták” címmel a Kultu-
rális Korzó Kortárs Galériájában.
Október 10-ig látogatható két fotókiállítás a Kul-
turális Korzóban:

- „Szeretem a természetet” című kiállítás Bálint 
Pál fotóművész képeiből az Állandó Galériában. 
- „Tánc” címmel az V. Marcali Fotótábor munkái-
ból a Folyosógalérián.
Folyamatosan látogatható „A világ illatai” című 
szappankiállítás Farkas Ildikó szappangyűjtő 

anyagából a Kulturális Korzó Folyosógalériáján.
Október 12. (csütörtök) 16:30 – „Együtt – külön 
utakon” címmel nyílik Jánosi Katalin és ifj. Be-
nedek Jenő festőművészek közös kiállítása a 
Kulturális Korzó Kortárs Galériájában. A tárlat 
december 08-ig látogatható.
Október 23. (hétfő) – Városi ünnepség
17:00: Ünnepi szentmise. Római Katolikus Nagy-
templom.
17:30: Megemlékezés, gyertyagyújtás. Helyszín: 
Hősök tere. 
18:00: Ünnepi emlékműsor. Közreműködnek 
Jegercsik Csaba, Tövispataki Beáta és Endrődi 
Ágnes színművészek. Helyszín: Művelődési ház.
Október 24. (kedd) 19:00 – Színházi bérletes 
előadás – Kálmán Imre: A Csárdáskirálynő. Köz-
reműködik a Pódium Színház. Művelődési Ház. 
Október 28. (szombat) 14:00-17:00 – Hallowe-
en-i játszóház, mozizással egybekötve. 
Helyszín: Kulturális Korzó, aula. Belépő: 300,- Ft.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! MVKK
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kulturális ajánló

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A Marcali Helyi Közösségi Egyesület a vállalkozói, civil és önkormányzati szféra össze-
fogásával kívánja fejlesztési céljait elérni. A rendelkezésre álló 250 millió Ft támogatásból 
helyi pályázati rendszer keretében az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg:
• városi kulturális intézmények felújítása, illetve eszközfejlesztése • városrészi közösségi terek infra-
strukturális felújítása, bővítése, eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré 
alakítása • közterek „közösségi tér funkcióinak” bővítése • olyan terek, térrészek kialakítása, amelyek alkal-
masak a helyi termékek bemutatására, innovatív formában történő értékesítésére, a helyi hagyományok, kulturális 
örökség részét képező, arra  építő, értékeit továbbvivő helyi termékek előállításának bemutatására, oktatására • helytörté-
neti, honismereti, helyi örökség programok, helyi sajátosságokra épülő hagyományok, ünnepek átadása, felelevenítése, a helytörténeti és helyismereti- a 
kulturális örökség részét képező tárgyi eszközök elektronikus formában történő bemutatása • helyi (városrészi, szomszédsági) aktivitást, társadalmi 
szolidaritást elősegítő tevékenységek (önkéntes tevékenységek, kulturális- és sportprogramok megszervezése, adományozói kultúra fejlesztése stb.

A Helyi Akciócsoport működtetésével az Egyesület célja a helyi lakosság minél szélesebb körének bevonása a Város fejlesztésbe, a civil kezdemé-
nyezések felkarolása, támogatása. Hiszünk benne, hogy sikeres stratégiát széles társadalmi bázissal és hatékony munkaszervezeti háttérrel lehet 
megvalósítani.

Marcali Város Önkormányzata 350 millió forint támogatást nyert a „Marcali Foglalkoztatási Paktum” című, TOP 5.1.2-15-SO1-2016-00004 
azonosítószámú projekt megvalósítására.  A pályázat célja a marcali járás gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése az 
alábbi főbb tevékenységek megvalósításával:
• munkahelyek megtartásának segítése, munkahelyek teremtésének ösztönzése • vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése
• foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása • elhelyezkedést segítő támogatások nyújtás • befektetés ösztönzési dokumentumok 
készítése • helyi termék, illetve helyi mester, mesterség elektronikus kataszterének kialakítása • tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás 
ösztönzése • helyi termékláncok és termékcsomagok kialakítását elősegítő vállalkozói megbeszélések és konferenciák
 
A pályázat a helyi gazdasági szereplőkkel (munkáltatók és munkavállalók) együttműködésben valósul meg.  A program megvalósítása során a következő 
célcsoportba tartozó munkanélküliek foglalkoztatásához, képzéséhez vehető igénybe, illetve nyújtható támogatás: 
• alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség) • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők • 50 év felettiek
• GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülők • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek • megváltozott munkaképességű személyek • roma nemzetiséghez tartozó személyek  
Jelenleg a projekt előkészítési szakasza zajlik, amely a teljes megvalósítás megalapozását szolgálja. Ez idő alatt kidolgozásra kerülnek a paktum rend-
szert szabályzó előzetes igényfelmérések, elemzések, tanulmányok, stratégiák, akciótervek, amelyek szintén bemutatásra kerülnek majd az érdeklődők 
számára. A projekt iránt érdeklődő munkavállalók és foglalkoztatók jelentkezését várjuk a bereczk.balazs@marcali.hu email címen.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Marcali Város Önkormányzata 79,64 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „A 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű 
felhívás keretében.
 
A TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00006 azonosítószámú pályázat célja a területi különbségek csökkentése az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, ezzel 
megteremtve a hatékony nevelés és egészséges környezet infrastrukturális feltételeit. 
A projekt megvalósítására rendelkezésre álló támogatásból a Tündérliget Óvoda épületének korszerűsítése és minőségi fejlesztés valósulhat meg:
• fűtési rendszer korszerűsítése • homlokzati nyílászárók beépítése • homlokzati falfelületek hőszigetelése • lapostető hő- és vízszigetelése • akadály-
mentes vizesblokk kialakítása • fotovoltaikus rendszer kiépítése. 
Az Óvoda az épület felújítása mellett lehetőséget kap a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséhez, felzárkóztatásához szükséges feltételek megte-
remtéséhez a helyi szükségletekhez igazodva, a támogatásból fejlesztő eszközök, játékok, óvodai bútorok is beszerzésre kerülnek.

Marcali Város Önkormányzata 517,724 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Ipari 
parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű felhívás keretében. A megvalósítandó beruházás alapvető célja a gazdaságélénkítő és foglal-
koztatást ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés.
 
A betelepíthető kis-, közepes vagy nagyvállalkozások megteremthetik a régióban működő kis- és mikrovállalkozások számára a beszállítói tevékenysé-
get, árukapcsolási és együttműködési lehetőséget. A célok elérése érdekében elengedhetetlen a vállalkozások számára az infrastruktúra kialakítása, 
amely megteremheti a feltételeit a gazdaságosan és teljes kihasználtsággal működő iparterület eredményes működéséhez, a foglalkoztatottság növe-
léséhez. A TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006 azonosítószámú projekt végrehajtásával Marcali Város belterületén 20 hektár beépítetlen területen, amely 
jelenleg fásított terület, legelő, kivett út ingatlanadatokkal rendelkezik, iparterület alapinfrastruktúrájának kiépítése, közlekedőfelület kialakítása, valamint 
a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása törté-
nik meg. A projekt teljes költsége 607,701 M Ft.

pályázati hírek

E cél megvalósítása érdekében az egyesület a polghiv@marcali.hu e-mail címre várja a lakosság 
projektötleteit, amelyek a megjelölt tevékenységek köré épülnek!



hírek

A Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület gyalogtúráin szembesültek a 
Marcali Természetjárók Baráti Körének tagjai azzal, hogy érdemes volna felújítani a 
városkörnyéki gyalogos turistaútvonalakat. 

Nyár elején a kaposvári Zöldpont Életmódklub pályázatának köszönhetően a Ma-
gyar Természetjáró Szövetség támogatásával elkezdtük a munkálatokat. 

Az önkéntes résztvevők eddigi és további munkáját nagyon szépen köszönjük! 
A segítők: Bakonyi Anett, Csönde Sándorné, Fábos-Landi Vivien, Sávoly Andrea, 
Bognár József, Forgó Ferenc, Kiss Kálmán, Incze Zoltán, Szokolai Mihály. Útjelző 
vezető: Szaka Zsolt. 

Marcali belterületén és a zártkertben a „zöld Δ” és „zöld +” utakat tettük rendbe. 
Ismét megújult a Zuhogóhoz vezető „piros sáv” jelzésű turistaút is.  Az összesen 20 
km hosszú útvonal felújítását augusztus közepére fejeztük be. 

Kellemes túrázást kívánunk mindenkinek, aki meg szeretné ismerni a város termé-
szeti környezetét!  Jövő nyáron folytatjuk.... Szaka Zsolt

Túrázzunk Marcali környékén felújított útvonalakon!

A STIHL Országos Fakitermelő Versenysorozat a végéhez érkezett. A dön-
tőt szeptember 2-án, a Vadex Zrt. és a STIHL Zrt. közös szervezésében, egy 
Vadgasztronómiai Fesztivál keretében bonyolították le. Hivatásos tűzoltók, több 
éve az erdőn dolgozó erdészeti szakmunkások, komoly szakmai tapasztalattal 
bíró csapatok mellett kapott helyet az iskolánk 14. A osztályából szerveződő 
csapat:  Korcz Bence Bálint, Miszlai János, Stádinger Alex, Virág Márió alkotta 
quartett. Felkészítőik Matakovics István és Vasas Csaba szakoktatók voltak. Gra-
tulálunk!  Kisgyura Brigitta

Szőcsényi diákok a STIHL Fakitermelő 
Verseny döntőjében

Július 13-án hattagú küldöttség utazott németországi test-
vérvárosunkba, Künzelsauba. A delegáció vezetője Bödőné 
dr. Molnár Irén címzetes főjegyző volt. 
Az ott eltöltött négy nap során – a marcali gimnázium tanulóival 
közösen- látogatást tettünk a Würth Alapítvány által támogatott 
Anne-Sophie iskolában, ahol az iskolát bemutató film megtekin-
tése után kisdiákok vezettek minket végig, bemutatva sokolda-
lú tevékenységeiket. A természet szeretetét és még alaposabb 
megismerését tükrözte a „Rovarok szállodája” projekt.  
Egy, a lakótelepen lévő iskola alsó tagozatos osztálya vállalta, 
hogy olyan élethelyeket alakítanak ki a városban, ahol többféle 
állatfaj telepedhet meg. Kis ablakokon keresztül lehet majd meg-
tekinteni az állatok életét és mindennapi tevékenységét. Péntek 
délután került sor a kétévente megrendezett városi ünnepség, az 
úgynevezett Stadtfest megnyitójára.  Stefan Neumann polgár-
mester köszöntő szavai után arra bíztatta a jelenlévőket, hogy 
vegyenek részt az interneten is elérhető árverésen, melynek be-
vételét a régi városháza felújítására fordítják majd. A következő 
nap kiemelkedő programja volt a borkóstoló, melyet a marcali gyerekeket fogadó szülők rendeztek azzal a céllal, hogy a helybeliek jobban megismerjék 
városunk borfajtáit. 
A szőlőtermesztés és a bortermelés nagyon népszerű Künzelsauban is. Olyannyira, hogy a testvérvárosi kapcsolatok 25 éves évfordulója alkalmából 
még olyan tésztát is készítettek, melyet Marcaliban és Künzelsauban termelt borokkal ízesítettek. A delegáció tagjai egyeztették az elkövetkezendő 
időszak programjait is, hiszen a 25 éves jubileumi ünnepségsorozat októberben folytatódik.  Zajcsukné Páhi Katalin- Aranyné Varga Marianna

Városi küldöttség Künzelsauban

interjú

- Miről álmodoztál kiskorodban, mi leszel, ha nagy leszel? Vagy min-
dig is pedagógusnak készültél? 
- Kiskoromban lótenyésztő szerettem volna lenni. De mivel a lakótelepi 
lakásunk negyedik emeletén nem tarthattam lovat, hamar lemondtam erről 
az álmomról. Aztán bekerültem a sport világába, és a továbbiakban ez 
határozta meg a pályámat. Ennek köszönhetem azt is, hogy tanár lettem. 
Érettségi után a Testnevelési Egyetemen tanultam tovább. Természetesen 
ekkor még nem voltak igazgatói álmaim, nagyon sokáig a kézilabdázással 
foglalkoztam. Szerencsére a sikerek sem maradtak el, magyar bajnoknak, 
kupagyőztesnek, és Bajnokok Ligája győztesnek vallhatom magam. A har-
mincas éveim elején úgy gondoltam, elég volt az élsportból, s Marcaliban 
folytattam a játékot a másodosztályban. Ekkor kezdtem el tanítani is.
- Mit tudhatunk a családodról?
- Tatabányáról származom, „bányászlány” vagyok. Rokonságom több férfi 
tagjának is ez volt a foglalkozása. Igaz, szűk családomról ez nem mond-
ható el, hisz édesapám felszolgálóként, édesanyám titkárnőként dolgozott. 
Ők nem űzték, csak szerették a sportot, büszkén figyelték a pályafutáso-
mat. 
- Mi a legkedvesebb gyerekkori iskolai élményed?
- Így hirtelen nehéz lenne kiragadni egyet! Voltak szép napok, és persze 
rosszak is. Szerencsére előbbiből volt több. Néhány tanárt nagyon szeret-
tünk, másokat kevésbé. 
A középiskolai éveimre szívesen emlékszem vissza. Budakeszire, egy 
sport tagozatos gimnáziumba jártam. Támogató környezet vett körül, imád-
tam!
- 1999-ben kerültél Marcaliba, és a versenyszerű sport valamint a ta-
nítás mellett dolgoztál a Városi Televíziónál is. Sőt, harcosan ki is 
álltál érte a nyilvánosság előtt. Mindig is szeretted a kihívásokat?

- Számomra természetes, hogy az ember végsőkig kiáll a munkahelyéért, 
a kollégáiért, azért amit szeret. Valószínűleg ez a hozzáállás is sportolói 
múltamból fakad. Nehezen viselem a legyőzöttség, a kiszolgáltatottság 
állapotát. A közösség érdeke számomra fontosabb, mint az önös célok. 
- Iskolavezetőként ma mit érzel a legnagyobb kihívásnak, feladatnak?
- Szeretném elérni, hogy a szülők és a diákok fejében megváltozzon a 
szakmatanulásról kialakult kép. Egy mesterség elsajátítása, a kétkezi 
munka megbecsülése nagyon fontos a mai világban. Ha nem lennének 
hozzáértő szakmunkások, akkor nem lenne ruha, amit hordunk, asztal, 
aminél ülünk, nem lenne épület, amiben lakunk, s még sorolhatnám. Egy jó 
szakma nemcsak önbecsülést ad az embernek, de tisztességes megélhe-
tést is biztosít. Iskolánkban öt év alatt szakmai bizonyítványt és érettségit 
szerezhetnek a diákok, innen is tovább lehet tanulni egyetemre, főiskolára. 
Aki pedig dolgozni szeretne, az nem képzettség nélkül, hanem szakmun-
kás bizonyítvánnyal a zsebében kereshet munkahelyet. 
- Milyen egy tökéletes napod?
- A tökéletes napomon délig alszom, aztán olvasgatok, filmet nézek, a ba-
rátaimmal vagyok. Jó, a viccet félretéve, jelenleg olyan kihívásokkal szem-
besülök, amit nem tanítanak meg sehol. Sokszor megyek haza fáradtan, 
de élvezem. Pontosan azért, mert más és változatos a teendő a korábbi-
akhoz képest! Remélem, ez így is marad!
- Mi az, amit a saját károdon tanultál meg az életben?
- Mindent. Igazgatóként egyelőre csak remélem, hogy minél kevesebbet 
fogok hibázni. 
- Mire sajnálod legjobban az időd?
- Néhány adminisztrációs dologra. Haszontalanságokra. Nem szeretem a 
mellébeszélést. Ami valóban jól és hatékonyan működik, abba teljes va-
lómmal beleállok.
- Mit változtatnál meg a szűkebb és tágabb környezetedben, ha mó-
dod lenne rá?
- Azt mondhatom, hogy a saját életemmel elégedett vagyok. Mindig állí-
tottam magam elé kihívásokat, célokat, és ezeket az ember, ha nagyon 
akarja, előbb-utóbb el is éri. Most az új pozícióban való megfelelés, az 
iskola hírnevének növelése, a hatékony beiskolázás a cél.
Tágabb környezetemben a fiatalok céltalanságán, a személyes kapcsola-
tok gyengülésén, a veszélyes szerek használatán változtatnék. Ezek nem 
viszik jó irányba a világot. De hiszek abban, hogy mindenkiben ott lapul a 
tehetség, csak az utat kell megtalálni, ahol kibontakozhat!
Sok sikert kívánok a munkához!  

Horváthné Csoszó Gyöngyi

Júliustól Kerner Krisztinát nevezték ki a Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája vezetőjének. Önmagáról, terveiről beszélgettünk az új tanév kezdetén. 
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Október 4. – Ferenc napja
Assisi Szent Ferencnek, a Somogyban is nép-
szerű ferences rend alapítójának az emléknapja. 
A népi kalendárium szerint Ferenc hete kiválóan 
alkalmas a vetésre. Az egykori hegyközségek-
ben a szüret kezdő napjának tartották. A munka 
kezdete előtt a hegyben ostorral durrogtattak.
Október 15. – Teréz napja
Szent Teréz az egyház egyik legnagyobb női 
szentje, aki a 16. században élt. Sokfelé e napon 
vette kezdetét a szüret. Másutt az asszonyok 
számára dologtiltó nap volt, amikor nem lehetett 
mosni és kenyeret sem süthettek.
Október 20. – Vendel napja
A legenda szerint Szent Vendel a 7. században 
élt ír királyfi volt, aki Rómába zarándokolt, majd 
remetéskedett, végül egy birtokoshoz szegődött, 
és annak nyáját őrizte. Ez a történet szolgált 
alapul ahhoz, hogy az állattartó gazdák és a 
pásztorok védőszentjükként tiszteljék. Kultusza 
német nyelvterületről került hazánkba, először 
a német telepes községekben terjedt el. Tiszte-
letét Padányi Bíró Márton veszprémi püspök is 
szorgalmazta, ezért egyházmegyéje területén 
– így Somogyban is – sok 18. században épült 
templom és kápolna kapott Szent Vendel titu-
lust. Környékünkön például a bizei, az ordacsehi 
és a szőcsénypusztai templom védőszentje. 
Számos útszéli, legelő melletti Vendel-szobor 
áll még ma is, amelyeken pásztoröltözékben, 
lábánál báránnyal, kutyával ábrázolják. Jószág-
vész idején hozzá fohászkodtak, fogadalomból 
kápolnákat, szobrokat állítottak tiszteletére. So-
mogyszentpálon az 1836-os állatvész emlékére 
lett fogadalmi nap. Az állatokat nem fogták be 
ekkor, pihentették őket. A nagybereki pásztorok 
ünneplőbe öltöztek és jószágaikért misét mon-
dattak. Gyóntak, áldoztak e napon, és „napkel-
tétől napáldozatig” böjtöltek. A miséről hazavitt 
szenteltvizet az állatok itatójába öntötték, mert 
a néphit szerint ez megvédi a jószágot a beteg-
ségtől. Bizén ma is a Vendel-nap utáni vasárna-
pon tartják a búcsút.
Október 21. – Orsolya napja
Somogyban a szüret végnapjának tekintik, mert 
aki eddig nem szedi le a termést, annak a bora 
megvirágosodik. Viszont az Orsolyát megelőző 

napokon még szüretelhető a szőlő, amelyből 
igazi „kontyalávaló”, édes bor készíthető. Időjá-
rás jósló nap is Orsolya, hiszen úgy tartották, 
hogy „megmutatja milyen lesz a tél”.
Orsolyakor takarítsd be káposztádat, Simon-Ju-
da hóval tömi be a szádat. Ha megdurvul a nyúl 
szőre, Siess fáért az erdőbe. (népköltés)
Október 26. – Dömötör napja
Szent Demeter katonatisztként Tesszáliában 
szenvedett vértanúhalált, a 4. századi nagy ke-
resztényüldözések idején. A keleti egyház leg-
kedveltebb szentjei közé tartozik. Az Alföldön 
elsősorban Dömötör volt a pásztorok patrónusa, 
névnapja jeles pásztorünnepnek 
számított. A nyájak behajtását és a 
gazdákkal való elszámolást követő-
en juhászvásárt és -bált tartottak. A 
számadók birkapaprikással vendé-
gelték meg társaikat, s akár három 
napon át is tarthatott a mulatozás. 
Somogyban ez a nap nem volt 
ilyen jeles ünnep. Vannak adatok 
arról, hogy a kanászok összeírták 
a még kijáró állatokat, majd a gaz-
dát verssel köszöntötték: „Adjon 
Isten minden jót, diófábul koporsót! 
Bort, buzát, borockot, kondorszőrű 
malacot! Csutorának feneket, abbu 
igyunk ölöget.” A köszöntésért ter-

mészetesen bort kaptak. Az október végi idő-
járásból jósolni szoktak a közelgő télre. Dél-So-
mogyban például úgy tartották, ha a falevelek 
sokáig hullanak, nagy tél lesz. Ellenben ha az 
ágak korán megkopaszodnak, hamarosan hi-
degre fordul az idő, de a tél nem lesz hosszú, 
a jövő esztendő pedig bőséget hoz. A Dömö-
tör-napi hideg szelet a kemény tél előjelének 
tartották.
Október 28. – Simon, Júdás napja
Kettős apostolünnep, a legenda szerint közösen 
végezték missziós tevékenységüket, amelyért 
együtt is szenvedtek vértanúhalált. Buzgó Si-
mont a hagyomány a kánai menyegző vőlegé-
nyével azonosítja. Az őt ábrázoló festményeken, 
szobrokon fűrész az ismertetőjele. A favágók 
védőszentje. Júdás Tádé Jézus rokona és ta-
nítványa volt, őt vándorbottal, később Krisztus 
képmásával a kezében ábrázolják. A népi val-
lásosságban tanácstalanság, kétségbeesés 
idején kérik a segítségét. A reménytelen ügyek 
pártfogójának számít. Habár mindig gondosan 
megkülönböztették az áruló iskarótiai Júdástól, 
a neve rosszhangulatú maradt, ezért nem vá-
lasztották keresztnévnek.
Simon és Júdás napja a gazdasági év fordulója, 
ekkortól már tényleg hűvös idők következnek. 
Az időjárás változására utaló kalendáriumi rig-
musok Somogyban is ismertek: „Midőn eljön 
Simon, Júdás, Didereg, fázik a gatyás.”

Vidák Tünde, néprajzkutató

népi kalendárium marcali múzeum - színházi ajánló

Szeptember 6-án zsúfolásig megtelt a Kulturális Korzó aulája, ahol a Marcali 
Múzeum és a Marcali Városi Kulturális Központ – témájában egymáshoz il-
leszkedő – új időszaki kiállításainak szervezett közös ünnepélyes megnyitót. 
Az egybegyűlteket elsőként Nagyné Réti Ildikó a „Szennyes ingem, szeny-
nyes gatyám..” kezdetű népdallal köszöntötte, amely a Marcali Múzeum kiál-
lításának címadó dala is. Ezt követően a Marcali Noszlopy Gáspár Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola Kaláris néptánc csoportja szatmári táncokkal 
teremtett jó hangulatot. Ezúton köszönjük Kiss Katalin és Takács Gáborné 
felkészítő tanárok együttműködését!
A táncosok után Vidák Tünde, a Marcali Múzeum igazgatója beszélt a két 
kiállítás létrejöttének körülményeiről, s köszöntötte Pisztora Zsófiát, a ka-
posvári Rippl-Rónai Múzeum fiatal néprajzos-muzeológusát, a mosás és 
vasalás hagyományait bemutató néprajzi tárlat kurátorát. 
A vezetői köszöntő után dr. Juhász Katalin néprajzkutatót, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi 
Intézetének tudományos főmunkatársát kérték fel a kiállítás szakmai meg-
nyitójára. A kutató beszélt a hagyományos paraszti háztartásokban kizá-
rólagosan női munkafolyamatnak számító mosásról, s a tisztaságról, mint 
szimbólumról is. 
A rendezvény további részében a Marcali Városi Kulturális Központ időszaki 
kiállítását mutatta be a magángyűjtő, Farkas Ildikó. A világ illatai című tárlat-
ban egy különleges szappangyűjteményből összeállított válogatást szemlél-
hetnek az érdeklődők.
A kettős megnyitó dr. Juhász Katalin témához kapcsolódó népdalcsokrával 
zárult, amelyben a közönség is énekelhetett az előadóval. 
Szeretettel várjuk látogatóinkat tárlatainkban!

Samuné Bogyó Hajnalka  Fotó: Ilácsa József

Kettős kiállításmegnyitó a Kulturális Korzóban

Felnőtt színházi bérletes előadások a 2017/18-as évadban
a Kulturális Központ szervezésében.
2017. október 24. (kedd) 19:00
Kálmán Imre - A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ 
operett 2 felvonásban – Pódium Színház
Az operett-statisztikusok szerint nincs egyetlen perc, amikor a Föld vala-
melyik pontján föl ne csendülne - színházban, koncerten, filmen, tévében 
vagy rádióban - Kálmán Imre valamelyik népszerű melódiája. S kétség-
telen, legtöbbször A Csárdáskirálynő dallamai hangzanak fel, mellyel a 
zeneszerző kiérdemelte az első helyet kora vezető operett-komponistái 
között!
Főbb szerepekben: Schupp Gabriella, Egri László, Gerner Csaba, Udvari-
as Katalin, Presits Tamás, Bednai Natália, Gieler Csaba, Harsányi Gábor, 
Várfi Sándor 

2017. december 12. (kedd) 19:00
Szántó Armand – Szécsén Mihály – Fényes Szabolcs - PAPRIKÁSCSIRKE 
avagy Stex és New York 
zenés vígjáték 2 részben – Gergely Theáter
Közkedvelt nevettetők, békebeli miliő, fergeteges helyzetkomikumok, ha-
misítatlanul magyar társadalmi archetípusok, fülbemászó dallamok, szi-
porkázó alakítások.
Szereplők: Csomor Csilla, R. Kárpáti Péter, Csonka Zsuzsanna, Szabó 
Máté, Némedi Varga Tímea, Heller Tamás, Laurinyecz Réka, Pelsőczy 
László

2018. február 13. (kedd) 19:00
Vajda Katalin – Fábri Péter
ANCONAI SZERELMESEK
zenés komédia 2 részben – Négy Arc Kulturális Ügynökség
A zenés komédia a bemutatása óta eltelt húsz évben a legtöbbet és leg-
többféleképp játszott vígjátéka a hazai színpadoknak. Az olasz vásári ko-
médiák legjobb hagyományait ötvözi a hagyományos magyar humorral és 
a hetvenes évek legismertebb olasz slágereivel.
Szereplők: Csengeri Attila/Buch Tibor, Gregor Bernadett/Mádi Piroska, 
Szabó Máté, Vándor Éva/Cseke Katinka, Baronics Gábor, Várkonyi And-
rea, Kecskeméti Róbert, Nyári Dia, Köllő Babett 

A bérlet- és jegyvásárlásról érdeklődni lehet a 

85/510-503-as telefonszámon.
A bérletárak a tavaly emelt árakhoz képest nem változtak 
(7000,- Ft / 8000,- Ft / 9000,- Ft), a jegyár is marad 3000,- Ft. 

A gyermek előadások még szervezés alatt állnak, az előadások pontos dá-
tumai várhatóan október elején kerülnek kihirdetésre. A bérlet- és jegyárak 
is csak később lesznek elérhetők.

További részletek az előadásokról: www.muvhaz-marcali.hu

Népi kalendárium - Október

A Marcali Múzeum felkérést kapott, hogy egy 
magyarországi tanulmányúton lévő svéd muzeo-
lógus csoport számára mutassa be az intézmény 
szakmai munkáját. Az angol nyelvű prezentá-
cióra 2017. augusztus 31-én a százhalombat-
tai Régészeti Parkban megtartott ülésen került 
sor. Ennek keretében Vidák Tünde igazgató is-
mertette a múzeum működésének feltételeit, a 

negyed százada önkormányzati fenntartású in-
tézmény fejlesztési irányvonalait, a gyűjteményi, 
kiállítási és ismeretátadási stratégiákat, valamint 
a területi múzeum tudományos eredményeit. A 
svéd kollégák kíváncsiak voltak a magyar mú-
zeumok közti együttműködési lehetőségekre, 
valamint a muzeális intézmények szakember-el-
látottságára. Elismeréssel fogadták, hogy a Mar-

cali Múzeum ezek vonatkozásában példaértékű 
megoldásokkal rendelkezik, hiszen a környező 
múzeumokkal jó partneri viszonyban állunk, s 
hogy szakmuzeológus „kölcsönzésével” akár új 
szakág, a régészeti gyűjtemény megalapítása is 
lehetővé vált számunkra.

Vidák Tünde, múzeumigazgató

Svéd-magyar tapasztalatcsere



Még az égiek is a dalosokkal voltak szeptem-
ber 16-án délelőtt, hiszen éppen elállt az eső, 
amikor nyitóprodukcióként a Kaposvári Hely-
őrségi Zenekar elkezdett játszani a Künzelsau 
téren. Velük kezdődött a BEOSZ Kórustalálko-
zó és Katonadal Fesztivál Marcaliban. Major 
András őrnagy, karvezető kérdésemre elárulta, 
hogy jövőre ünneplik fennállásuk 60. évforduló-
ját. Szerződéses és hivatásos katonákból állnak 
a tagok, 26-an vannak. Színvonalas műsorukkal 
csalogatták a város lakóit a rendezvényre. A né-
zők közül Kondákor Ferencné elmesélte, hogy 
ő katonagyerek és feleség, ezért nagyon örül 
a rendezvénynek. Nekik a katonaság az életük 
volt, s úgy érzi, ma újra katonaváros lehet Mar-
cali, ha csak egy napra is.

Szentes István, a Marcali Bajtársi Egyesület 
Elnöke elmondta, hogy a főszervező a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetsége, a helyiek pe-
dig a rendezők. Tíz évvel ezelőtt volt Marcaliban 
az első rendezvény, s most újra őket tisztelték 
meg az országos rendezvény lebonyolításával. 
Az ország minden részéből érkeztek együttesek, 
így pl. Budapestről, Nyíregyházáról, Szentend-
réről, Szombathelyről, Vácról, Zalaapátiból. Egy 
háromtagú bizottság fogta össze a hónapok óta 
tartó szervező munkát. Sokrétű volt a feladat. 
  Kőrösi András kiemelte, hogy városi összefo-
gás valósult meg a rendezvény sikerének érde-

kében. A fővédnök Dr. Benkő 
Tibor vezérezredes, Honvéd 
Vezérkar főnök, védnök Dr. 
Sütő László, Marcali város 
polgármestere volt. Meg-
mozgattak vagy 350 embert, 
a Marcali Berzsenyi Dániel 
Gimnázium, Szakközépisko-
la és Kollégium tanulói láttak 
el a csoportok körül kísérői 
feladatokat. A GYÉK biztosította az étkezést, a 
fellépéseknek a Városi Sportcsarnok adott he-
lyet. Jólesett látnia újra a sok katonaruhás em-
bert, hisz régebben tele volt velük a város.
  A délelőtt folyamán, a térzenét követően a 
résztvevők megkoszorúzták az Európa park-
ban a katonák tiszteletére állított kopjafát, majd 
ezt követően a Sportcsarnokban léptek fel a 
kórusok, dalárda együttesek, zenekarok. Az 
eseményt a honvédség sok magas rangú képvi-
selője megtisztelte jelenlétével. Senki nem unat-
kozott! Jó volt látni, hogy nem csak az idősebbek 
képviseltették magukat az előadók között. Bőr 
Boglárka Zalaapátiból mindössze nyolcévesként 
a Rozmaring Népdalkör tagja. Ugyancsak innét 
a Harmonika Zenekarban muzsikált és énekelt 
csodálatos szólót egy tizenhárom éves fiatalem-
ber. A tatai Őszirózsa Dalkör ajándékot is hozott 
a szervezőknek, Jankai Erzsébet festményét. 

Megható pillanat volt, amikor Barts Zoltán szólót 
énekelt a Marcali Bajtársi Dalárda műsorában, 
és a kisunokája odaszaladt hozzá egy csokor 
virággal. 

A műsor végén pedig Illésné Bene Judit, a 
Marcali Bajtársi Dalárda művészeti vezetője fel-
pattant egy szék tetejére, és onnét vezényelte 
a közös éneklés során az összes résztvevőt és 
vendéget.  A nagyszerű szervezést Dr. Benkő 
Tibor vezérezredes emléktárggyal köszönte meg 
a marcali egyesületnek, a dalárdának. Külön kö-
szönte A magyar honvédség énekeskönyvével 
a kulturális támogatást Dr. Sütő László polgár-
mester úrnak. A rendezvény zárásaként Szentes 
István átnyújtotta az együtteseknek, szervezők-
nek, segítőknek a marcali egyesület és a város 
zászlóját, a BEOSZ elnöke pedig bejelentette, 
legyen hagyomány, hogy Marcali adjon otthont a 
jövőben is a rendezvénynek. HCSGY
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Nem bántja a szemét?

Fekete Lajos  (MOTTE)
Fogadóóra:  - minden hónap második hétfőjén 16.30-17.30 között. Hely-
szín: Civil Szervezetek Háza, kisterem. - minden hónap második hétfő-
jén 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 17.30-
18.30 Helyszín: Civil Szervezetek Háza kisterem
Kőrösi András  (MOTTE)
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16.00 - 17.00 között, előzetes 
személyes, vagy telefonos egyeztetés alapján. Civil Szerv. Háza, fsz.
Hosszú András  (MOTTE)
Fogadóóra: Minden hónap utolsó szerdáján,
17.00-18.00 között. Városi Fürdő tanuszoda- közösségi helyiség
Varga Zoltán  (MOTTE)
Fogadóóra: - minden hónap első kedd, 17.00-18.00. Noszlopy u. 17, 
Bádog Büfé különterme

Mozsárné Kutor Veronika  (MOTTE)
előzetes egyeztetés alapján, személyesen
Kissné Molnár Ágnes  (FIDESZ-KDNP)
Fogadóóra: minden hónap 1. hétfőjén 
a FIDESZ-KDNP irodában, 16:30-18.00 óráig
Dr. Horváth László  (FIDESZ-KDNP)
Fogadóóra: Személyesen egyeztetett időpontban. 
Helyszín: Marcali, Szigetvári u. 51.
Kesztyüs Attila  (JOBBIK)
Személyesen egyeztetett időpontban a képviselő házhoz megy.
Tel: 06 70 371 7721, e-mail:kesztyus.attila@jobbik.hu
Kis-Dörnyei László  (FIDESZ-KDNP)
Fogadóóra: minden hónap 1. hétfőjén
16.30-18.00 között, a FIDESZ-KDNP irodában.

képviselői fogadóórák

civil

Nyár végi beszélgetés Györkös Tamással, a 
Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont igaz-
gatójával.
- Gratulálok újbóli kinevezésedhez. Hogyan érté-
keled a nyári szezont?
- Az időjárásnak köszönhetően jobb volt, mint a 
tavalyi, kevesebb volt az eső. Bevételeink kicsit 
nőttek, mint ahogy a vendégek száma is. Igaz, 
sok olyan országos rendezvény volt (pl. vizes 
vb), ami a fővárosban tartotta az embereket.
  Abban az ágazatban, amelyben mi dolgozunk, 
a nagy fürdők kapják a több pályázati lehetősé-
get. A lokális s régiós fürdők mozgástere kisebb. 
Nekünk kicsit nehezebb dolgunk van. A Marcali 
Polgármesteri Hivatal lehetősége szerint min-
dent megtesz a fürdőért.  Terveztünk sok dolgot, 
de szezionális és a pénzügyi lehetőségek miatt 
ősszel kezdünk meg több munkát. A fugázást, 
egyéb javításokat, festést a fafelületeken, a kül-
ső nyílászáróknál. A gépészeti térben is sok min-
dent meg kell javítanunk. Mindez benne van a 
költségvetésünkben. (A pénzügyi iroda tájékoz-
tatása szerint az intézmény költségvetésének 

finanszírozási összegéből augusztus végéig 58, 
1%-ot használt fel.)
-Emelkedtek a jegyárak. Mi volt az oka?
- Még mindig olcsók vagyunk a piacon, a leg-
olcsóbbak a környéken ár-érték arányban. Bizo-
nyos ár alá nem mehetünk. Sok kedvezményt 
adunk, de például 3 órás jegyet nem tudunk 
bevezetni, nem alkalmas rá a beléptető rendsze-
rünk. Technikailag nem tudjuk megtenni. 
-Nem működtek a szezonban a középső 
medence masszírozó fúvókái, részben a lát-
ványelemei. Többen szóvá tették, hogy nem 
volt mindig megfelelő a víz hőmérséklete 
sem.
- Elég sok műszaki gondunk van. Amit tudunk, 
azt működtetünk. Vannak olyan dolgok, amiket 
nem tudtunk megoldani. Anyagi lehetőségeink 
szerint javítjuk a működtető berendezéseket. 
Sajnáljuk, ha kellemetlenség érte a vendége-
inket, a jövő nyárra korrigáljuk mindezt. Olyan 
dolgokra költöttünk, amelyek elengedhetetlenek 
voltak a zavartalan működéshez. Hozzá kell ten-
nem, ezek az első medencéi voltak a fürdőnek. 

Felújításuk sok gondot okoz. Minden észrevétel-
nél intézkedünk, hisz a vendégekért vagyunk.
  A víz hőmérsékletét minden nyitáskor és nap-
közben is többször mérjük. A hőfokintervallumtól 
nem térünk el. Ha kell, korrigálunk. Az emberek 
hőérzete más és más. Kérném, ha bármi ész-
revételük van a látogatóknak, azt jelezzék. Akár 
írásban a helyszínen, akár az interneten. Azt is, 
ha ötletük van, ha van rá anyagi lehetőségünk, 
megvalósítjuk azt. 
- Milyen programokat emelnél ki?
- Mozgalmas volt a nyár. Volt a nyitófesztivál, 
versenyek, edzőtáborok (foci, kézi, íjász, úszó, 
tenisz stb.), családi napok. Szlovákiából is ér-
deklődtek szinkronúszók, külföldön is jó a hí-
rünk.Ezek között vannak saját szervezésűek, 
de olyanok is, amelyeket a Kulturális Korzóval, a 
város más intézményeivel, szervezeteivel együtt 
csináltunk. Még tovább bővülhet a kör, hisz itt 
valóban tartalmasan, szép környezetben kap-
csolódhatnak ki a város lakói s az idelátogatók. 
HCSGY

„Jaj, úgy élvezem én a strandot…”

„Rózsa, rózsa, bazsarózsa
szól a régi bakanóta...”
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„De nehéz az iskolatáska...” - Évnyitók 
Új beiratkozott elsősök és óvodások a 2017/2018-as tanévben

 Marcali Óvodai Központ: 115 fő

 Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola : 38 fő

Széchenyi Zs. Szakközépiskola és Szakiskola: 
9. beiratkozott: 78 fő, Híd Program: 10 fő, 
szakma utáni érettségi felkészítő: 12 fő, 
egyéves gépjavító osztály: 5 fő, esti: 15 fő.

 Noszlopy Gáspár Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Iskola: 53 fő

Hétszínvirág: 1 fő

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, SZKI és 
Kollégium: 23 fő

Siófoki Szakképző Centrum Marcali Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája: 9. új beiratkozott: 
44 fő . Szakma utáni érettségi megszerzésé-
re beiratkozott tanuló (nappali tagozat): 15 
fő. ÖSSZESEN: 59 fő

Művészeti együttesek

Művészeti együtteseink nyári fellépései

Calypso Kórus - Kárpát -medencei Honism. Ifjúsági Találkozó, Mesztegnyő Marcato Ütőegyüttes - Nemzetközi Sporttalálkozó, Kaposvár

Bajtársi Dalárda - Zalaapáti katonafesztivál Bajtársi Dalárda - Boronkai Falunap

Baglas Fundamentum - Bizei Falunap Baglas Néptáncegyüttes - Horvátkút Falunap



16 hirdetés


