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Giberné Bódis Irén nyugdíjas tanárnő 44 évet töltött el a pedagó-
guspályán, ebből 41-et Marcaliban: először az (akkor még egyetlen) 
általános iskolában, később a szakképzőben. Évekig volt igazga-
tóhelyettes, majd tagozatvezető. Több ezer diákot tanított - nevelt, 
sokan gondolnak vissza rá tisztelettel, szeretettel. Nem nagyon tud 
úgy végigmenni a város utcáin, hogy ne állítanák meg néhány szóra, 
vagy ne köszönne rá valahonnan egy - egy volt tanítvány.

- Valóban rengeteg az ismerős arc mindenfelé - mondja mosolyogva 
a tanárnő - A hetvenes - nyolcvanas évek hozták meg Marcali iparának 
fellendülését, komoly üzemek, gyárak épültek ki vagy bővültek, és a mi 
iskolánk képezte a működéshez szükséges munkaerőt, az esztergályosok-
tól kezdve a bőrdíszműveseken át a nőiruha - készítőkig. A jó szakmának 
rangja volt, ennek megfelelően jól képezhető, jól tanuló gyerekek jelentkez-
tek hozzánk is, elköteleződve egy - egy hivatás iránt: érdemes is volt , jó is 
volt velük dolgozni. 

-Tősgyökeres marcali vagy? A felmenőid is itt élnek?
-  A férjemé igen, a Giber család régi gombai família, én viszont szenyéri 

lány vagyok. Ez a környékbeli kis falu az én gyerekkoromban olyan 1000 
- 1200 lakost számlálhatott, saját iskolával rendelkezett. Igaz, a tantestület 
három főből állt csupán - Prack Éva és Henger László is itt tanított, később 
mindketten jelentős szerepet töltöttek be Marcali életében, biztos sokan 
vannak, akik még emlékeznek rájuk. Szenyért jómódú emberek lakták, 
szinte mindenkinek voltak földjei, állatai, sokat dolgoztak jól boldogultak. 
Édesapám ősei az ükapákig visszamenőleg mindig is ott laktak, édes-
anyám viszont úgy került a faluba, hogy a dédapám megvette a malmot, 
így lett ez Pethő - malom, amit aztán 1952 -ben államosítottak, de még 
két évig megengedték, hogy a család vezesse tovább. Az édesapámnak 
mindig fontos szerepe volt a falu életében, volt községi irodatiszt, a tsz -ben 
könyvelő, főkönyvelő, sőt tsz - elnök is. Mivel jó tanuló voltam, gimnázium-
ba kerültem Csurgóra. 
- Miért éppen oda? Egyáltalán hogy kerül egy szenyéri kislány Csur-
góra?

- Hát az egy kicsit más világ volt akkor, az ugyanis az ötvenes évek vége, 
1959. A gimnáziumok körzetiek voltak, a falvak egy adott iskolához voltak 
„ körzetesítve”, és csak arra az egy helyre lehetett menni. Szenyér pedig 
Csurgóhoz tartozott.

Emiatt aztán nekem nincsenek jó emlékeim a középiskolás éveimről, an-
nak ellenére, hogy tanulni is szerettem, és a tanáraimnak is hálás vagyok. 
De a kollégiumi körülményekre még visszagondolni se szeretek. Humán 
tagozatra jártam, és volt olyan tanárom - Szoliva János -, akivel később 
Marcaliban találkoztam, a feleségével együtt itt tanítottak a gimnáziumban. 
- Tanári pályára készültél?
- Nem. Jogra jelentkeztem, de nem vettek fel, pedig jeles tanuló voltam. 
Abban az időben igen sok képesítés nélküli tanító, tanár dolgozott az 
iskolákban, így én is jelentkeztem a megfelelő helyeken, hogy szívesen 
vállalnék ilyen munkát. Fel is vettek, az volt a feladatom, hogy a környék 
iskoláiban helyettesítsem a szülési szabadságon lévőket.

Gadány, Vése, Nagyszakácsi - három év, három falu, és persze mindig 
olyan tantárgy, amire éppen szükség volt, magyar, történelem, földrajz, 
de még testnevelést is, mondjuk így: „ tanítottam”. Ennek ellenére azt kell 
mondanom, nem voltak rosszak ezek a kis iskolák. Aranyos, jól nevelt gye-
rekek, jó lelkű kis csibészek, bensőséges légkör. S hogy minden látszat 
ellenére is milyen kicsi a világ: első kis tanítványaim egyike, Csabi Jenő, 
később munkatársam lett a Szakképző Iskolában...
- Mikor és hogyan kerültél Marcaliba?
- 1966 -ban, és ez nagy változást hozott az életembe. A szinte családi 
léptékű, csöpp kis iskolák után hirtelen bekerültem egy nagy tantestületbe, 

kialakult hierarchikus viszonyok közé - kikezdhetetlen tekintélyű nagy öre-
gek: Nagy Mária és Horányi Lola néni, a talpig úriember igazgatóhelyettes 
Kőszeghy Karcsi bácsi, Bereck Imre, a Szikra és a Kőrösi házaspár és 
mindenek előtt Kiss László igazgató úr.

Bevallom, eleinte volt bennem félelem, aztán megszoktam, és úgy érzem, 
bele is tanultam. Barátnőm is lett, Szabó Piroska, a másik fiatal tanárnő, és 

ketten együtt már minden könnyebben ment. Közben befejeztem Pécsett 
a tanárképző főiskolát magyar - történelem szakon, és szerettem volna 
egyetemen továbbtanulni. Mivel azonban általános iskolában a tanárnak 
nem előírás az egyetemi végzettség, az intézmény ezt a tervemet nem 
tudta támogatni, de azért így is elvégeztem az egyetemet az ELTE magyar 
nyelv és irodalom szakán, középiskolai tanár lettem. A magánéletemben is 
jelentős változás állt be, 1976 -ban férjhez mentem - férjem Giber Károly, 
hivatásos katona volt. 40 évet éltünk együtt, egészen tavaly bekövetkezett 
haláláig.
- Mire emlékszel szívesen vissza ezekből az évekből?
- Elég sok mindenre, például a tanítványokra. Volt akkoriban egy zenei 
tagozat, oda nagyon érdeklődő, tevékeny gyerekek jártak. Zenekart ala-
kítottak, felléptek iskolai rendezvényeken, kulturális szemléken. Országos 
láz volt ez akkor, s hogy magunk elé tudjuk képzelni ezt a hőskort, egyetlen 
példa csupán: kezdetben a dob egy mosófazék volt, ezt vonták be bőrrel...
De jól emlékszem az eleven ördög Göncz Gézára és Simon Jóskára, az-
tán nagyon kedves tanítványom volt Szekeres Vali, Bojtor Marika, Mezei 
Zici, Elek Marika, Illés Zsolt is.
- Aztán jött a következő váltás, a szakmunkásképző
-Ez fantasztikus időszak volt, a hatvanas - hetvenes évek fordulója, és az 
azt követő évtized. A szakmunkásképző először fiókintézményként funk-
cionált, a központ Kaposváron volt. A semmiből kellett megteremteni egy 
iskolát, öt emberrel kezdődött: Péter Lajos, Fábos Zoltán, Déghy László, 
Kovácsné Malvinka és jómagam, Szabó János frissen kinevezett igazgató 
vezényletével. „Daliás idők „voltak ezek, mondhatom, mindenki kitette a 
szívét - lelkét. 1970 -ben költözhettünk be az általános iskola új szárnyába, 
és majd egy évtized múlva a Simon térre - na, ez utóbbi se volt egyszerű, 
átköltöztetni egy komplett, működő iskolát. Ráadásul igazgatóhelyettes 
voltam már akkor, úgyhogy bőven kijutott nekem belőle.

A kezdetektől számítva kellett hozzá vagy öt év, hogy az új intézmény tel-

jeskörűen kialakuljon. Az iskolában eleinte csak szakmai elméleti és közis-
mereti tárgyak oktatása folyt, a gyakorlati képzés - főleg a környező falvak-
ban - mesteremberek műhelyeiben zajlott. Az erőteljes iparosítás azonban 
egészen más típusú szakmunkásképzést követelt, az arányok, a lépték is 
megváltozott - a hetvenes években 400 fölé emelkedett a tanulólétszám, 
nagyon sokféle szakmát oktattunk. De az is biztos, hogy a diákokban nem 
szakbarbárt, hanem az egész embert neveltük. Úgy érzem, az iskola egész 
légköre a tudás, a műveltség, az emberi értékek fontosságát sugározta. 
- Miben nyilvánult ez meg?

- Irodalmi színpadunk volt például, egész estét betöltő programmal léptünk 
fel a kultúrházban. A Csokonai emlékévben bemutattuk a Karnyónét, még a 
díszletek is nálunk, illetve a bőrdíszműben készültek. A bőrdíszműves - és 
fodrászlányokra vagy az esztergályosfiúkra is mindig lehetett számítani. 
Nyitott, érdeklődő fiatalok voltak többségükben, akik az életben is megáll-
ták a helyüket: Vörös Kata, Korona Péter, Magyar Sanyi, a villanyszerelő 
Berta Árpi vagy Lédeczi Sanyi. De úgy gondolom, az is jelez valamit, hogy 
tekintélyes szakoktatóink jó része saját nevelés, egykori tanítvány: Kulcsár 
János, Ferencz Jenőné, Szabó Lajosné, Krénusz Éva , Árvai László, Landi 
István, Vörös István. Nemcsak egy szakmát lehetett itt tanulni, hanem sok-
kal többet: becsületes, dolgos munkát, a szakma szeretetét. 

1987-től új fejezetet nyitott a szakközépiskolai képzés - már nemcsak 
szakmát tanultak, hanem érettségi vizsgát is tettek a bőrdíszműves és 
esztergályos tanulók. Ezzel párhuzamosan elindult a felnőttképzés is leve-
lező tagozaton - ezt irányítottam tagozatvezetőként két évtizeden át. Szív-

ügyemnek tekintettem, hogy azokat, akik munka, család mellett tanulnak, 
segítsem, irányítsam. Intenzív, két éves képzést szerveztünk azoknak, akik 
újra beültek délelőttönként az iskolapadba, köztük is sok kedves diákom 
volt.
- Tíz éve már, hogy nyugdíjban vagy. Hogy telnek a mindennapok?
- 2007-ben érte el az iskolát egy kötelező létszámleépítés, ez szerencsé-
sen egybeesett azzal, hogy velem együtt négyen el tudtunk jönni nyugdíj-
ba, és ez így volt rendjén. Egész életemben feszes időbeosztásban éltem, 
mindig rengeteg volt a tennivalóm, voltak nagyon nehéz éveim is. Így aztán 
igencsak jólesik a kényelmesebb tempó. A fiam Pesten él ugyan - kiad-
ványszerkesztőként dolgozik -, de gyakran jár haza, a férjem halála után 
nagy segítségemre van. Családom egy része Kaposváron lakik, őket is 
rendszeresen látogatom. Volt egy balesetem, ebből szerencsésen lábado-
zom, kényelmesen elvégzem a ház körüli teendőket, olvasgatok, pihenek. 
Ennyi idősen elmondhatom, hogy él még az édesanyám, szép ajándéka ez 
a sorsnak, megpróbálom megbecsülni.
Kedves Tanárnő,
jó egészséget a megérdemelt pihenéshez!
                                                                                                             O.I.

Portré



4 kultúra - programajánló

A Kulturális Központ szervezésében szeptember 30-án tartották meg a 
Mihály naphoz kapcsolódóan a Szüreti Fesztivált. Helyszíne a Künzelsau 
tér volt. Kora délután a ragyogó napsütésben a Mesepark óvoda Méhecs-
ke csoportjának műsorát élvezhette a közönség. Majd a Megarox Társulat 
operett dallamai csendültek fel. 

A Baglas Néptánc Együttes és vendégei elkápráztatták táncukkal a közön-
séget.   A jó borok és sajtok kóstolása mellett a jó hangulatról a Nyughatat-
lan zenekar gondoskodott, a fiatalokat pedig Roy &Ádám Trió szórakoztat-
ta. Az estét tűzzsonglőrök bemutatója zárta. 

HCSGY

„Érik a szőlő…”

programajánló

November 03. (péntek) 18:00 – Dr. Csernus Imre előadása 
„Találd meg önmagad” címmel. Helyszín: Művelődési Ház. Be-
lépő: 2700,- Ft.
November 09. (csütörtök) 17:00 – Tálosné Violányi Mariann 
festő alkotásaiból nyílik kiállítás az Amatőr Alkotók kiállítóteré-
ben. A festmények december 04-ig tekinthetők meg.
November 15. (szerda) – Gyermekszínházi bérletes előadás. 
10 órakor óvodás bérlet: A kisgömböc, 13 és 14:30 órai kezdet-
tel iskolás bérlet: Popeye, a tengerész. Helyszín: Művelődési 
Ház. Bérlet ára (3 előadás): 1500,- Ft. Jegyár: 700,- Ft.
November 16. (csütörtök) 19:00 – Marcali Dumaszínház: Kő-
halmi Zoltán, Beliczai Balázs és Szabó Balázs Máté közremű-
ködésével. Helyszín: Művelődési Ház. Belépő: 2900,- Ft.
November 22. (szerda) 11:00 – Filharmónia bérletes előadás 
iskolásoknak: A harmonika világa. Helyszín: Művelődési Ház.
December 02. (szombat) 14:00-17:00 – Adventi játszóház a 
Kulturális Korzó aulájában. Belépő: 300,- Ft.
December 02. (szombat) 17:00 – I. Adventi gyertyagyújtás a 
Plébániatemplom előtt. Közreműködnek a Gombácska óvoda 
nagycsoportosai.
Még látogatható kiállítások:
- November 03-ig: Samu Violetta Petra festő növendék „A 
szabad kéz” című kiállítása a Kulturális Korzó Amatőr Alkotók 
Kiállítóterében.
- December 08-ig: Jánosi Katalin és ifj. Benedek Jenő fes-
tőművészek közös tárlata „Együtt – külön utakon” címmel a 
Kulturális Korzó Kortárs Galériájában.
- December 30-ig: Farkas Ildikó szappangyűjtő anyagából ki-
állítás „A világ illatai” címmel a Kulturális Korzó Folyosógalériá-
ján. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!  MVKK

Marcali Dumaszínház ősszel is!
November 16-án 19 órai kezdettel újra támadásba lendülnek rekeszizmaink el-
len a Dumaszínház nagy nevettetői. Ezúttal Kőhalmi Zoltáné és Beliczai Balázsé 
lesz a főszerep, akik Szabó Balázs Máté ifjú nevettetőt hozzák magukkal. Kőhalmit 
és Beliczait bizonyára nem nagyon kell bemutatni, hiszen hosszú évek óta oszlopos 
tagjai a Dumaszínház társulatának.

„Kőhalminé” Zolika (ahogy szülővárosában ismerik) Karinthy-gyűrűs pályaelhagyó 
építészmérnök, aki valójában sohasem szándékozott szerepelni, de nagyon örülünk, 
hogy mégis megtette. Humorfesztivál győztes, aki nem politizál, nem beszél celebek-
ről és nem káromkodik, mégis mindenkit lehengerel.

A mindig ügyfélorientált és közönségcentrikus Beliczai az egyik piacvezető stand-up 
humoristánk. A viccek, paródiák és zenés gegek művésze. Szókimondó humorista: 
számára nem létezik tabu téma, és a lehetetlent sem ismeri.

Szabó Balázs Máté a maga 18 évével igazán üde foltja lesz az estének, aki a vi-
lágról még nem sok mindent tud, de gyorsan tanul. Könnyen zavarba jön és sok 
mindentől fél. Ilyesfajta élményeit viszont előszeretettel osztja meg a közönséggel.

A stand-up trió előadására jegyek kaphatók a Kulturális Korzóban, online 
a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon és az előadás előtt a helyszínen. Jegyár: 2900,- Ft.

MVKK

MVKK - programajánló
2017. NOVEMBER

Csernus doki Marcaliban
Találd meg önmagad címmel tart előadás dr. Csernus Imre november 3-án 
a Művelődési Házban. A korábban drogfüggőkkel, majd sportolókkal foglal-
kozó pszichiáter a provokatív hangvételű televíziós műsorával (Bevállalja?) 
lett országosan ismert. Több könyve is megjelent és az utóbbi években a 
borászkodás is főszerepet játszik az életében. Természetesen továbbra is 
rendel és szívesen tart előadásokat országszerte.
A marcali előadásra jegyek még kaphatók a Kulturális Korzóban, online a 
hydelight.jegy.hu oldalon és az előadás előtt a helyszínen. Jegyár: 2700,- Ft.

Gyermekszínházi bérletes 
előadások a 2017/18-as évadban
2017. november 15. (szerda):
10:00 – A kisgömböc c. mesejáték – Mesekocsi Színház.
13:00 és 14:30 – Popeye, a tengerész c. mesejáték – Mesekocsi Színház.
2018. január 10. (szerda):
10:00 – A varázserdő c. mesejáték – Pécsi Kölyökszínpad.
13:00 és 14:30 – A didergő király c. mesejáték – Mesekocsi Színház.
2018. március 28. (szerda):
10:00 – Interaktív esztrád műsor – Mesekocsi Színház.
13:00 és 14:30 – Az állatok nyelvén tudó juhász c. mesejáték – Mesekocsi 
Színház.

Adventi vásár 
előzetes

 
A Kulturális Központ idén korábbi időpontra 

szervezi az Adventi vásárt a Künzelsau téren. 
A három napos kézműves vásár 

megrendezésére december 6 és 8. között 
(szerdától péntekig) kerül sor. 

A szervezők november 30-ig várják az árusok 
jelentkezését. 

Részletekről érdeklődni lehet Háromi-Horváth 
Krisztinánál a 85/510-503-as telefonszámon.



interjú iskolai -,  civil hírek

Szűk két év alatt harmadszor történt veze-
tőváltás a város egyik legfontosabb intéz-
ményében, a város üzemeltetéséért felelő 
GAMESZ élén. Szerencsére ez alkalommal 
olyan jelöltet sikerült találni, aki már az elő-
ző két vezető mellett helyettesként, aztán az 
átmeneti időszakban ügyvivőként is helytállt, 
bizonyított. 
Talán a sors fintoraként két erős férfi után, egy 
törékeny, de annál kitartóbb, szelídségében is 
határozott hölgy, Tanai Bernadett, ez év nyará-
tól irányítja a városi GAMESZ –t. A leírt előz-
mények, valamint sportolói, sportvezetői múltja 
miatt azt gondolom, kevés ember van a város-
ban, aki ne ismerné Őt! Kinevezése apropóján 
kérésére mellőzném a bemutatását, elsősorban 
a szervezettel kapcsolatos terveiről kérdeztem:
Tanai Bernadett: 
-Mint említetted, összesen négy hónapot dolgoz-
tam Szaka Zsolttal, majd az átmeneti időszak-
ban megbízott vezetőként, végül 2015 dec. 1-től 
Rubecz Zoltán helyetteseként, és a kertészeti 
szakág vezetőjeként már jócskán belekóstolhat-
tam az intézmény működésébe. Mégis nehezen 
szántam rá magam a vezetői pályázat benyújtá-
sára, de végül a közvetlen kollégák támogatása, 
biztatása sokat nyomott a latban. 
Mi volt nehezebb a számodra? Megfelelni a 
sokrétű feladatnak, vagy fiatal nőként elfo-
gadtatni magad vezetőként is? 

No hát, egyik sem volt egyszerű: rengeteg mű-
szaki jellegű  probléma adódik, ami számomra 
nem igazán testhez álló, viszont ezek megoldá-
sában mindig számíthatok a kollégáim segítsé-
gére. Saját szakterületem a kertészet, amit to-
vábbra is én viszek, emellett, bár pénzügyeinket 
az önkormányzat intézi, nem árt, ha én is képben 
vagyok. És akkor még nem beszéltünk az intéz-
mény, mint szervezet ügyeiről. Jellemzően sok 
az idősebb munkavállaló, velük épp úgy meg kell 
találni a hangot, mint a fiatalabb korosztályokkal. 
Meg vagy elégedve az intézmény un. „tárgyi 
és személyi feltételeivel”? Van elegendő gép 
és ember a feladatok ellátásához? 
Összességében nem panaszkodom! A mun-
kaerő rendelkezésünkre áll, bár nem könnyű jó 
szakembereket találni. A különböző pályázatok-
nak köszönhetően jelentősen javult az elmúlt 
időszakban a gépparkunk! Elsősorban a hegyi 
utak karbantartásánál nagy segítség az újonnan 
kapott gépek egy része, de például a térköve-
zéshez is vannak már eszközeink. 

Az önkormányzati utak kátyúzását vállalkozó-
val végeztetjük, de a parkok, terek, városközpont 
karbantartása ránk hárul. A régebbi gépeink jó 
részt már elavultak, fenntartásuk, karbantartásuk 
sok energiát, pénzt felemészt, ezért tervezem 
ezek fokozatos cseréjét. 
A közmunka program segít megoldani a fel-

adataitokat? Milyen tapasztalataid vannak a 
munka hatékonyságát illetően? 

Jelenleg 64 fő közmunkást foglalkoztatunk, Bi-
zét és Horvátkutat is beleszámítva. A hegyi utak 
karbantartása, az ároktisztítás, a parkok, közte-
rületek tisztántartása, az utak menti gyomirtás, 
mind- mind az Ő feladatuk. Nagyon sok a mun-
ka, még legalább 20 főt tudnánk foglalkoztatni. 
Mi a helyzet a városrészekben, jut energia, 
munkáskéz a problémák megoldására?

A városrészek esetében egyrészt a helyben 
lakó közmunkásokkal oldjuk meg a feladatokat, 
vagy Gyóta és Boronka estében szükség szerinti 
utaztatással.

Itt szeretném megköszönni a helyi képviselők 
odafigyelését, segítségét: észrevételeikkel, ja-
vaslataikkal jelentősen támogatják munkámat, 
hiszen egyszerre nem lehetek ott mindenhol. 
Ugyancsak köszönet illeti a boronkai nyugdíjas 
néniket, akik nagyon szépen rendben tartják a 
városrész közterületi virágágyásait. 

Nagy felháborodást váltott ki a nyár elején a 
fák E.ON általi „gallyazása”, amit sokan való-
ságos rémálomként éltek meg. Elszomorító, 
felháborító volt az a vandálság, ahogy elbán-
tak a gyönyörűen virágzó fákkal, egész utcá-
kat letarolva. Tehettek a jövőben a hasonló 
esetek megakadályozására?

Sajnos nem sok beleszólásunk van! Még csak 
bejelenteniük sem kell, hogy mikor végzik el a 
csonkítást. Amit tehetünk, az a kármentés . A ta-
vasz beköszöntével újra formázzuk, a megment-
hető fákat , illetve cseréljük az elpusztultakat. 
Figyelünk rá, hogy a jövőben csak gömbfákat 
ültessünk a vezetékek alá.  
Városlakóként azt látom, hogy évről-évre 
virágosabbak, szebbek a közterületek, gon-
dozottabbak a parkok, de persze mint sokan 
mások én is úgy gondolom, hogy lehetne 

még több fű, fa, virág, és kevesebb szemét. 
Teljesülhet a kívánságunk? 

Szándékaim szerint igen, én is azon vagyok, 
hogy növeljük a gondozott zöldterületek, virá-
gágyak nagyságát. Viszont szeretném felhívni a 
figyelmet arra, hogy lehetőségeink korlátozottak 
anyagi és emberi szempontból egyaránt. A virá-
gokat pótolni, gondozni is kell, a parkokat szin-
tén állandóan fel kell újítani, gondozni kell. Szép 
példáink vannak a közösségi szerepvállalásra is 
e téren – lásd Noszlopy iskola és környéke, - na-
gyon jó lenne, ha egyre többen csatlakoznának 
ezekhez a kezdeményezésekhez, ez esetben 
egész évben virágos utcákon sétálhatnánk.  

Jó néhány városban jártam az elmúlt években 
tapasztalatszerzés céljából, összehasonlítva azt 
látom, hogy kevés olyan város van, ahol annyi 
szép zöldterület van, mint Marcaliban, a fák, 
cserjék változatossága szinte egyedülálló. Ez a 
legszebb része a munkámnak, a parkjainkat jár-
va valóban büszkeség tölt el, s remélem, hogy 
ezzel az olvasók is így vannak. 

A szemetelés sajnos még mindig „népbeteg-
ség”, a mellett, hogy nagyon sokan odafigyelnek 
a környezetükre, folyamatosan küzdünk a tisz-
tább városképért. Példaként említem, hogy két 
ember napi 8 órában járja a várost és folyamato-
san gyűjti a szemetet. Elsősorban a buszmegál-
lók, bevásárlóközpontok környéke a problémás, 
ezért ezekre a helyekre a közelmúltban újabb ku-
kákat is kihelyeztünk. Sajnos sokan még mindig 
„nem találják” meg a szeméttárolókat!
Mit szeretnél a közeljövőben megvalósítani?

Az évszaknak megfelelően, most a legfonto-
sabb a fásítás. A már említett pótlásokon kívül az 
Arany János utcában, Marczali Henrik utcában, 
a Piac-téren, és a Hársfa utcában szeretnénk vé-
gezni az ültetéssel még az ősszel. A virágágyá-
sokból eltávolítjuk az egynyári növényeket, cser-
jéket, rózsákat is ültetünk. Lassan lejár a fűnyíró 
szezon, a gépeket átalakítjuk, felkészítjük a téli 
munkákra.  Tavasszal folytatjuk a virágágyások 
kialakítását a Széchenyi utcában, és a gombai 
buszmegálló környékén, a Liszt Ferenc- Tán-
csics utca sarkán évelőket telepítünk.

Ezek a mindennapi feladatok, de amit már két 
éve tervezek, és valóban szeretnék megvalósí-
tani, az egy igazi összefogás a szebb, tisztább, 
élhetőbb városért: Azt tervezem, hogy kora ta-
vasszal akciókat indítunk: a legszebb virágos ud-
var, erkély, társasházi előkert, sőt a legszebben 
dekorált üzletek is nevezhetnének ,és a szerény 
díjazás mellett egy évig viselhetnék a kitüntető 
címet. Azt gondolom, ha sokan részt vesznek a 
„ játékban”, azzal mindnyájan csak nyerhetünk!
Sok sikert a munkádban, a sportban és a ma-
gánéletben egyaránt! 

Bőszné Kiss Katalin

Tanai Bernadett  a GAMESZ  régi- új embere
2017. szeptember 26-tól 29-ig rendeztük meg a Marcali Noszlopy 

Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola munkatervében sze-
replő Noszlopy napokat. 

A sporteseményeket kedvező időjárás mellett bonyolítottuk le, ragyogó 
napsütésben sportolhattak a diákok, szurkolhattak az érdeklődők. A ren-
dezvény több helyszínen zajlott, a Noszlopy és Mikszáth iskola sportpályá-
in, tornatermeiben. Az előre meghirdetett programokon 933 regisztrációt 
rögzíthettünk az egyes versenyszámokban, de akadtak olyanok is, akik a 
helyszínen neveztek. A legjobb atléták érmet kaptak, a többi résztvevő tár-
gyjutalomban részesült. 

A sportolókat lelkes szurkolótábor kísérte, akik osztálytársaikat bíztatták. 
A négy délutánon kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, valamint atlétika ver-
senyszámaiban folytak a küzdelmek.

A gyermekek mellett a Noszlopy és Mikszáth iskola nevelőtestületének 
tagjai is részt vettek a rendezvények eredményes lebonyolításában, vala-
mint a tavalyi fergeteges tanár-diák mérkőzések sikerein felbuzdulva, az 
idén is összemérték erejüket a focizni vágyó, valamint ügyességüket kipró-
bálni kívánó felnőttek és diákok.

A Noszlopy napok nem jöhetett volna létre támogatóink nélkül, akiknek kö-

szönetünket fejezzük ki: Marcali Város Önkormányzata, Marcali Noszlopy 
Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Munkaközössége, 
Dóra Barkács, Euro Sarok, Nemes Endre, KIWANIS Női Klub, GAMESZ 
vezetői és dolgozói, Király Csilla, Sole-Mizo Zrt., Somi játékbolt. Pék Petra

Noszlopy napok

Egy év kihagyás után október 6-án ismét 
megrendezésre került a gimnázium által 
szervezett „Berzsenyi Dániel élete és kora” 
vetélkedő.

A játékos feladatok során 7 csapat mutathatta 
meg kreativitását, talpraesettségét, illetve Ber-
zsenyi életével és költészetével kapcsolatos tu-
dását. A vetélkedőn a város 7-8. osztályos általá-
nos iskolás és a gimnázium 9. évfolyamos diákjai 
vettek részt, és töltöttek el egy kellemes délutánt 
az irodalom jegyében.

Egy délután Berzsenyi jegyében

Szeptember 24-én kora reggel verődött össze kis csapatunk a Zsiga-Szeró 
Kerékpárszervíz előtt, hogy a hűvös idő ellenére teljesítsük az őszi Bala-
ton-karikát. 

A 13 lelkes bringás közül 8-an vágtunk neki az egész Balaton megkerülésének, 
míg a csapat másik része Badacsonyig tartott velünk. A táv első harmadát min-
denki számára kényelmes tempóban tettük meg és az idő is a kegyeibe fogadott 
minket. A reggeli mellett kávéval és teával töltődtünk fel az út további részére. Ez-
után a Badacsonyt és társainkat magunk mögött hagyva vágtunk neki az északi 
part dombjainak. Az út ezen részén már tempósabban kellett haladnunk, hogy a 
korai sötétedés miatt ne kelljen sokat lámpafénynél kerékpározni. A túrán szeren-
csére csak egy defekt történt, ám ez sajnos az út végét jelentette a sporttársunk-
nak. Tihany felé közeledve felvetült, hogy ki választaná a rövidebb utat a kompot 
használva, de pont a kevésbé edzettek voltak közöttünk a legelszántabbak, így 
teljes létszámmal vágtunk neki az utolsó harmadnak. Ezután már csak Siófokon 
és Fonyódon álltunk meg egy-egy hamburgerre és palacsintára. Az este köze-
ledtével ismét visszahűlt a levegő, így újból elővettük a vastagabb ruhákat és a 
sötétedés miatt a lámpáinkat is. Bár nagyon elfáradtunk, jóleső érzéssel töltött el 
bennünket, hogy igen, újra megcsináltuk! Pántics Péter

Őszi Balaton -karika



interjú - sport közleménytestületi hírek - múzeumi konferencia

Tamásné Turbéki Angéla lett a Marcali Óvo-
dai Központ vezetője december elsejétől,  
Kiss Sándorné igazgató a felmentési idejét 
tölti nyugdíj előtt. 
- Már gyerekként is óvónőnek készültél?
- Így van! Amikor óvodás voltam, az óvó nénim 
Bartsch Zoltánné, Erzsi néni volt, akit nagyon 
szerettem. Annyira felnéztem rá, hogy szerettem 
volna az ő nyomdokaiba lépni. Már pici gyerek-
ként vágytam ezután a hivatás után. Boronkán 
jártam oviba, egy vegyes csoportunk volt a kas-
télyban. Ma sajnos romokban áll az épület. Fájó 
dolog ez, hisz ott volt a kultúra, oktatás helye, ott 
zajlott a gyerekek nevelése, mindenki tisztelettel 
nézett rá. A városrész elvesztette azt az érté-
ket, amit képviselt a kastély a lakosok számára. 
(Februári lapszámunkban közöltünk fotókat a je-
lenlegi állapotról.) Nagyszüleim fiatal koruktól itt 
éltek és a családom ma is itt él. 
Csurgón végeztem el a szakközépiskolát, utá-
na szerettem volna óvó néniként dolgozni minél 
előbb, hogy megbizonyosodjak róla, ez az én 
utam.  A mesztegnyői óvodában dolgoztam, 
Mergancz Joli néni támogatott pályakezdőként. 
Munka mellett végeztem el a főiskolát Budapes-
ten. 
  Egy év után a Múzeum közi Óvodában Német-
hné Zsuzsa nénivel dolgoztam állandó délelőt-
tösként. Elmondhatom, hogy egész pályám alatt 
mindig jó munkatársakkal, kiváló közösségben 
tudtam a munkámat végezni. Ez mindig motivált, 
még többet szerettem volna tudni e hivatásról. 
Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy 
tényleg már a pályám elején is, s azóta is folya-
matosan olyan visszajelzéseket kaptam, olyan 
pozitív emberek vettek körül, hogy elsegítettek 
oda, ahol most vagyok.
- Mennyiben más most az óvodai nevelés, 
mint pályád kezdetekor?
- Nagyon nagy különbség van. Teljesen más 
az érték mai világunkban. Ma nem elég csak a 

csoportban a gyermekekért tenni, sok plusz fel-
adat hárul ránk a csoporton kívül. Folyamatos a 
dokumentáció, igyekszünk a pályázati forrásokat 
kihasználni, a megújulási lehetőségeket keresni. 
Fejleszteni szükséges pedagógiai tudásunkat, 
főként a kapcsolati hálónkat.  A játék központi 
szerepe az ugyanúgy megmaradt, valamint a 
gyermek elsődlegessége. Módszertani változá-
sokhoz alkalmazkodunk, de az óvodai hivatás fő 
pontjai, változatlanok maradtak.

- Mi az, amit kiemelnél vezetői vállalásaid-
ból?
- A Marcali Óvodai Központ elért egy szakmai 
szintet. Ezen szeretnék emelni, hogy minél szín-
vonalasabb nevelés tudjon megvalósulni váro-
sunkban. Mindegyik óvodának megvan a saját 
szakmai arculata, szeretném, ha ezek erőseb-
ben kidomborodnának. A szakmai tartalmakban 
olyan pedagógiai tudás jelenhetne meg, mely az 
arculatokban nagyobb tudatosságot tükrözne, 
letisztultság jelenhetne meg az óvodákban. Fon-
tos lenne az is, ha valaki belép adott intézmény-
be, az rögtön vegye észre azt, hogy most egy 
zöld óvodában, vagy anyanyelvi, vagy a népha-

gyományt őrző oviban van. 
A szakmaiság, amit képviselünk, az legyen ki-
emelkedő és legyen elérhető s betekinthető. 
Legyünk bázisintézmény a környék óvodáinak. 
Lehessen jönni hozzánk  hospitálni, tanulni. 
Szeretném, ha segítő központtá válnánk. Pl. a 
balatonszentgyörgyi óvoda Zöld óvodává válását 
segítettük az elmúlt időszakban. 
-Mit tanultál meg a saját károdon?
- Életünk során sokféle típusú emberrel találko-
zunk. Volt rá példa, hogy át kellett értékelnem 
gondolataimat, általa megnyilvánulásaimat. Em-
berséget mutattak az idősebb kollégák, azok az 
emberek, akik körülvettek. Úgy érzem, mindig 
alázattal, s tisztelettel voltam bárki iránt. Ilyen 
vagyok, és ez segít abban, hogy jók legyenek az 
emberi kapcsolataim. Vezetőként is emberséges 
környezet létrehozása a célom. 
- Hogyan néz ki egy tökéletes napod?
- Akik ismernek, tudják, hogy én az óvodában 
lubickolok, imádok itt lenni. Soha nem éreztem 
tehernek, hogy dolgoznom kell jönni. Tehát a 
hétköznap az egy tökéletes nap a számomra. 
Bejövök, vezetőként szervezek, tervezek, ügye-
ket intézek. A hétvége a családé! Sokat köszön-
hetek nekik, mindig támogattak a munkámban. 
Biztos családi háttér áll mögöttem.
- Mit változtatnál meg a környezetedben?
- Belecsöppentem valamibe, próbálok belelátni, 
megismerni azt, mit is jelent több óvoda irányí-
tását jól végezni. Pár hónap múlva már biztosan 
látni fogom, mi az, ami változásra szorul mind a 
magán, mind a szakmai életemben. 
Azt tudom, hogy otthon a családomban szeret-
nék feleség és anya lenni, a szüleimnek a gyer-
meke maradni, az otthonomat megvédeni.
Az óvodában jobbá szeretném tenni a dolgozóim 
munkakörülményeit a szakmaiságot képviselve. 
Ha azt veszem észre, hogy valamelyik csorbul, 
akkor biztos, hogy változtatni fogok! 
Sok sikert kívánok! HCSGY

Interjú Tamásné Turbéki Angélával

A Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozatának 
képviselőit és tagjait látta vendégül a Marcali 
Múzeum 2017. október 5-én. A szakmai konfe-
rencia szervezőiként a Tudományos intézmény 
vagy szolgáltató közösségi tér? „Kis”múzeumok 
sokféle szerepben címet jelöltük meg a nap té-
májául.

Több mint egy évtizede a tagozat őszi találko-
zójának keretében kerül átadásra a Poroszlai 
Ildikó-díj is, amit évente ítélnek oda egy-egy 
olyan múzeumnak, amely muzeológiai munkáját 
hosszabb ideje magas színvonalon végzi. 2016-
ban a felterjesztett 6 intézmény közül a bíráló bi-
zottság a Marcali Múzeumnak adta ezt a rangos 
szakmai kitüntetést, ezzel elnyerve a következő 
évi konferencia szervezésének jogát is. 2017-
ben a Poroszlai Ildikó-díjat a Kunszentmártoni 

Helytörténeti Múzeum képviselői vehették át.
A nagy érdeklődéssel kísért idei múzeumi ren-

dezvényen házigazdaként elsőként Vidák Tünde, 
a Marcali Múzeum igazgatója és Dr. Sütő László, 
Marcali város polgármestere köszöntötte a meg-
jelent múzeumi szakembereket, majd Dr. Deme 
Péter, a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi 
Egyesület elnöke szólt az egybegyűltekhez.

Vitaindítóként Vidák Tünde múzeumigazgatót 
hallhattuk, majd Hortiné Dr. Bathó Edit, a Jász 
Múzeum igazgatója, Dr. Vicze Magdolna, a Mat-
rica Múzeum és Régészeti Park igazgatója, va-
lamint Kállai Irén, a Berettyó Kulturális Központ 
igazgatója következett. A muzeológusok után 
múzeumpedagógiai szempontból kapcsolódott 
a témához Samuné Bogyó Hajnalka, a Marcali 
Múzeum múzeumpedagógusa. A szünet után 

Takács Zoltán, a sárvári Nádasdy Ferenc Mú-
zeum és Havasi Bálint, a keszthelyi Balatoni 
Múzeum igazgatói zárták a prezentációk sorát. 
Az előadók közül hárman – Kállai Irén, Takács 
Zoltán és Vidák Tünde – a szentendrei skanzen 
által működtetett országos múzeumi koordiná-
tor-hálózat tagjaiként szót ejtettek a Múzeumi 
Oktatási és Módszertani Központ projektjeinek 
szerepéről és jelentőségéről.

A késő délutánig tartó rendezvény az intéz-
mény számára rendkívül sikeres volt, szakmai 
elismeréseket és felkéréseket hozott. Büszkék 
lehetünk arra, hogy városunkban láthattuk ven-
dégül ezt az országos eseményt.

Samuné Bogyó Hajnalka – Vidák Tünde

A Pulszky Társaság Marcaliban

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szep-
tember 21-én tartotta soros képviselő-testületi ülését. 

A képviselő-testület az ülésen megtárgyalta és elfogadta a Marcali Múze-
um kiválónak minősített munkájáról, valamint komplex ellenőrzéséről szóló 
jelentést, módosította alapító okiratát. 

A képviselő-testület döntött a Bursa Hungarica ösztöndíjpályá-
zathoz való csatlakozásról, majd elfogadta a településrendezési 
eszközök második módosítását.

Az előterjesztés alapján kiírásra került a Marcali Városi Kulturális 
Központ igazgatói álláshelyére a pályázat, és módosították az in-
tézmény alapító okiratát.

A képviselő-testület elfogadta az előterjesztést a Posta köz 2. 
sz. alatti ingatlan felújításával kapcsolatos pályázatról, valamint 
az ipari parkkal és az óvodával kapcsolatos Marcali Város Önkor-
mányzata által elnyert pályázatokról.

Módosításra került az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési 
terve, és a képviselő-testület módosította a 2017. évi költségveté-
séről, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, valamint a 
települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendeletét, majd 
megalkotta rendeletét a helyi népszavazásról.

A képviselő-testület döntött a Piac utcában lévő terület megvá-
sárlásáról, egyes ingatlanok értékesítésre kijelöléséről, illetve a 

bizei temetői parkoló területe és a Béke parkban felállított pillangó rugós 
játszótéri eszköz ingyenes átvételéről az önkormányzat részére.

A képviselő-testület elfogadta bizottságai tájékoztatóját az átruházott ha-
táskörben hozott döntésekről.   MVÖ

képviselő-Testületi beszámoló

közlemény
„A felnőtt labdarúgó csapat őszi, kevésbé eredmé-
nyes produkciója miatt Kőrösi András vezetőedző és 
Kiss Lajos segédedző lemondott. 

Úgy éreztük, hogy a csapatnak új impulzusokra van 
szüksége, ami remélhetőleg eredményes, jó játékkal fog 
párosulni. Az egyesület vezetősége azon dolgozik, hogy 
mielőbb megtalálja a megfelelő személyt a vezetőedzői 
posztra. Nem szeretném túlragozni a dolgot, a tényeket 
írtam le. Kis önkritika: nem teljesítettünk jól, amiben ne-
künk (edzőknek) is megvolt a magunk szerepe. Nyilván a 
játékosoknak is.”
Kőrösi András:  Kollégám, Kiss Lajos nevében is azt kí-
vánom, hogy az új edző ki tudja hozni a csapatban rejlő 
potenciált.
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November 1. – Mindenszentek napja
A naptárban név szerint nem említett összes 
szentek emléknapja. A 9. század óta kötelező 
ünnep. A 20. században a halottak napjának 
előestéje, vigíliája lett. A katolikus hagyományok 
szerint e napon az élő és az elhalt hívek titok-
zatos közösséget alkotnak. A néphit úgy tartja, 
hogy ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért 
sokfelé ismert volt az a szokás, hogy megterí-
tettek számukra: kenyeret, sót, vizet téve az asz-
talra. A bizeiek egy tányér húst, egy üveg bort 
és rétest hagytak az asztalon, mielőtt nyugovóra 
tértek. 
Nagyszakácsiban ezen felül kacsasültet, krump-
lit és káposztát is készítettek, s ezzel a vacsorá-
val szolgáltak a halottaiknak, hogyha „…északa 
hazagyünnek, lássák, hogy van mit önnyi.” Min-
denszentek napja a népi táplálkozásban jeles 
napnak számított, ekkor gazdagon étkeztek: 
húsleves, töltött tyúk, diós-mákos kalács, rétes 
került a családtagok elé.
A mindenszentek utáni hetet halottak hetének 
nevezik, régen gyászruhát viseltek ezekben a 
napokban. Tilos volt mosni, mert úgy tartották, 
hogy a halottaknak vízben kellene feküdni. So-
mogy más településeihez hasonlóan Bizén sem 
tettek el ebben az időszakban káposztát, ne-
hogy megpuhuljon.
A hónap első napjához időjárásjóslás is kapcso-
lódik: „Ha ez a nap nedves: lágy telet, ha tiszta: 
erős, havas telet mutat.” 
November 2. – Halottak napja
A család halottaira való emlékezés napja. Újab-
ban egy-egy közösség, falu vagy város, sőt 
a nemzet hősi halottairól is megemlékeznek. 
Napjainkban a két emléknap erősen összekap-
csolódik, és az utódok temetőjárása jellemzi; az 
elődök sírjainál találkozik a rokonság, akik gyer-
tyát, mécsest gyújtanak a halottaik lelki üdvéért. 
Akiknek a sírja, nyughelye ismeretlen, mert há-
borúban, idegenben haltak meg, azokért a te-
metők kőkeresztjeinél, vagy otthon, a lakóházak 
ablakában égnek a gyertyák.
A magyar nyelvterület sok vidékén szokásban 
volt, hogy halottak napján megvendégelték a 
szegényeket és a koldusokat. Úgynevezett kó-
duskalácsot sütöttek, amit a temető kapujában 
várakozó koldusoknak adtak, hogy ők is imád-
kozzanak egy-egy család halottaiért.
November 11. – Márton napja
Szent Márton Pannóniában, a mai Szombat-
hely római kori elődjében, Savariában született 
316/317-ben. Életútját csodák és gyógyulások 
kísérték, jóságáról legendák keringtek. Fontos 
hittérítő munkát végzett. A középkor egyik leg-
népszerűbb szentje volt, kultusza hazánkban is 
virágzott. Emlékét helynevek, templomok, oltár-
képek őrzik. Somogy megyében Csököly, Fonó, 

Fonyód, Polány, Táska és Vörs templomának 
a patrónusa. Szent Márton napjához számos 
hagyomány fűződik. A pásztorok vesszőt adtak 
ajándékba a gazdáknak, s úgy tartották, ahány 
ága van Szent Márton vesszejének, annyi mala-
ca lesz a kocának. Általánosan ismert az a mon-
dás is, hogy „Aki Márton napon libát nem eszik, 
egész éven át éhezik.” A szólás eredete a szent 
legendájával függ össze: Szent Márton a ludak 

óljába bújt, hogy püspökké választása elől kitér-
jen, de a libák gágogása elárulta rejtekhelyét.
Márton-napon országszerte lakomákat rendez-
tek, hogy egész évben bővében legyenek az 
ételnek, italnak. A libasülthöz a bortermelő vi-
dékeken új bort ittak, amit ekkor kóstoltak meg 
először, mondván: „A bornak Márton a bírája”.
Az időjárásra vonatkozó sok jóslás közül álljon 
itt egy kalendáriumi regula: „Márton napján, ha 
a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben po-
roszkál.”
November 19. – Erzsébet napja
Árpád-házi Szent Erzsébet (1207-1231) a katoli-
kus egyház egyik legnagyobb tiszteletnek örven-
dő női szentje. II. András király leánya vezeklő 
életmódot folytatott, gyakran böjtölt és virrasz-
tott. Árvamenhelyet és kórházat alapított, részt 
vett a betegápolásban. Segítette a rászorulókat, 
sokat jótékonykodott. A legenda szerint a sze-
gényeknek vitt alamizsna a kötényében rózsává 

változott, amikor sógora kérdőre vonta őt. Ha-
zánkban az egyik legkedveltebb névünnep. Ha 
Erzsébet napon havazik, azt mondják: „Erzsébet 
megrázta a pendelyét.”
November 25. – Katalin napja
Szent Katalin a 3-4. században élt az egyiptomi 
Alexandriában. Keresztény hitéért halt mártírha-
lált. Legendája szerint szép és okos királylány 
volt, akinek egyik látomásában megjelent Jézus, 
és eljegyezte őt. Katalin vértanúságakor ismét 
megjelent és megígérte, hogy meghallgatja azo-
kat, akik menyasszonyához imádkoznak. Így lett 
Katalin a házasságra vágyó leányok védőszent-
je. Okossága miatt egyetemek, tudósok, diákok 
patrónájává is vált. 

Napjához férjjósló hiedelmek és praktikák 
kapcsolódtak. Ha a vízbe tett gyümölcság, más 
néven katalingally karácsonyig kizöldül, a leány 
közeli házasságkötése várható. Ha a legény lo-
pott női inget tett a párnája alá, éjjel megálmodta 
ki lesz a felesége.

A Katalin napi időjárásjóslás közismert: „Ha 
Katalin kopog, a karácsony locsog; ha Katalin 
potyogós, a karácsony ropogós.”

November 30. – András napja
Szent András apostol, a keleti egyház védő-
szentje az első században élt. András egyike 
azon két tanítványnak, akik először követték Jé-
zust. Az apostolok szétválása után Kis-Ázsiában 
hirdette az evangéliumot. Hittérítő tevékenysé-
géért keresztre feszítették. A hagyomány szerint 
keresztjének szárait nem derékszögben, hanem 
átlósan ácsolták, ezért nevezik az ilyen formájú 
keresztet andráskeresztnek.
Az András szó eredeti jelentése férfi, férfias. 
Névnapja az eladó lányok számára a legfon-
tosabb férjjósló alkalom. A somogyi falvakban 
és városokban mindenütt ismertek valamilyen 
andrásoló szokást. Mesztegnyőn a lányok bal 
lábbal léptek föl este az ágyra, és azt mondták: 
„Ágyamba lépök, Szent András kéröm, sugjad 
mög az éjjel, ki lössz majd a férjem.” Vörsön a 
lányok böjtöltek, s elalvás előtt férfiinget tettek a 
párnájuk alá, hiszen „Aki bőtül András naptyán, 
vőlegént lát éccakáján.” A hallgatózásból való 
jóslásnak a legismertebb formáját is gyakorol-
ták a vörsiek, vagyis „jó bele köll rugnyi az óba, 
ahányat röffent a disznó, annyi év múlva mennek 
férhő.”
Somogyban is gyakorolták a gombócfőzést, 
mint férjjósló eljárást. Buzsákon például páratlan 
számú gombócba egy-egy férfinevet rejtettek a 
lányok kis cédulán; amelyik először feljött a víz 
tetejére, azt kikapták, így a kérőjük nevét meg-
tudták. 
A nap időjárása a karácsonyival ellentétes: „Ha 
András fagyos, karácsony totyakos.”

Vidák Tünde - néprajzkutató

Népi kalendárium - NOVEMBER Künzelsauban folytatódott a jubileumi ünnepségsorozat

Hozzávalók:
• 4 db libacomb             • 1 fej hagyma
• 1 ek libazsír                • 1 dl vörösbor
• 3 ek cukor                   • 3 ek ecet
• 0,5 tk őrölt kömény     • 0,5 fej vörös káposzta
• só 
A megtisztított combokat töröljük szárazra, majd sózzuk és hintsük 
meg a köménnyel. Tegyük mindet tepsibe, öntsünk mellé 2 dl vizet, 
fedjük le, és süssük 180 fokra előmelegített sütőben 50 percig.
Forrósítsuk meg a libazsírt, és pároljuk rajta üvegesre a finomra vágott 
hagymát. Adjuk hozzá a megtisztított, felcsíkozott káposztát, és pirítsuk 
együtt néhány percig. Sózzuk meg, öntsük fel a borral, majd ízesítsük az 
ecettel és a cukorral. Fedő alatt pároljuk puhára.
A tepsiről vegyük le a fóliát, és ha szükséges, pótoljuk az elpárolgott fo-
lyadékot. Toljuk vissza a sütőbe, és 190 fokon süssük további 30 percig. 
Kínáljuk a párolt káposztával és zsemlegombóccal. 
Forrás: mindmegette.hu

MÁRTON-NAPI RECEPTÜNK:
ROPOGÓS LIBACOMB PÁROLT KÁPOSZTÁVAL

1992-ben kötött Marcali a németországi 
Künzelsauval testvérvárosi szerződést. Az-
óta él és virágzik ez a kapcsolat, melynek 
25 éves  jubileumát október 12. és 15. között 
ünnepeltük Künzelsauban. 

A rendezvényen városunk küldöttsége is részt 
vett. Az ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye 
volt a két képviselőtestület közös ünnepi ülése, 
melyen dr. Sütő László, Marcali polgármestere, 
Auguszt Bálint, aki tizennyolc éven keresztül volt 
a két város kapcsolattartója, és a marcali diáko-
kat fogadó szülők csoportja kitüntetést vett át 

a kapcsolat fenntartásában, és elmélyítésében 
végzett kiemelkedő munkájáért. 

Vendéglátóink kiállításon is bemutatták, hogy 
milyen élményekben volt részük a huszonöt év 
alatt. Mind a képviselőtestületi ülést, mind pedig 
a kiállítás megnyitóját a Calypso Kórus fellépé-
se tette még emlékezetesebbé. Küldöttségünk 
megismerkedett a Ziehl-Abegg gyár legújabb ter-
mékeivel, szombaton pedig egy „Esti találkozó-
ra” voltunk hivatalosak. Itt tekintettük meg Arany 
János Toldi című művének modern interpretá-
cióját, meghallgattuk Robert Volpp kimondottan 

erre az alkalomra írt, az elmúlt huszonöt évről 
szóló, kétnyelvű dalát, majd a künzelsaui képvi-
selőtestület tagjaiból alakult kórus magyarul adta 
elő Kodály Zoltán Esti dal című művét. Az elmúlt 
negyedszázad során a hivatalos találkozókon 
kívül baráti kapcsolatok jöttek létre a különböző 
intézmények, szervezetek, egyesületek, csalá-
dok, diákok között is. Kívánjuk, hogy a következő 
huszonöt évben ugyanilyen intenzív és sokrétű 
maradjon a két város együttműködése! Aranyné 
Varga Marianna-Zajcsukné Páhi Katalin
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Fekete Lajos  (MOTTE)
Fogadóóra:  - minden hónap második hét-
főjén 16.30-17.30 között. Helyszín: Civil 
Szervezetek Háza, kisterem. - minden hó-
nap második hétfőjén 18.00-19.00 között 
Helyszín: Bizei kultúrház.

Dr. Mészáros Géza  (MOTTE)
Fogadóóra: - minden hónap első hétfőjén 
18.00-19.00 között. Helyszín: Horvátkúti 
Közösségi Ház. - minden hónap második 
hétfőjén 17.30-18.30 Helyszín: Civil Szer-
vezetek 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 szerdá-
ján,
17.00-18.00 között. Városi Fürdő tanuszo-
da- 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 idő-
pontban. 
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 iro-
dában.

képviselői 
fogadóórák

könyvajánlók

Sara Pennypacker: Pax
Pax és Peter azóta elválaszthatatlanok, 
hogy a fiú magához vette az elárvult 
kisrókát. Ám egy nap megtörténik az 
elképzelhetetlen: Peter apja bevonul a 
hadseregbe, és rákényszeríti a fiát, hogy 
szabadon eressze Paxot. 
Nagyapjánál, otthonától háromszáz 
mérföldnyire Peter rádöbben, hogy az ő 
helye nem ott van – hanem Pax mellett. 
Az egyre közeledő frontra fittyet hányva 
felkerekedik, hogy újra együtt lehessen 
barátjával. Hajtja a szeretet, a ragaszko-
dás és a keserűség.
Szívbe markoló története barátságról, 
hűségről és arról, hogyan találjuk meg 
helyünket a világban.

Anne C. Voorhoeve: 
Lilly átmegy a falon
1988. A tizenhárom éves Lilly bepakolja 
a hátizsákját. Jénába készül, az NDK-
ba. Ott él ugyanis csodálatos nénikéje, 
Lena a férjével és a gyermekeivel – csak 
ők maradtak Lillynek, miután édesanyja 
meghalt. Ám annyira azért nem egy-
szerű dolog Nyugatról Keletre költözni. 
Nemcsak a bürokrácia emelte falakat 
kell lerombolnia, hanem a keletnémet ro-
konok életét beárnyékoló múlttal is meg 
kell küzdenie. Lilly azonban nem hagyja 
magát elijeszteni, és egy új világot sike-
rül meghódítania magának.

Rendkívüli történet modern meseként 
elbeszélve.

könyvajánló - városi könyvtár
Gyerekeknek

Felnőtteknek

Régi hagyomány Marcaliban, hogy a Városi 
Önkormányzat köszönti a szépkorúakat egy 
műsorral és uzsonnával az Idősek Világnap-
ján. Most  sem volt ez másképpen.
A Marcali Művelődési Házban megrendezett 
programban Dr. Sütő László, városunk polgár-
mestere köszöntötte az időseket. A Noszlopy ut-
cai idősotthon huszonkét lakójának és a hozzá-

juk csatlakozott klubtagoknak szerzett kellemes 
meglepetést a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 
immár nem először - bensőséges hangulatot 
varázsoltak szívből jövő, kedves műsorukkal, 
amivel igazán ünnepivé tették számukra ezt a 
nevezetes napot.  
Összeállításunkban fiatalokat kérdeztünk arról, 
mit is jelent számukra az idősebb nemzedék: 

„Senki nem tud olyan finom 
tiramisu tortát csinálni, 
olyan sajtos pogácsát sütni, 
mint a mama. Olyan jó fel-
menni hozzá egy fárasztó 
iskolai nap után! Mindig vár 
valami finom étellel és sok 
szeretettel.”

„Én a nagyszüleimtől min-
dent megkaptam. A papám 
mindig olvasott nekem esti 
mesét, innét ered a könyv-
szeretetem. Sokat tanított. 
Bármit csinált, én figyeltem.”

„Sok tapasztalattal rendelkeznek, úgy érzem, 
időnként jobban megértenek, mint a szüleim.”

 „Mióta megtanítottuk a nagyinak az okostelefont 
kezelni, önállóan facebookozik, és Messengeren 
szól, hogy aznap mit főzött.”

„Mindig emlékezni fogok a mama dalaira, amiket 
kislány koromban tanított nekem, és a sok játék-
ra, amit a papával játszottam. A nagypapám ké-
szített fel fizika versenyekre, hiszen ő matema-
tika és fizika tanár. Nagyon hálás vagyok neki a 
sok rám szánt időért, és azért is, hogy úgy meg-
szerettette velem ezt a tárgyat, hogy a jövőben is 
ezzel szeretnék foglalkozni.”

„Ha a nagymamánál vagyunk, soha nem beszél 
a fájdalmairól, hanem sürög-forog a konyhában, 
és minden kívánságunkat lesi. Ő egy SZUPER-
NAGYI.”

„Az időseknek több idejük van, ezért többet tud-
nak törődni a fiatalabb nemzedékkel. S mindig 
van tartalék édességük!” 

HCSGY

Október 1. az Idősek Világnapja

Nagy Imrének, az 1956-os forradalom mártír 
miniszterelnökének unokája Jánosi Katalin 
festőművész. Férjével, ifj. Benedek Jenő fes-
tővel közös tárlatuk nyílt a Kulturális Korzó 
Galériájában október 12-én. A kiállítást T. 
Molnár Gertrúd szervezte. A megnyitón be-
szélgettem a művész házaspárral.

- A nagyapám édesanyja marcali származású 
volt. Szeretek ide visszatérni, furcsa érzés az 
őseink szülőföldjén járni. Ez különös vonzódás, 
az embernek összeszorul a torka, a szíve. Innét 
jött az egész család, s a vérvonal, a rokonság ma 
is fellelhető-mesélte Katalin. 
-Mit jelképez a tárlat címe?

- Mi művészházaspár vagyunk, együtt mun-
kálkodunk. A látszólagos stílusbeli különbségek 
ellenére, a festészetben a lelki közösségen túl, 
valami mélyebb művészi közösség is igaz ránk. 
Együtt élünk, de külön utakon járunk, de a lényeg 
valamiféle egység és harmónia kettőnk között.
- Gobelin művészként indult. Miért a váltás?

-A gobelin az egy szerelem. A rendszerváltás 
idején, a 30-as éveimben nem igazán volt pénz 
arra, hogy ilyen drága műfajba fektessenek in-
tézmények. Bennem viszont „égtek azok a dol-
gok”, amiket meg szerettem volna valósítani. 
Együtt éltem két festővel, férjemmel és apósom-
mal, annyira természetes volt, hogy ezt az utat 
is kipróbálom. Egyébként a gobelinhez is meg 
kellett festeni a kartonokat.  

Ifj. Benedek Jenő Bernáth Aurél tanítványa volt. 
Legkedvesebb emlékeit idézte fel.

- A főiskolai évek alatt, a hatodik évben volt egy 
fantasztikus pillanatban részem. A mester bejött 
abba a műterembe, ahol egy társammal együtt 
dolgoztunk. Leült, elkezdtünk beszélgetni. Mi el-
fogódottak voltunk, ő elmosolyodott s azt mond-
ta, látom, maguk nem akarnak velem beszélget-
ni, akkor elmegyek.

Mindig szeretettel gondolok rá, a mentorom 
volt. Olyan korrektúrák voltak vele, amelyek fe-
lejthetetlenek. Egyszer eljött a műtermembe is 

egy ösztöndíj kérelem kapcsán. A kérdésemre, 
hogy beadhatom-e a képeim a pályázatra, a vá-
lasza az volt, hogy mi történhet, legfeljebb meg-
kapod.

Most itt Marcaliban felkerestem a kiállítását, 
meghatódtam a fiatalkori fotókon, emlékeken. 

Egyébként ifjú házasok voltunk, amikor meg-
látogatott bennünket az otthonunkban. Bernáth 
Aurél ismerte Nagy Imrét is, felköszöntötte őt a 
60. születésnapján, erről fotó is készült. S a mi-
niszterelnök is elment a mester kiállítására. 
A tárlat december 8-ig látogatható. HCSGY

„Együtt - külön utakon”
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Honvédelmi miniszteri 
kitüntetések az Idősek
Világnapja alkalmából

A Honvédelmi Minisztérium Idősek Világnap-
ja alkalmából rendezett központi ünnepséget 
Budapesten a Stefánia Palotában 2017. októ-
ber 3-án.

Az eseményen a Bajtársi Egyesület részéről 
Szabadfi Csaba nyugállományú őrnagy, míg a 
Honvéd Nyugállományúak Klubjából Semeniuk 
Zoltán nyugállományú törzszászlós az Aranykor 
Kitüntető Cím Bronz fokozatát vehette át. 

A balatonberényi székhelyű Balatoni Vízi Pol-
gárőr Egyesület vezetője, Bozsoky Ferenc nyug-
állományú főtörzszászlós a kitüntetés Arany fo-
kozatában részesült.

2017. október 9-én, hétfőn Varga László me-
gyéspüspök Marcaliba érkezett, ahol először 
a plébánián találkozott dr. Sütő László pol-
gármesterrel.

16 órától az X-ház nagytermében a Seges-
di és a Csurgói Esperesi Kerületek papsága 
részvételével tanácskozást tartottak. A zártkörű 
megbeszélés fő témája az esperesi kerületek és 
a plébániák jövőbeli fenntartása és átszervezé-
se volt. A tervek szerint ugyanis központosítani 
szeretnék, azaz kiemelt plébániákat hoznának 
létre, amikhez az esperesi kerületek határait is 

át kell alakítani. A kötetlen hangulatú gyűlésen 
megválasztották az Egyházmegyei Papi Szená-
tus (EPSZ) új tagjait is.

Ezt követően 18 órától Varga László megyés-
püspök ünnepi szentmisét celebrált a Boldog Gi-
zella templomban. A mise részeként megáldotta 
a felújított templomot, valamint a nemrégiben 
elkészült új térburkolatot, továbbá a keresztelő 
kutat és a keresztúti stációkat is.

Végül Varga püspök úr megköszönte és méltat-
ta Iván atya hosszú és eredményes papi szolgá-
latát Marcaliban.  

Püspöki látogatás

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egye-
sület Marcali Körzeti Csoportja 2017. november 
7-én, szombaton tartotta megalakulásának 35. év-
fordulóját a GYÉK-ben. 

Ünnepségüket megtisztelte személyes jelenlé-
tével, és köszöntőt mondott Dr. Hegedüs Lajos,  a 
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületé-
nek elnöke, Móring József Attila (Somogy megye 3. 
számú választókerület) országgyűlési képviselője, 
Dr. Sütő László polgármester úr, és Málovics Jó-
zsefné alapítványi elnök.

Továbbá egyesületünktől Végh János tiszteletbeli 
titkár kíséretében több kedves munkatárs, és a me-
gyében működő testvér körzeti csoportok vezetői, 
képviselői is jelen voltak.

A nagyszámban megjelent tagságukkal együtt ün-
nepeltek és köszöntőt mondtak a Marcaliban műkö-
dő társ civil szervezetek meghívottjai, vezetői.  

Fennállásuk 35. évfordulóját ünnepelték a Mozgáskorlátozottak!
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Fotók: Igali Zsanett, Dudás Emese, HCSGY
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