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Az óév lezárása, az újesztendő kezdete a kisebb - nagyobb közösségek-
ben egyaránt a számvetés, az önértékelés ideje is. Marcali civil közössé-
gei, egyesületei rendre összegyűltek az év utolsó napjainak valamelyikén, 
hogy közösen tekintsenek vissza az elmúlt év eseményeire, felidézve az 
átélt élményeket, tervezgetve a jövőt.
A Bajtársi Egyesület Dalárdája - hagyományaiknak megfelelően - család-
tagjaikkal kiegészülve, közös vacsora keretében búcsúztatták el az óévet. 
Nem kis büszkeséggel állapíthatták meg, hogy igazán eseményekben 
gazdag évet tudhatnak maguk mögött: 2017-ben összesen negyven al-
kalommal léptek fel, ebből 16 esetben Marcaliban. Számtalan kórustalál-
kozón, katonadal - fesztiválon szerepeltek, különböző településeken öreg-
bítve városunk hírnevét. Ősszel pedig házigazdaként mutatkozhattak be: 
Marcali adott otthont ugyanis az országos szövetség dalostalálkozójának, 
régi időket felidéző, remek hangulatot teremtve a városban. 
Az egyesület vezetője, Samu Zoltán ünnepélyes keretek között köszönte 
meg Illésné Bene Judit művészeti vezetőnek szakszerű és áldozatos mun-
káját, amivel biztosítja a Dalárda fellépéseinek folyamatosan emelkedő 
színvonalát.

Karácsony előtt tartotta évértékelő közgyűlését a Marcali és Környé-
ke Hagyományőrző Ipartestület. Szerteágazó tevékenységük, vegyes 
programjaik között az elmúlt esztendőben több olyan is szerepelt, amely 
nemcsak az egyesület tagjainak, hanem a város érdeklődő közönségé-
nek is kellemes szórakozást nyújthatott, hasznára válhatott. Társadalmi 
munkában újítottak fel például mintegy húsz kilométernyi turista-útvona-
lat, és igencsak népszerűek érdekes gyalogtúráik is. Kiadványaik közül a 
legnagyobb érdeklődésre - a város határain túl is - Szaka Zsolt munkája 
tarthat számot, amely összefoglalja a várossal kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat, és egyúttal gyakorlati ismeretekkel is szolgál az idevetődő 
turistáknak. További célkitűzéseik között szerepel többek között a katonai 
hagyományok ápolása, a természetjárás, az ipartörténeti és technikai em-
lékek gyűjtése, újabb gyalogos túravonalak kialakítása. 

Kinek - kinek vérmérséklete szerint
Újév napjával véget ér az ünnepi időszak, amit a hagyományok diktálta közös 
vonások mellett egyéni szokások is színeznek. Vannak, akik az új esztendő első 
napján még a halászlé - bejgli - töltött káposzta hármasegységének utóhatásait 
nyögik, míg mások a macskajaj - nem a film - okozta szenvedések közepette 
esküsznek meg az élő Istenre, hogy mától kezdve egy kortyot se...Egyesek roko-
nokat látogatnak, néhányan úton vannak éppen hazafelé, mert az ünnepek alatt 
egy kényelmes szállodában, netán valamelyik fürdőhelyen pihenték ki az óév fá-
radalmait. 
És akadnak, akik 
- másoknak elképzelhetetlenül extra virtust gyakorolnak, mint Silinger István, min-
denki Zsigája, aki elbiciklizett Szigligetig / és vissza is persze / és városunkat is 
képviselve részt vett az újévi csobbanásban, azaz megmártózott a Balatonban.

Szép hagyomány, hogy a Marcalihoz csatolt városrészek, egykor önálló, 
de ma is összetartó faluközösségeit közös karácsonyi ünneplésre hívja 
egy - egy városrész önkormányzati képviselője. Szépen feldíszített ka-
rácsonyfa, kedves, emelkedett hangulatú műsor, esetleg apró ajándék 
várja az összesereglett embereket. Mód nyílik ilyenkor egy kis tereferére, 
ügyes-bajos dolgaik megbeszélésére is. Nem volt ez másként az elmúlt 
decemberben sem - a falukarácsony minden városrészünkben kellemes 
emlékeket hagyott a résztvevőkben.

- természetjáró kedvüket a szemerkélő eső fenyegetésére se veszí-
tették el. A Hagyományőrző Ipartestület hívó szavára mintegy ötven, újév 
napján kora délután már kellőképpen felfrissült, jó levegőre, egészséges 
mozgásra vágyó ember jelent meg egy hét kilométeresre tervezett hegyi 
túrára. Egy kis séta, egy kis eső, egy kis koccintás - vidám kalandozás, 
emlékezetes évkezdet a bátran kitartóknak! O.I.

- végig dolgoztak, míg mások pihentek
A téli szünetet kihasználva nyolcvan ablakot - ajtót cseréltek ki a Marcali 
Szakgimnázium - és Szakközépiskolában a Városi Önkormányzat jóvoltá-
ból. Terveik szerint tavasszal tovább folytatják a munkát. 
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4 ünnepekünnepek

A karácsonyi ünnepkör hagyományos eseményei városunkban is lezaj-
lottak. Óvodások, általános iskolások és gimnazisták közreműködésével 
kigyúlt az összes gyertya Marcali adventi koszorúján, és most is elkészült 
a szabadtéri Betlehem. Pásztorjáték és éjféli szentmise várta a híveket a 
plébániatemplomban, ezt megelőzően pedig a Gizella templomban. Ka-
rácsony másnapján került sor a borszentelésre, amelyen ismét nagyon 
sokan vettek részt. O.I.

A téli szünetet megelőző napokon Marcali valamennyi iskolájában tartot-
tak közös karácsonyi ünnepséget, amelyre a diákok - tanáraik irányítá-
sával -  színvonalas műsorokkal készültek. Meghitt légkör, bensőséges 
hangulat jellemezte mindegyik programot. O.I.

A címer - és pecséthasználati jog adományozásának 520. évfordulójára 
emlékezett kihelyezett ülésén a Somogy Megyei Közgyűlés a Marcali Vá-
rosi Kulturális Központban.  Ezen az ünnepi eseményen adták át a megye 
elismeréseket kifejező díjait is. Örömmel számolhatunk be róla, hogy a 
kitüntetettek között van a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestü-
let is, akik a Somogy Polgáraiért díjat kapták. A laudáció érdemeik között 
említi például, hogy „ a közreműködők és segítők a környezetükben fellel-
hető történelmi forrásanyagokat kutatják és tárják fel, majd a tőlük telhető 
legmagasabb színvonalon mutatják be a nagyközönségnek könyvek, kiál-
lítások, előadások formájában. „ O.I.



interjú

Kulcsár János, a Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája gyakorlati oktatásvezetője karácsony előtt kapta meg a So-
mogyi Kereskedelmi és Iparkamara „Somogy Szakképzéséért” díját. 
Negyvennégy éve az iskola lelke, szakmunkások ezreit tanította.  Arra 
kértem, idézze fel pályáját, ossza meg velünk emlékeit. Beszélgettünk 
a családról, az unokákról is.
- Honnan származol?
- A nagyszüleim Zala megyében éltek, papa borászattal foglalkozott, verse-
nyeket is nyert, voltak francia nedűi is. A Göcseji Falumúzeumban látható 
még néhány eszköze, hordója. Somogysimonyiban születtem 1955-ben. 
A szüleim is mezőgazdasággal foglalkoztak, anyukámnak 12 lánytestvére 
volt. Általános iskolába Nemesvidre jártam, nagyon jó iskola volt ez, osz-
tálytársam volt pl. a fonyódi gimnázium igazgatónője, Bántó Zsuzsanna. 
Került ki innét KLIK-vezető, pszichológus, közgazdász.  Egyszóval, tehet-
séges osztály voltunk. Jó tanuló voltam, de édesapám úgy gondolta, elő-
ször szerezzek szakmát, utána tanulhatok még. 
- Innen merre vezetett az utad?
- Általános lakatosnak készültem. A tapsonyi gépjavító állomásra kerültem 
ipari tanulónak, itt volt a gyakorlat.  Sokan voltunk, 16-17-en inasok. Olyan 
emberek között dolgozhattam, akik büszkék voltak arra, ha valamit az ina-
suk meg tudott csinálni. Ez jó motiváció volt számunkra.
A képzés központja Kaposváron volt, elméleti képzésre a marcali gimná-
zium épületébe jártunk. A salgótarjáni bányagépgyárban szabadultam fel: 
országos versenyt nyertem. Aztán elvégeztem a dolgozók esti szakközép-
iskoláját, leérettségiztem. Közben voltam katona is. Majd elvégeztem a 
Műszaki Egyetemen az oktatói képzést, emellett több szakmával is ren-
delkezem. 
- Mióta vagy pedagógus?
- 1974. január 1. óta vagyok pedagógus a Szakmunkásképző Iskolában: 
oktatóként kezdtem a tapsonyi gépállomáson. Szabó János volt az akkori 
igazgató. Az önálló 522. sz. Szakképző Iskola először a Noszlopy Iskola 
újonnan elkészült épületrészében működött, az ottani terasz fémszerkeze-
tét többek között én is csináltam, majd lekerültünk a Simon térre. Később 
Balázsi Jenő lett az iskola igazgatója. Vállalati tanműhelyeink voltak, ok-
tattunk még autóvillamossági szerelőket is, hely hiányában őket a gimná-
zium politechnika műhelyében. Már akkor is létezett a duális képzés, csak 
más volt a neve. Az iskolai tanműhely a könnyűipari és a gépipari szakmák 
számára, két ütemben került kialakításra a Simon téren. A mezőgazdasági 
gépszerelők és a kőművesek a téeszmajorban lévő tanműhelyben dolgoz-
tak.
- Kik azok a kollégák, akikre szívesen emlékszel?
- Sokan vannak. Szabó Jánosra, Fábos Zoltánra, Csordás Ferencre, Bódis 
Irénkére, Kovácsné Malvinkára, Hosszú Jánosra, Nagy Józsefre, Surányi 
Ferencnére, Szabónéra. A gazdaságisokra, Toncsira és Marikára. Aztán 
Szabó Béla bácsira, ő volt a mesterem, eredeti szakmája vízimolnár volt. A 
tapsonyi időszakból Búza Sándort említeném, ő volt ott a főmérnök. 
- Milyenek voltak akkor a diákok?
- Ami igazán fontos, hogy volt mögöttük szülői háttér. Amikor kialakították 
a Mechanikai Művek tanműhelyét, oda mentem át oktatónak. A gyerekeket 
el mertem vinni a budapesti törzsgyárba négy hét kiegészítő nyári gyakor-
latra. Dicséretes volt a munkához való pozitív hozzáállásuk, felelősségér-
zetük egymás iránt. Éreztem és tudtam, nem vallok velük szégyent „ide-
gen pályán” sem. A munka után számos kulturális programot szerveztünk, 
„csavargást” a városban, ez volt a jutalom. Akiket akkor képeztünk, azok a 
szakemberek adják ma is Marcali iparának derékhadát. Országos verseny-
re háromszor is eljutottam a tanulóimmal, köztük Borsos Tamással, akinek 
a vállalkozása iskolánk utcájában működik. 
- Kezdetben gépészetet oktattál, később hogyan alakult a pályád?
- A folyamatos tanulás és önképzés mellett tanműhelyvezető lettem, aztán 

gyakorlati oktatásvezető. Munkavédelemmel is foglalkozom, számos más 
intézménynél is, rövid ideig pedig szakfelügyelő is voltam. Büszke vagyok 
arra, hogy a számítástechnikát, annak oktatását, budapesti ismerősök ré-
vén én hoztam ide a Neumann János Szakközépiskolából. Később kiala-
kítottuk a számítástechnikai termet is. Én programoztam azt az első CNC 
vezérlésű gépet, ami a városban elsőként a mi iskolánkban volt. A gépet 
Bodrogi Csabával hoztuk haza, kalandos úton, szilveszter napján Nyírbá-
torból.
Most óriási kereslet van ilyen képzettségű szakemberekre, csak talán a 
tanulók még nem érezték meg ennek az „ízét”. 

- Vannak visszajáró diákok?
- Jó érzés, amikor bárhol, akár más városokban is, megismernek, rám kö-
szönnek. Talán át tudtam adni valamit a számukra. A titok az, hogy ember-
számba kell venni a tanulót, s ha megvan a bizalom, akkor azt is elmondja, 
amit még a szüleinek sem. Türelemmel el kell beszélgetni a diákokkal, a 
munka tanításának világában pedig azt érezze, hogy munkatársának te-
kinti az ember. 
Egyre több volt tanulóm hozza a fiát, lányát iskolánkba. Nagyon jó érzés, 
amikor csak annyit kérnek: „Jani bácsi, csak úgy bánjál vele, mint velem!”
Ez többet ér bármilyen kitüntetésnél. Talán ilyenkor érzem igazán, mit je-
lent pedagógusnak lenni.
- Melinda lányod is pedagógus. Örültél a pályaválasztásának?
- A feleségem nőiruha-készítő. Lányom már kisgyerekként jól bánt az ol-
lóval, tűvel, varrta a babaruhákat. Szerettem volna, ha textilipari területre 
megy tanulni. Voltunk is a Könnyűipari Főiskolán, Melinda azonban nem 
akart Budapestre menni. Végül a gimnáziumban a fizika felé fordult. Apjára 
ütött, több diplomája van. A szívem mélyén örülök neki. Most éppen otthon 
van a nemrég született fiú kisunokámmal. Ő a harmadik gyermeke, tehát 
háromszoros nagypapa lettem! 
- Mi a kedvenc időtöltésed?
- Dísztárgyak gyártása, kovácsolása, régebben például gyertyatartókat ké-
szítettem. Ma inkább kertészkedem, gyümölcsfáim vannak. Szeretek olyan 
dolgokat megjavítani, amit más már nem tud megcsinálni, akár régi vekkert 
vagy tranzisztoros rádiót. 
- Milyen egy tökéletes napod?
- Bemegyek az osztályba, látom, hogy mindenki fáradt, s a végén mégis azt 
érzem, hogy a 22 gyerekből legalább 14 odafigyelt. 
- Mi az álmod, a vágyad?
- Az, hogy a kisunokámnak még tudjak valamilyen szerszámot a kezébe 
adni!
Úgy legyen! Jó egészséget kívánok hozzá! HCSGY

Akinek a szakképzés az élete…



pályázatok

Bereczk Balázs alpolgármester adott tájékoz-
tatást a projekttel kapcsolatosan:
Nagyon fontos lépéséhez érkezett a pályázat 
megvalósítása. A támogatói döntés feljogosítja a 
város lakosságát arra, hogy komoly munka kez-
dődhessen el azzal kapcsolatosan, hogy hogyan 
alakítjuk ki közösen a Rákóczi utcát. Elkezdőd-
het az a tervezői munka, aminek a végeredmé-
nyeképpen az egész város arculata megvál-
tozhat. Több részből tevődik össze a pályázat, 
épület felújításokból, és az utca felújításából, az 
ún. Kopári saroktól a Posta közig. Kicseréljük 
a Civil Szervezetek Háza nyílászáróit, homlok-
zati hőszigetelést kap az épület és  zöldtetőt is 
kialakítunk. Megújul a volt Sport Büfé épülete, 
egységes sportkomplexumot hozunk létre a vá-
rosban, így nem törné meg a látványt a mosta-
ni, leromlott állagú épület. Beköltöznének ide a 
fitnesz, aerobic, küzdős sportot művelők, illetve 
itt öltözhetnének át a műfüves pályát használók. 
  A projekt harmadik eleme lesz a parkok felújí-
tása. Megújulnak a Béke park és a Szabadság 
(kórház) park sétányai, megtörténik a növények 
kezelése, s ahol szükséges, a pótlásuk is. Ez az 
egyik alapja a zöld város koncepciónak. A má-
sik az, hogy ezt a két nagy zöld területet hogyan 
lehet úgy összekötni, hogy bejárható legyen a 
városközpont gyalogosan.
 A lakosság segítségét kérjük, mellette akár ter-
vező cégekét, juttassák el a Polgármesteri Hiva-

talba ötleteiket, javaslataikat, terveiket azzal kap-
csolatosan, hogyan lehet ezt a kétszer két sávos 
utat, a járdákat úgy átalakítani, hogy a város 
központi terévé váljon és egyben a közlekedést 
is szolgálja. Hol helyezhetők el a lámpák, utca-
bútorok stb. Bármilyen ötletre nyitottak vagyunk. 
Ugyanakkor figyelembe kell venni a forgalom 
megszervezését, az itt lévő üzletek érdekeit is. 
Célunk, hogy ez az útszakasz határozza meg a 
város arculatát, és mellette élhető, zöld területek 
alakuljanak ki. Szeretnénk, ha olyan útszakasz 
jönne létre, ami minél több ember érdekét tudja 
szolgálni, minél nagyobb megelégedettséggel. 
Pénzdíjas pályázatot írunk ki a tervekre, akár 
„össze is gyúrjuk” a jó elképzeléseket. Ez a beru-
házás fogja meghatározni Marcali arculatát! Ha-
talmas lehetőségről és felelősségről beszélünk, 
ami hosszú távon fogja meghatározni mindenki 
életét. Nagyon hosszú folyamat lesz az átalakí-
tás, most tesszük az első lépéseket. 
Még egy fontos változásról szeretnék tájékozta-
tást adni. Január 1-től a GYÉK és a gimnázium 
konyhája egy intézményként a Marcali Óvodai 
Központ keretében működik, az óvodások, is-
kolások számára egy helyen történik a főzés. 
A gimnáziumban a GYÉK épületének belső fel-
újításáig melegítő konyha működik. Azt szeret-
nénk, ha észre se venné a lakosság a változást. 
Ugyanolyan szolgáltatást tudnak majd igénybe 
venni, mint eddig. Amikor a GYÉK belső felújí-

tása elkezdődik, akkor a gimnázium konyháján 
fognak főzni, majd visszaköltöznek a központba. 
Reméljük, egy jól működő, egységes konyha fog 
létrejönni. Tervünk, hogy a Noszlopy Iskolában 
is kialakítsunk melegítő konyhát és ebédlőt, ne 
kelljen a tanulóknak rossz időjárási viszonyok 
között átsétálni ebédelni a GYÉK-be. 
Felhívom az óvodások, és általános iskolások 
szüleinek figyelmét  arra, hogy a térítési díjakat 
ezután a GYÉK-ben kell befizetni. HCSGY

Marcali Város Önkormányzata ötletpályázatot hirdet a pályázati forrásból tervezett alábbi beruházáshoz kapcso-
lódóan: Rákóczi utca közösségi célú megújítása a „Kopári sarok” és a Posta közé eső szakaszon. 
A cél egy gyalogos és kerékpáros forgalomra, közösségi, kereskedelmi – vendéglátási célokra használható, csillapított gépjármű forgalommal rendelkező 
főutca kialakítása, amely nem csak nevében, de funkcióiban is betölti a városi FŐUTCA szerepét, központi jellegét. Ide futnak be a fő gyalogos sétányok, 
útvonalak, itt találkoznak a városba érkező kerékpárutak, összekapcsolja a város keleti és nyugati nagy zöldterületeit. A területen elhelyezendő legalább 
35 db parkoló, valamint 2 db elektromos töltő berendezés. Mindenféle megkötés nélkül, bármilyen formában benyújtható pályázat: tervrajz, makett, rajz, 
szöveges leírás stb. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. február 12. (hétfő) 14:00 óra
A pályázatok benyújtásának helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.; 45. számú pályázati referensi iroda

A benyújtott pályázatokat a Kiíró által összeállított szakmai bizottság bírálja el. A pályázat eredményének kihirdetésére a benyújtási határidő lejártát 
követő 15 napon belül kerül sor. 

Díjazás: I. helyezett: 500.000 Ft,   II. helyezett: 300.000 Ft.   Kiíró a III. helyezettet nem részesíti díjazásban.

FIGYELEM! 
Jelen pályázatnak nem célja tervezési szolgáltatás megrendelése.A pályázaton való részvétellel Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy benyújtott pályázatát 
Kiíró részben vagy egészben, bármilyen formában felhasználja a kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez akkor is, ha adott pályázat nem került be a 

díjazottak közé. 
Bővebb információ: Arany Attila pályázati referensnél (Tel.: 85/501-083; arany.attila@marcali.hu), www.marcali.hu 

ÖTLETPÁLYÁZAT

Zöld Város pályázat

Dr. Sütő László                                                                            
polgármester s.k.

Marcali, 2018. január 15.

SAJTÓKÖZLEMÉNY - 632 MILLIÓ FT TÁMOGATÁST NYERT MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ZÖLD 
VÁROS KIALAKÍTÁSÁRA

632 millió Ft támogatást nyert Marcali Város Önkormányzata ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSÁRA. A támogatásból a város központ önkormányzati tulajdon-
ban álló épületei és közparkjai újulhatnak meg a város arculatát meghatározó zöldterületek fejlesztésével, összekötésével.
A rendelkezésre álló 632 millió Ft támogatásból az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
• a civil szervezetek elhelyezését biztosító Civil Szervezetek Háza felújítása, energia takarékos fűtési 
rendszerének kialakítása
• a küzdősport szakosztályok számára a volt Sportbüfé épületének átalakítása, fitnesz és fallabda pá-
lyák kialakításával, valamint a Sportcsarnok, műfüves futball pálya és a kialakítandó Sportház közti 
zöldterület fejlesztése
• a Rákóczi utcában parkolóhely és zöldterület fejlesztés a Künzelsau tértől a lámpás kereszteződésig 
megteremtve a kapcsolatot az Európa park és a Béke park között. 
• a város arculatát meghatározó Szabadság és Béke park zöldterületeinek fejlesztése, a sétányok fel-
újítása, játszóterek kialakítása

Marcali Város Önkormányzata 410 Millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Program „a Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű felhívás 
keretében.
A TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00001 azonosítószámú pályázat célja a szegregátumban élők helyzetének 
javítása, a szegregáció oldása, a lakófunkció erősítése, a városi környezet színvonalának emelése. A 
Dózsa György utcai szegregátum a rehabilitációs beavatkozás eredményeként integrálódni fog a tele-
pülési szövetbe, megteremtődnek az integrációs folyamat elindításához és fenntartásához szükséges 
feltételek.
A projekt megvalósítására rendelkezésre álló támogatásból a telepen található önkormányzati bérlakás 
állomány felújítása – komfortosítása, egyedi feltöltős fogyasztásmérő órákkal történő felszerelése, a 
közterületek rendezése – parkosítás, közvilágítás bővítés, térfigyelő rendszer kiépítése valósul meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY - 410 M FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS A MARCALI DÓZSA GYÖRGY UTCAI 
SZEGREGÁTUM REHABILITÁCIÓJÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY - 492 MILLIÓ FT TÁMOGATÁS - EFOP-1.5.3

492 MILLIÓ FT TÁMOGATÁST NYERT MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ EFOP-1.5.3 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSON A HU-
MÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN JELENTKEZŐ SZAKEMBERHIÁNY ENYHÍTÉSÉRE, HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK FOGLAL-
KOZTATHATÓSÁGRA VALÓ FELKÉSZÍTÉSÉRE, A VIDÉK MEGTARTÓ KÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSÉRE.

Marcali Város Önkormányzata pályázatát Lengyeltóti, Buzsák, Kéthely, Somogysámson, Somogyvámos, Somogyvár, Somogyzsitfa településekkel, va-
lamint a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal és a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtárral együttműködve valósítja meg.
A rendelkezésre álló 492 millió Ft támogatásból az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg: 
A térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása a 
humánközszolgáltatások (népegészségügy, egészségfejlesztés, család- és gyermekügy, a szociális el-
látás, ifjúságpolitika, kultúra) fejlesztésén keresztül. 
A hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának előmozdítása, a munkaerő-piaci sikeresség megalapo-
zása, erősítése érdekében a hátrányos helyzetű, aktív munkaerőpiacra belépni nem tudó állampolgárok 
számára elérhetővé teszi azokat a személyre szabott közszolgáltatásokat, amelyek érdemben és haté-
konyan elősegítik munkavállalási képességeik, lehetőségeik javítását. Az ifjúsági közösségek megerő-
sítése, valamint az önkéntesség társadalmi-, gazdasági- felzárkózást segítő formáinak elterjesztése. 
A társadalmi kirekesztettségben, egészségkockázati magatartásokban érintettek számára olyan köz-
szolgáltatások, közösségi cselekvési programok nyújtása, amelyek közvetlenül és érdemben javítják 
életminőségüket. 

A decemberi évzáró rendezvényen a Somogy Gazdaságáért díjat a marcali 
Ziehl Abegg Kft. kapta. A közepes cégeknél a marcali Marylla Kft. az Év somogyi 
vállalkozása címet érdemelte ki. A természetes személyeknek járó elismerést 
Kulcsár János, a Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziumának és Szakközépiskolá-
jának gyakorlati oktatásvezetője kapta. (kép: sonline.hu)

 SKIK díjai 2017-ben



sajtóközlemények Múzeum - testületi összefoglaló

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 21-
én tartotta az évi utolsó soros képviselő-testületi ülését. 
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Marcali Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület elfogadta a temetői közszolgáltatói tevékenységről, 
valamint a szilárd hulladék szállítással és a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz szállítással kapcsolatos közszolgáltatói tevékenység-
ről szóló tájékoztatókat.
Az ülésen sor került több önkormányzati rendelet, így 
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati 
rendelet,
- az Önkorm. vagyonáról szóló 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelet,
- az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.
(XI. 29.) önkormányzati rendelet,
- az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II. 17.) önkor-
mányzati rendelet,
- a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 
9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet,
- a lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003. (XI. 21.) önkormányzati 
rendelet, 
- az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000.(XII. 15.) önkormányzati ren-
delet és a
- a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a köz-
területek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet
módosítására.
A képviselő-testület elfogadta a Tűzvédelmi Közalapítvány részére átadan-
dó eszközökről, valamint a rendőrség részére adományozott számítógé-
pekről szóló előterjesztést.

A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat által 2018 évre igényelt 
éven belüli folyószámla hitelkeretről és a szerződés megkötéséről szóló 
előterjesztést, valamint a Tavi Kft.-vel kötendő közmédiaszolgáltatási szer-
ződést.
A képviselő-testület megtárgyalta a két testületi ülés között végzett tiszt-
ségviselői tevékenységről szóló tájékoztatót, valamint bizottságai tájékoz-
tatóját az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Kiírásra került a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói álláshelyének 
betöltésére vonatkozó pályázati felhívás.
Az ülésen döntés született a hortvátkúti temetőben található I. világháborús 
emlékmű felújítását célzó - a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum által kiírt pályázati felhívásra - pályázat benyújtásáról.
A képviselők elfogadták a Marcali Város Önkormányzata költségvetési 
szerveinek beszámolási tevékenységével kapcsolatos szabályozást, to-
vábbá előterjesztést fogadtak el a polgármester szabadságának kiadá-
sával kapcsolatban. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
Marcali Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációjával (410M) és a 
megújuló és fenntartható Marcali, aktív kulturális és sportélettel (632M) 
kapcsolatos nyertes pályázatok támogatási szerződéseinek megkötésére. 
Az önkormányzat tulajdonában álló 326/16 és a 2636/6 hrsz-ú ingatlanokat 
a képviselő-testület értékesítésre jelölte ki. 
A képviselők felhatalmazást adtak a polgármesternek a humán közszolgál-
tatások területén jelentkező szakemberhiány enyhítésére, hátrányos hely-
zetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésére, a vidék megtartó 
képességének erősítésére elnyert pályázattal (492M) kapcsolatos konzor-
ciumi szerződés megkötésére. (Marcali-Lengyeltóti-Somogyvár térség)
A képviselő-testületi ülés végén az interpellációk hangzottak el, amelyekre 
a polgármester válaszolt. MKOH

Testületi hírek

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal dolgozói évzáró, csapatépítő programon 
vettek részt a Marcali Múzeumban 2017. december 15-én. Nagy Brigitta 
Fonyód Város Önkormányzatának aljegyzője és Szász-Reichert Szabina 
titkárságvezető kérte fel intézményünket az együttműködésre, munkatársi 
közösségüket erősítő rendezvény lebonyolítására. 
A vendégeket dr. Sütő László Marcali Város Polgármestere is üdvözölte, 
aki köszöntőjében kiemelte, hogy a két város közötti kapcsolatok fejlesz-
tése mindkét fél számára előnyökkel járhat. Vidák Tünde múzeumigazgató 
a Kulturális Korzóban működő intézmények szerepét vázolta, majd a mú-
zeumi tereket bejárva szemléltette a város eme közgyűjteményének kul-
turális stratégiáit. A Marcali Városi Kulturális Központ igazgatóhelyettese, 
Tornainé Molnár Gertrúd mutatta be vendégeinknek a Kortárs Galéria Ha-

gyományőrzők című időszaki tárlatát, az állandó galériát és az Amatőr Al-
kotók kiállítóterét.A program résztvevői a karácsonyi ünnepvárás jegyében 
ajándéktárgyakat is készíthettek: hagyományos ütőfákkal mézesbábot, ter-
mészetes anyagokból karácsonyi díszeket, és tapasztalatot szerezhettek a 
kötélgyártás alapjairól.
Végezetül a konferenciateremben gyűlt össze a csoport, ahol Samuné Bo-
gyó Hajnalka múzeumpedagógus-grafológus az íráselemzés lehetőségei-
re, a grafológiai ismeretek munkahelyi felhasználására hívta fel a figyelmet. 
A múzeum kollektíváját örömmel töltötte el, hogy a fonyódi vendégek nyi-
tottak és érdeklődőek voltak a programelemek iránt, és hogy jó hangulat-
ban, sok élménnyel gazdagodva távoztak.

Fonyódi köztisztviselők a Marcali Múzeumban
2018. január 1-től az óvodások, tanulók gyermekétkeztetését a Marcali Óvodai Központ fenntartásá-
ban működő Gyermekélelmezési Központ biztosítja. Az óvodások, tanulók térítési díjainak befizetésé-
re az alábbiak szerint van lehetőség:
• személyesen  a Gyermekélelmezési Központban (8700 Marcali, Marczali Henrik u. 8.) az alábbi 
napokon:
január 15- január 19. / február 12- február 16. / március 12- március 16. / 
április 16- április 21. / május 14.- május 18. / június 18.- június 22. / szeptember 17.- szeptember 21. / 
október 15.- október 19. / november 12.- november 16. / december 17.- december 21.
a pénztár nyitva tartási ideje:
Hétfő: 8.00 - 16.00 / Kedd: 8.00 - 16.00 / Szerda: 8.00 - 16.00 / Csütörtök: 8.00 - 17.00 / Péntek: 
8.00- 16.00
Személyes befizetés esetén csak készpénzzel lehet fizetni (bankkártyával, étkezési utalvánnyal, 
SZÉP kártyával egyelőre nincs lehetőség a kötelezettség teljesítésére)
• átutalással és banki befizetéskor a 10403947- 49575349- 52551011 számú bankszámlára történő 
fizetéssel. Ebben az esetben kérjük, a közleményben tüntessék fel a gyermek nevét, lakcímét, iskolá-
jának/óvodájának rövid nevét, osztályát vagy 5 jegyű azonosító kódját
A térítési díjak összegét Marcali Város Önkormányzat Képviselő- testületének az intézményi térítési 
díjakról szóló 32/2000 (XII.15.) számú rendelete szabályozza. 
NETTÓ NAPI TÉRÍTÉSI DÍJAK 2018. JANUÁR 1-TŐL: 

Marcali Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

2018. február 22-én 
(csütörtökön) 13.00 órakor 

közmeghallgatást tart. 
Az ülés helye: 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 
(8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem).

NAPIREND:
1. Marcali Város 2018. évi költségvetése

Előadó: dr. Sütő László, polgármester

Marcali, 2018. január 15.

Dr. Sütő László 
polgármester

A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉRŐL TARTOTT FÓRUMOK TERVEZETT HELYSZÍNEI ÉS IDŐPONTJAI

Tisztelt Szülők! MEGHÍVÓ
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George R. R. Martin: 
Álomdalok 
A Trónok harca sikerszerzőjének új kötete az író 
eddigi kiemelkedő életművének első húsz évé-
ből összeválogatott elbeszéléseket tartalmazza. 
A legjobb fiatalkori művei mellett, különböző dí-
jakat nyert novelláit, valamint A jégsárkány című 
alkotásának eredeti változatát is megismerheti 
az olvasó. A különbözőbb műfajú és stílusú írá-
sok mellett a szerző visszatekintései teszik kü-
lönlegessé az Álomdalok első kötetét.

Könyvajánló
Városi Könyvtár

A Tavi TV műsora december 8-tól a Telekom 
IPTV 252-es csatornáján fogható. Kísérjék figye-
lemmel a műsorrendet, hetente változik!

252
Február 02. (péntek) 17:00 – 4. Korzó Csata. Helyszín: Kulturális Korzó.
Február 02. (péntek) 19:30 – Felnőtt farsang 2018. Belépés díjtalan, de jelmezhez és regisztráció-
hoz kötött. Helyszín: Kulturális Korzó, aula.
Február 10. (szombat) 08:00-12:00 – Garázsvásár-Bolhapiac. Helyszín: Civil Szervezetek Háza, 
földszinti terem. Asztalbérléssel kapcsolatban érdeklődni lehet a 85/510-503-as telefonszámon.
Február 13. (kedd) 19:00 – Anconai szerelmesek – zenés vígjáték két felvonásban. Színházi bér-
letes előadás a Négy Arc Kulturális, Művészeti és Színházi Ügynökség közreműködésével. Jegyár: 
3000,- Ft. Helyszín: Művelődési Ház.
Február 14. (szerda) 11:00 – Filharmónia bérletes előadás iskolásoknak. Helyszín: Művelődési Ház.
Február 15. (csütörtök) 16:30 – Fotókiállítás megnyitó a Kulturális Korzó Kortárs Galériájában. 
Részletek a plakáton.
Február 15. (csütörtök) 17:00 – Mindennapi kultúra programsorozat: Európa keleti problémája – „a 
temetetlen múlt” címmel tart előadást Gerencsér Árpád, a hadtudományok doktora. 
Helyszín: Kulturális Korzó moziterem.
Február 22. (csütörtök) 18:00 – Marcali Dumaszínház. „Vihar a biliben” - Kovács András Péter ön-
álló estje. Jegyár: 2900,- Ft. Helyszín: Művelődési Ház. Jegyek kaphatók a Kulturális Korzóban és a 
dumaszinhaz.jegy.hu oldalon.
Február 24. (szombat) 14:00-22:00 – 8. Borforraló Fesztivál. Sztárfellépő: Baby Gaby. Helyszín: 
Piac tér. Részletekről érdeklődni lehet a 85/510-503-as telefonszámon.
Még látogatható kiállítások:
- Február 02-ig: Falusiné Terjék Éva fazekas népi iparművész, Lengyel Adél Eszter szövő és Mike 
József fazekas munkáiból „Hagyományőrzők” címmel népművészeti kiállítás a Kulturális Korzó Kor-
társ Galériájában.
- Április közepéig: „2017-ről jelentjük!” a Kulturális Korzó Amatőr Alkotók kiállítóterében és a folyosó-
galérián. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! MVKK

programajánló

Az idei évben már nyolcadik alkalommal kerül 
megrendezésre a Borforraló Fesztivál. A hagyo-
mányosan február utolsó szombatjára tervezett 
rendezvény helyszíne továbbra is a Piac tér. A 
fesztivál évről évre sok látogatót vonz, amely 
nem csak a családias, vidám hangulatú borfor-
raló versenynek, hanem a színes programoknak 
is köszönhető. A csapatok többsége hosszú 
évek óta ugyanaz, de mindig akadnak új jelent-
kezők vagy visszatérők, így minden alkalommal 
nagyon izgalmas verseny alakul ki. A szervezők 
továbbra is szeretettel várják mind a törzscsapa-
tokat, mind az új nevezőket. A verseny alatt és 
után – a fesztivál védjegyévé váló – borforralós 
kerámiabögréből lehet kóstolgatni a különbö-
ző forró italokat. Ugyanakkor nemcsak a finom 
nedűket, hanem az időt is jól töltheti mindenki a 

kísérő programoknak köszönhetően. A rendez-
vény idei sztárfellépője Baby Gaby. A program-
sorozat levezető „fesztiválbulival” zárul.
A Kulturális Központ minél előbb várja a lehető-
leg kreatív fantázianevű csapatok jelentkezését. 
A fontosabb nevezési feltételek – a teljesség igé-
nye nélkül – előjáróban: a csapatok minimum 10 
liter borral nevezhetnek (a nevezési díjat illetően 
fontos változás lép életbe idén); minden csa-
patnak nyilatkoznia kell a bor származásáról; a 
versenyben csak a helyszínen elkészített forralt 
borral lehet részt venni; a szükséges felszerelést 
a csapatok saját maguknak biztosítják. A rész-
letes nevezési feltételekről, és a fesztivál prog-
ramjairól érdeklődni lehet a Kulturális Korzóban 
személyesen vagy a 85/510-503-as és 85/510-
448-as telefonszámokon. MVKK

8. Borforraló Fesztivál

Hikman Béla 1887. március 24-én született a Somogy vármegyei Szabás 
községben. Apja, Hikman Károly (1832-1891), édesanyja Farkas Kata-
lin (1853-1944) volt. Négy éves korában testvéreivel félárvák lettek. Egy 
gondoskodó nagybácsi 1899-ben inasnak adta a marcali Kőszeghy József 
lakatosmesterhez. 1905-ben „szabadult fel”, majd 1914-ig Esztergomban 
és Budapesten neves műhelyekben dolgozott, például Árkai Sándornál, 
Teichner Ádámnál és Jungfer Gyulánál. „Ahány szakmád van, annyi em-
bert érsz!” – vallotta egész életében a régi igazságot. A komoly fizikai erő-
kifejtést igénylő lakatosmunka mellett esti tanfolyamokon továbbképezte 
magát. Az első világháború idején a ferencvárosi fegyvergyárba vezényel-
ték szakmunkára. 1921-ben üzletet nyitott előbb a Ráday utcában, majd a 
Ferenc körúton, ahol galvanoplasztikai domborműveket készítő műlakatos-
ként hirdette magát. 

1922-ben visszaköltözött Marcaliba, és műlakatosműhelyt nyitott az Er-
zsébet, ma Petőfi utca 11. szám alatt. Házasságot kötött Simon Annával 
(1891-1965), akinek Ilona nevű lányát nevére vette. A későbbiekben Szabó 
Nándor gombai kántor-tanító lett a veje. Hikman Béla unokái: Béla, Miklós 
és Nándor. 
Első névjegykártyáján 1923-ban ez állt: „Hikman Béla mű és épület laka-
tos. Mechanikus és Elektrotechnikai, gazdasági gépműhelye. Marczali”. 
A Csomós Gergely építőmester által kivitelezett háza 1932-ben nyerte el 
végleges formáját. Kovácsoltvas kapuját, „sárkányos cégérét” saját tervei 
alapján készítette el. 
Iparos társai 1925-ben megválasztották a Marcali Járási Ipartestület elnö-
kének, amely tisztséget 15 éven át töltötte be. Ezért az odaadó munká-
jáért 1937-ben, az Ipartestületek Országos Szövetségének kongresszusa 
elismerő oklevéllel jutalmazta. 1929-ben a Marcali Ipartestület elnökévé, 
majd 1931-ben Marcali nagyközség bírójává választották. Hikman Béla a 
harmincas évek közepén, az utcafronton üzlettel bővítette házát, ahol la-
kásvilágítási, vízvezeték-szerelési és fürdőszobai cikkek mellett elsőként 
árult és javított kerékpárt. Két-három segéd mindig dolgozott nála, de a 
nagyobb megrendelésekhez több kisegítő munkaerőt is alkalmazott. Mint 
ipartestületi vezető a tanoncképzés rendszerébe is bekapcsolódott. A Hik-

man-cég létesített először villanyvilágítást Marcaliban. Hikman Béla 1945-
től a kisgazda pártot képviselte a helyi Nemzeti Bizottságban.
1948-ban, a „fordulat évében” Marcaliban is megkezdődött a község 
iparos-társadalmának tudatos felszámolása, a polgári intézmények és a 
paraszti földtulajdon megszüntetése, az erőszakos kollektivizálás. Elké-
szítették a „kulák listát”, amelyen Hikman Béla az „ipari kulákok” sorában 
szerepelt, és bevonták az iparengedélyét. A pártbizottság első titkára, ren-
dőri segédlettel néhány nap múlva államosította a műhelyt, a lakóházat és 
1952-ben a balatonmáriai nyaralót is. A család bérlőként bent maradhatott 
a saját házában. Hikman Béla munkát keresve az egyik marcali lakta-
nyában lett fegyvermester, de pártutasításra hamarosan eltávolították. A 
családja érdekében illegálisan tudott csak munkát vállalni: a konyhaasztal 
szélén varrógépeket és lámpákat javított. Rendszeresen feljelentették és 
megbüntették „kontárkodás” címén. 
1956 nyarán kikezdhetetlennek látszó egészsége megrendült. Mivel állása, 
iparengedélye nem volt, egészségügyi ellátásra sem volt jogosult, bár több 
évtizeden át fizette az OTI betegbiztosítást. A már súlyos állapotban fekvő 
lakatosmestert családja nagy gonddal és odaadással ápolta, de 1958. má-
jus 29-én meghalt. Síremléke Marcaliban, a központi temetőben áll.
Hikman Béla mestermunkái a város számos épületén ma is megtalálható-
ak: az egykori lakóházán, a Városházán, a Noszlopy iskola és a Járásbíró-
ság épületein. 1938-ban ajándékként készítette a római kat. plébániatemp-
lom domborműves, ezüstözött tabernákulum ajtaját. 

A Marcali Múzeumban őrizzük műhelyének berendezését és a sárkányos 
cégérét. A család tulajdonában galvanoplasztikák, vörösréz borítású lak-
berendezési tárgyak találhatóak. Hikman Béla iparművészeti munkáit és 
unokája, Szabó Béla festőművész, művészeti gimnáziumi tanár alkotásait 
közös kiállítás keretében mutattuk be Marcaliban, és az ország további 
négy településén – köztük a fővárosban – 2012-2016 között. 

Huszár Mihály történész 

Várostörténeti portré
Ebben a rovatban havonta egy olyan Marcalihoz kötődő jeles személy életútja kerül bemutatásra, akinek a tevékenységével kapcsolatos ada-
tokat a Marcali Múzeum gyűjti, a feltárt írásos és tárgyi emlékeket az utókor számára megőrzi, és közkinccsé teszi.

Hikman Béla műlakatosmester



Az MTKSZ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatára több 
kérdés, javaslat érkezik, ezekből szemezgettünk, és 
megkérdeztük a szolgáltató véleményét. 
Ügyfél: Láttam, hogy ugyanaz az autó borította be 
a szelektív konténer tartalmát, ami előtte a vegyes 
hulladékot szállította el.
Szolgáltató: Ez igaz is lehet, de közben a vegyesen 
gyűjtött hulladékot leürítette a Marcali Regionális 

Hulladékkezelő Központban, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot pedig – 
fajtánként más-más jármű – a barcsi válogatóműve szállítja. Az üveg betá-
rolást követően közvetlenül hasznosításra kerül.
Ügyfél: A társasházban nincs lehetőség szelektálni, mert nincs hozzá elég 
hely.
Szolgáltató: Akár családi házban, akár társasházi lakásban élünk, szelek-
tálni mindig lehet. Nem kell hozzá más, mint egy szabad nylonzsák, vagy 
szemetes edény a maradék hulladékot gyűjtő benti szemetesünkön kívül.  
Ügyfél: Nem kérek kék és sárga kukát, mert egy idő után biztosan annak az 
ürítése is pénzbe fog kerülni.
Szolgáltató: A közszolgáltatási díjat a vegyesen gyűjtött hulladék gyűj-
tésére szolgáló edény méretével arányosan kell megfizetni az NHKV Zrt. 
részére. Ezek összesített mennyisége alapján kap a közszolgáltató díjat 
az NHKV Zrt-től, amely díj minden egyéb szolgáltatás költségét is magá-
ban kell, hogy foglalja, arra fedezetet biztosít. Ingyenes szolgáltatás nincs, 
ugyanakkor a díj mindig a fekete kuka méretével arányos. Ezért nem élet-
szerű, hogy valaki 20 liter után fizessen, mert a szelektív gyűjtés, az ügy-
félszolgálat, a hulladékudvar üzemeltetése, a lomtalanítás biztosítása 20 
literre eső szolgáltatási díjból nem biztosítható. A díjfizetés módjában vál-
tozás nem várható, de a szelektív gyűjtés ösztönzésének szabályozására 
születtek már elképzelések.
Ügyfél: A közszolgáltató nagyon sok bevételhez jut a szelektíven gyűjtött 
hulladékok értékesítéséből, fizessen vissza, adjon kedvezményt a jól sze-
lektálóknak.
Szolgáltató: A haszonanyag azzal, hogy az ingatlanhasználó azt elszállí-
tásra kihelyezte, az NHKV Zrt. tulajdonába kerül. A közszolgáltató birtoká-
ban marad ugyan átmenetileg, de az értékesítés árbevétele a tulajdonost 
illeti. Így az esetleges kedvezményekre a közszolgáltatónak semmilyen 
ráhatása nincs, ahhoz központi, kormányzati szintű döntésre van szükség.

Ügyfél: A közszolgáltató dolgozóinak nincs joga a gyűjtés során a kukák 
tartalmának átvizsgálására, azt mindenképpen be kell borítaniuk és el kell 
szállítaniuk.
Szolgáltató: Az edények tartalmát a kollégák minden alkalommal kötele-
sek több szempontból is megvizsgálni. Csak olyan hulladékot szállíthatnak 
el, amelyet az adott kukába kell tenni. Pl. kék kukából csak papírt. Fontos 
a munkabiztonság, és az eszköz-állagmegóvás szempontú átvizsgálás is. 
Túltöltött (nagy tömegű) edény ürítése például a kuka töréséhez vezethet.  
Ügyfél: A műanyag gyerekjátékot, zuhanytálcát, kerti bútort is a kék kuká-
ba, vagy mellé kell tenni.
Szolgáltató: A műanyag kukába csak csomagolóanyagok helyezhetők, 
azokat is meg kell tisztítani a szennyeződéstől. De például az étolajos 
flakonok akkor sem tehetők a sárga edénybe, ha valaki azokat maximáli-
san elmosogatja. A bontási, vagy nagydarabos, illetve a hőre keményedő 
műanyagokat a sárga kukába ne tegyük bele, de például a műanyag virá-
gosláda sem oda való. A hulladékudvarok megoldást nyújtanak ezek elhe-
lyezésére. Ha valaki precíz szeretne lenni, a műanyagokon keresse meg a 
PP, PS, HDPE, PE, PET rövidítéseket. Ha ezeket megtalálja, és a csoma-
golás tiszta, nyugodt szívvel a hasznosítható hulladékok közé tehetők. Ide 
kerül még az Alu, Fe fémdoboz és a tetrapack, azaz a társított italoskarton.

MTKSZ Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálat
Aktuális híreink
- Marcali Város Képviselő Testülete a közszolgáltató javaslatára elfogad-
ta az önkormányzati rendelet módosítását, ezzel a biológiailag lebomló 
anyagból készült zöldhulladék gyűjtő zsák 2018. január 01-től egységesen 
bruttó 100 Ft-ba kerül majd a korábbi minimum 250 Ft helyett.
- A kék kukákat az idén már péntekenként üríti a szolgáltató, az összegyűj-
tött papírt négyhetente, a gyűjtési naptár szerinti napokon kell a közterület-
re kihelyezni (első gyűjtési nap: 01.26.).
- A szolgáltató a külterületi ingatlanok számára rendszeresen kiállíttatja a 
közszolgáltatási díjszámlát, a külterületi ingatlanhasználók szürke színű, 
logós zsákot a díj megfizetésével az ügyfélszolgálati irodában átvehetik, 
és a kijelölt gyűjtőpontra ebben a zsákban kell szerdánként a hulladékot 
kihelyezni.
- A családi házas ingatlanhasználók a szolgáltatótól gyűjtési naptár matri-
cát kaptak díjmentesen, amelyet a kukára nem kötelező ráragasztani, azt 
mindenki a saját szokásainak megfelelően oda teheti, ahol az a számára 
leghasznosabb. MTKSZ Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálat

Vélemények és tévhitek – a hulladékgazdálkodás nem foci

Papír hulladék
- kék edény -

gyűjtésének napja

Műanyag, fém, 
italoskarton hulladék

- sárga edény - 
gyűjtésének napja

Zöldhulladék
- barna edény - 

gyűjtésének napja

Üveg gyűjtő konténer 
ürítésének napja

(Gyűjtőszigeten)

PÉNTEK HÉTFŐ KEDD CSÜTÖRTÖK
Január 26. 8, 22. 9, 23. (Csak fenyőfa) 4, 18.

Február 23. 5, 19. 6. (Csak fenyőfa) 1, 15. 

Március 23. 5, 19. 20. 1, 15, 29. 

Április 20. 2, 16, 30. 3, 17. 12, 26. 

Május 18. 14, 28. 1, 15, 29. 10, 24. 

Június 15. 11, 25. 12, 26. 7, 21. 

Július 13. 9, 23. 10, 24. 5, 19. 

Augusztus 10. 6, 20. 7, 21. 2, 16, 30. 

Szeptember 7. 3, 17. 4, 18. 13, 27. 

Október 5. 1, 15, 29. 2, 16, 30. 11, 25. 

November 2, 30. 12, 26. 13, 27. 8, 22. 

December 28. 10, 24. 11. 6, 20.

MTKSZ Nonprofit Kft. - Szállítás

Hónap

2018. év
Hulladékgyűjtési időpontok - Marcali

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Marcali, Hrsz: 2628/23 hulladékudvar a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében igénybe vehető.
Az átvétel feltételeiről tájékozódhat honlapunkon: www.mtksz.hu - Hulladékudvarok menüpont alatt.
Nyitvatartás: Kedd: 8-12, Szerda: 12-18, Péntek: 8-12, Szombat (kéthetente páratlan heteken): 8-12-ig.

Ha a gyűjtés napja ünnepnapra esik, akkor a szolgáltatást az ünnepnapon biztosítjuk.

- VÁLTOZÁS! - A papír hulladékot házhoz 
menő rendszerben négyhetente 
péntekenként gyűjtjük.

- A vegyes hulladékot minden héten a 
megszokott rend szerint szállítjuk el.

- A szelektív gyűjtőszigetek műanyag, 
fém, italoskarton hulladékát kéthetente 
hétfőn, a papír hulladékát kéthetente 
pénteken gyűjtjük.

- A lomtalanítást évente egyszer, a 
szolgáltatóval előre egyeztetett 
időpontban lehet igénybe venni.

- A zöld hulladékot (nyesedéket, füvet, 
falevelet) évente 20 alkalommal 
gyűjtjük, kéthetente keddenként.

„PR”

December 20-án ünnepséget tartottak a Templom utcai Anna-Szeretetott-
honban is. Iván atya idézte fel karácsony történetét, a Karitasz aktivistái 
énekkel, muzsikávak, ajándékokkal lepték meg az itt élő időseket. Sávoly 
Andrea, a Karitász vezetője elmondta, hogy a gombai otthonba és ide jár-
nak rendszeresen. Nagyon jó érzés számukra, hogy elhozhatják a szere-
tetet, békességet.  Az ünnepség után Szilágyi Orsolyával, az intézmény 
vezetőjével, és a fenntartó alapítvány létrehozójával, Szilágyi Istvánnéval 
beszélgettem hétköznapjaikról.
  1996-ban Nyíregyházán alakult meg a Megbékélés Szociális Otthon 
Alapítvány-mesélte Szilágyi Istvánné. Előtte ő már hasonló egyházi intéz-
ményben dolgozott, a férje szintén az egészségügyben. Azon a vidéken 
elterjedtebb volt az idősgondozás ezen formája, itt Somogyban még ke-
vésbé. Egyébként a férj-Szilágyi István- kérte, hogy a Balaton környékére 
jöjjenek otthont létrehozni. Ő gondnoki, állagmegóvási, szállító feladatokat 
látott el az intézményben. Marcaliban volt ismeretségük, s rögtön belesze-
rettek a régi óvoda épületébe.  Amikor megnyitott 20 éve az Anna-Szere-
tetotthon, Orsi még kiskamasz volt.  Lett hirtelen először tizennégy, majd 
tizennyolc nagymamája az „igaziakon” kívül. Ő úgy fogalmazott, hogy 
„belenevelkedett” az emberekkel való foglalkozásba, a középiskola után 
pszichológusnak tanult. Most is ennyi a létszám, nyolc dolgozó, főként ré-
szállásúak látják el az időseket. Hetenként jön hozzájuk Dr. Czeiner Márta 
háziorvos, de ha szükséges, pszichiáter beszélget az idősekkel. 
Mivel alapítvány a fenntartó, nonprofit szervezetről van szó. Állami norma-
tívát kapnak, és ehhez kell a lakónak a nyugdíját befizetni. Ha ez alacso-
nyabb, a család pótolja ki a költségeket.

Elmondásuk szerint a fejlesztésekre pályázni egyre kevésbé van lehetősé-
gük, hitelt szintén nem kaphatnak. Pedig szükség lenne a 100 éves épület 
karbantartására. A tetőt sikerült kicserélni, most a nyílászárók cseréjét tűz-
ték ki célul. Szükséges az udvar rendezése is.

- Honnét kerülnek ide a lakók, s mennyi az átlagéletkor? 
-Országos kiterjesztésű az otthon, élnek itt Budapestről, a Nyírségből valók 
is. De olyan lakó is akadt, aki ebben az utcában élt, ide járt annak idején 
óvodába, sőt a gyerekét is ide íratta be. 80,6 év az átlagos életkor. Sokan 
szenvednek demenciában, ezért fokozottan oda kell figyelni mindenkire és 
mindenre, s mindezt tenni türelemmel és szeretettel. 
- Hogyan telnek a mindennapok? Van-e kapcsolatuk a várossal?
- Régebben meglátogattak bennünket a Szivárvány Nyugdíjas Egyesület 
tagjai, jöttek a Mikszáth Úti Általános Iskolából, főleg Guriczáné Kaposi 
Györgyi tanárnő a diákjaival, akik sokszor készítettek kis ajándékot az idő-
seknek, műsort adtak, zenéltek, amit nagyon szerettek hallgatni a lakók. 
Rendszeresen jön Iván atya. Régebben még voltak olyanok, akik a vasár-
napi misére is el tudtak menni, ma már ezt nem teszi lehetővé az állapotuk. 
Kissné Molnár Ágnes, a körzet képviselőasszonya is sokat segít.

  Van kis melegítő konyhánk, a reggeliket és a vacsorákat itt készítjük. 
Próbálunk házias ízeket nyújtani, készítünk télen kocsonyát, sütünk pala-
csintát, prószát, nyáron sült paprikát. 
  Vannak foglalkozásaink, pl. torna, tematika szerinti beszélgetések, közös 
diótörés, a kertben jó időben szőlőápolás, szüret.
 -A családtagok látogatják az itt élőket?
-A legkülönbözőbb sorsokkal találkozunk. Van, aki jön, előfordul, hogy va-
lakit hónapokig nem látogatnak. Az is előfordult már, hogy a fiú elhozta az 
édesanyját hozzánk, s azóta semmit nem hallottunk felőle. Az sem ritka, 
hogy a hozzátartozó hoz minden vasárnap saját készítésű ebédet. Néhá-
nyan pár napra elviszik a hozzátartozót. Időnként meglepnek bennünket 
süteménnyel, gyümölccsel. Erre roppant büszkék az idősek, mondván: az 
én lányom sütötte. Ha kell, fel is hívjuk a rokonokat, jöjjenek el, hiányoznak.
- Újra belevágnának otthon alapításába?
-Sok szépsége és nehézsége van ennek a hivatásnak. De újra csak ezt 
csinálnánk. HCSGY

Ünnepvárás

interjú



16 hirdetés


