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Régóta sajátos színfoltja városunknak a nyug-
díjas egyenruhásokból szerveződött Dalárda. 
Élénk egyesületi életet élnek, és válogatás nél-
kül fellépnek mindenütt, ahova csak hívják őket. 
Produkcióikat jó ideje már Illésné Bene Judit 
karnagy irányítja - terelgeti - nyesegeti megfe-
lelő irányba, egy énekelni szerető közösségből 
színpadképes, változatos repertoárral rendelke-
ző kórussá formálva az összetartó kis csapatot.
Most azonban magukra hagyja őket, elköltözik 
Marcaliból.
- Az egész életedet itt élted le, most akarsz 
mindent elölről kezdeni, idegenben?
- Nem idegenben. Oda megyünk, ahol a fiunk 
él a családjával. Öregségünkre mindenképpen 
az ő közelükben szerettünk volna élni, a nagy 
házból egy kisebbe menni, ami könnyebben 
fenntartható. Ezen kívül egyetlen dolog volt fon-
tos még számunkra is, mint mindenki másnak: 
a megfelelő orvosi ellátás. Így aztán eladtuk a 
marcali házunkat, és kikötöttünk Veresegyhá-
zán.
- Családodat jól ismerik a városban, nem-
csak téged, hanem a szüleidet is, hiszen ők 
mindketten olyan munkakört töltöttek be, 
hogy sok emberrel kerültek kapcsolatba. 
Tősgyökeres marcaliak voltatok?
- Apámék igen, a Templom utcában laktak, 
elég szegény embereknek számítottak. Anyám 
viszont kissé kalandos úton, fiatal tanítónő-
ként került ide. Az esztergomi tanítóképzőben 
végzett, és azon a környéken, Visegrádon, Esz-
tergomban élt a família, a De la Casse család. 
Ahogy a név is mutatja, eredetileg valamiféle 
rangot is viselő, francia - olasz eredetű embe-
rek voltak. A napóleoni háborúk után keveredtek 
Magyarországra.  Gyümölcskereskedésből éltek 
sokáig. Az én nagyanyám került először kapcso-
latba az oktatómunkával, igaz ő még iskolaszol-
gaként. Mihály nagyapám pedig igen jó nevű 
ácsmesternek számított a környéken, például 

ő végezte az ácsmunkát Gobbi Hilda villáján is, 
szívesen mesélt erről.
A De la Casse név egyébként okozott nekünk 
bonyodalmat, nem is egyszer  - a daliás ötve-
nes években volt bizony, hogy kémgyanús-
nak tűntünk vele egy - egy túlképzettnek nem 
mondható „hatósági közeg” szemében. De még 
tanítóképzős koromban is akadt tanárom, aki 
veszélyt szimatolt a lehetséges rokoni kapcso-
lataimban...

- De hogyan került ide az édesanyád?
- Akkoriban - 1951 - nem lehetett a friss dip-
lomával szabadon munkába állni. Vezényelték 
őket, mint a katonákat, és őt egy Marcali kör-
nyéki kis faluba helyezték, már nem emlékszem 
pontosan hova. Kijelölt állomáshelyére utaztá-
ban a vonaton beszélgetve ismerkedett meg 
egy kedves emberrel, Takács Pista bácsival, aki-
nek az volt a véleménye, hogy egy fiatal hajadon 
tanítónőnek nem való egy kis falu, és elintézte, 
hogy cserével Marcaliba kerülhessen. Hát ilyen 
véletlenek formálják az ember sorsát...
Így aztán anyám az egykori Simon téren kezd-
hette el a pályát, ahol ma szakképző iskola van, 
apám pedig ifjú kereskedőlegényként naponta 
járt el az iskola előtt, Templom utcai lakásukból 
munkahelyére, a „ Hangyába „ / későbbi vas-
bolt / sietve. Így ismerkedtek meg egymással, 
nemsokára jött az esküvő, 1953 - ban pedig 
már megszülettem én. Soha ki nem törölhető 
emlékem kisgyerek koromból, hogy télen ak-
kora hó volt, hogy majdnem elmerültem benne. 
A zsidó templom mögötti tanárlakások egyiké-
ben laktunk, és  úgy tudtunk csak hazamenni a 
hosszú téglafal mellett, hogy mindig anyám lába 
nyomába kellett lépnem. Dehát ő olyan nagyo-
kat lépett! Sírva kiabáltam neki végig az utat: 

Ne akkorákat! Ne akkorákat! Rettenetesen fél-
tem, máig az a meggyőződésem, hogy krónikus 
víziszonyom innen ered.
- Édesanyád, Bene Lászlóné, Ottilia néni 
nemzedékeket tanított a betűvetésre. Kato-
nás asszony volt...
- Azt meghiszem. Sokat tudnék erről mesélni. 
Imádta a hivatását, rengeteget dolgozott. Ke-
mény, határozott nő volt, származásának meg-
felelően olaszos temperamentummal. Ellentét-
ben apámmal, aki szelíd, víg kedélyű ember 
volt, mondhatom,  jól kiegészítették egymást  
. Anyám mindig hálával gondolt az esztergomi 
apácákra, akik mindenre megtanították őket, 
amire csak szükségük lehet az életben, így 
kézimunkázni is. Nemcsak az egész családnak 
kötött - horgolt, hanem bedolgozott a Paál Vali 
néninek is - Marcaliban még sokan emlékez-
hetnek erre a névre -, ezzel egészítette ki a 
keresetét, meg sok maszek tanítványa is volt. 
Mindig többet keresett, mint apám, és ezt ész-
ben is tartatta.
- Marcaliban teltek a diákéveid. Mire emlék-
szel?
- Zenei tagozatra jártam, és most, ahogy szám-
ba veszem az egykori osztálytársakat, döbben-

ten látom, milyen tekintélyes részük nem él 
már, ahogy sorra meghaltak a tanító nénik is: 
Nádor Erzsi néni, a tragikus sorsú, máig kide-
rítetlen körülmények között elhunyt Fazekas 
Emma néni. Szeretettel gondolok vissza felsős 
osztályfőnökeimre, Paál Ica nénire, és az örök 
példakép, eszményi pedagógus Szaniszló Imre 
bácsira, aki zongorázni is tanított, és később, a 
gimnáziumban volt nagyra becsült tanárunk. De 
ki ne felejtsem Ősz Lajos bácsit, aki egyszemé-
lyes zenei intézmény volt Marcaliban. Harminc-
hatan voltunk az osztályban, el lehet képzelni, 
milyen volt, amikor egyszerre szólaltattuk meg 
a furulyánkat - azt hogy lehetett elviselni!
Jó volt járni a gimnáziumba is, igazi közösség 

volt az osztályunk, mennyire szerettük egymást! 
És a tanárok, Ambrus tanár úr például, akinek 
kuncogva lestük - sőt, kilestük! - emberi gyen-
géit, de tátott szájjal bámultuk elképesztő tudá-
sát, sokszínűségét, humorát, pedig tartottunk 
tőle rendesen! Vagy az osztályfőnökünk, Kállai 
tanár úr, aki igazán nem minket érdemelt volna 
a sorstól. Különc, mindennel szemben álló egyé-
nisége örök talány maradt a számunkra, és egy-
úttal megkerülhetetlen formálója az életünknek.
- De édesanyád is hatott rád, hiszen az ő hi-
vatását folytattad magad is.
- Igen, érettségi után Kaposvárra mentem, a Ta-
nítóképzőbe. Én sehol, egyetlen egy iskolában 
se voltam eminens soha, viszont mindig közös-
ségi embernek számítottam, imádok rendez-
kedni, szervezkedni, és a szám is elég nagy. A 
gimiben ifivezető voltam, a képzőben kollégiumi 
titkár, építő - és úttörőtáborokba jártam, mindig 
valamit éppen szerveztem, örökké nyüzsögtem.
- A diplomával a zsebedben hazajöttél, egy-
kori iskoládban kezdve a pályát.
- Gyakorlós is itt voltam. Muszáj elmondanom 
ezzel kapcsolatban valamit, mert szinte miszti-
kusan kerek: Az én elsős tanító nénim a Nádor 
Erzsi néni volt, és gyakorló tanítóként is hozzá 
kerültem, ő lett a szakmai vezetőm.  Aztán a 
pálya végén egyszerre tüntettek ki bennünket - 
még azt is megadta a sors, hogy az ünnepségen 
én, az egyik kitüntetett, köszönthettem fel őt, 
a másik kitüntetettet. Bár én, vele ellentétben  
nem voltam elsős tanító néninek való, nem én 
féltem a piciktől, őket féltettem magamtól.
A Noszlopyban azonnal a felső tagozatba kerül-
tem, mert az iskolának énektanárra volt szüksé-
ge, így elvégeztem a szakot a pécsi főiskolán, és 
ettől kezdve a zenével fonódott össze az életem.
- Azért magánéleted is volt, van.
- Marcaliba hazakerülve pár év múlva férjhez 
mentem, rá két évre megszületett a fiam, gye-
sen voltam, akkoriban ez volt az élet termé-
szetes rendje. A férjemet is sokan ismerik, régi 
marcaliak ők is, és Zsolt kivételével, aki Pécsre 
került, a testvérei is mind itt telepedtek le, itthon 
alapítottak családot. A házasságomról röviden 
csak annyit szeretnék mondani jellemzésül, 
hogy ha egyszer látni lehet majd Marcaliban egy 
bronzszobrot esetleg, ami feltűnően hasonlít az 

Illés Ferire, nem kell pus-
mogni, nem kell találgatni 
- igen , ő lesz az, én fogom 
állítani neki. Ez a legkeve-
sebb mindazért a végtelen 
türelemért, amivel engem 
elviselt. Nyugodt, visszafo-
gott lényével próbálta kor-
dában tartani az én eléggé 
fékezhetetlen, örökké iz-
gő-mozgó, harsány sze-
mélyiségemet.
- Tanítottál három isko-
lában is, kicsiket, nagyo-
kat egyaránt.
- Amikor a Mikszáth utcá-

ban megnyílt az új iskola, Grüblné Terike hívott, 
és én szívesen mentem, aztán 23 évig ott is ma-
radtam. Amikor gyesről visszamentem, a nap-
közibe tettek, ez így volt szokás, nem véletlenül. 
A kisgyerekes anyukák gyakran és kiszámítha-
tatlanul hiányoznak ugyanis, és ez a napköziben 
kisebb zavart okoz, mint egy osztályban. Nem 
gondoltam volna, hogy mennyire meg fogom 
szeretni ezt a munkakört.  Itt szabadabbra le-
hetett engedni a fantáziát, rengeteg érdekes 
játékra, hasznos foglalkozásra nyílott lehetőség, 
nagyon élveztem. 
Tíz évig tanítottunk - neveltünk párban Tanainé 
Adrival, akivel kitűnően lehetett együtt dolgozni, 
jól kiegészítettük egymást. De itt volt szeren-
csém találkozni Stamler Editkével is, akit nem 
hiszem, hogy bárkinek is be kellene mutatnom.
Felejthetetlenek számomra a farsangokra kita-
lált csoportos produkciók, ahol persze mindig 
én voltam a negatív figura, az Északi Szél vagy 
Szörnyella...
Sokszor csak utólag derül ki, hogy az ember 
életében melyik fordulat számít rossznak vagy 
jónak. Konfliktusos helyzetben jöttem el a Mik-
száth útról, félig - meddig fejest ugorva az is-
meretlenbe, énektanárnak és fejlesztő pedagó-
gusnak Szőcsénybe. Egészen más korosztály, 
más képzési profil - nem mondom , ráment egy 

egész évem, míg összeszoktunk, meg kellett 
fizetni a tanulópénzt rendesen. De csodálatos 
éveket töltöttem el ott, melegszívű kollégák re-
mek közösségében, és talán nem szerénytelen-
ség azt mondanom, hogy szakmai sikereket is 
elérve.
Ahányszor csak meghallom a kürtösöket, 
eszembe jut, mennyi kínlódáson mentünk ke-
resztül, mire mindezt elértük, de elértük! Képes 
voltam Török Ferihez járni tanulni, hogy amit tőle 
összeszedtem, tovább adhassam a saját tanít-
ványaimnak, de megérte.
- És a Dalárda? Egyáltalán hogyan kerültél a 
nyugdíjas katonák közé?
- Ennek is 12 éve már! Csömenden voltam a 
Szivárvány Nyugdíjas Egyesülettel egy fellépé-
sükön, ott találkoztam velük először. Elmondtam 
a véleményemet a produkciójukról nekik,  a jót 
is, a rosszat is.  Azonnal látszott, hogy meny-
nyire szeretnek énekelni, és milyen jó közössé-
get alkotnak, de az is, hogy zeneileg lehet még 
csiszolódniuk. Felajánlottam a segítségemet, ők 
pedig szívesen fogadtak. Kétségtelen, volt náluk 
divatban néhány szokás, amit én nem fogadtam 
el - ki is irtottam -, de én annyi szeretetet és 
tiszteletet kaptam tőlük, ami  mindent megért. 
Gyönyörű évek voltak.
- Itt hagyod őket...
- Ez az élet rendje, minden megy majd tovább. 
Tischler Pista bácsi velük marad, és ez elég is 
lesz. A közösen eltöltött évek alatt szövődött 
barátságok nem múlnak el így sem, és a vá-
rossal sem szakad meg minden kapcsolatom: 
a fiamnak is van itt munkahelyi érdekeltsége, 
rokonság is marad itt, a temető is ide köt, és 
egyáltalán, Marcali örökre a mindenem marad.
Lezártuk életünk egy hosszú és mozgalmas 
szakaszát, most már a családnak szeretnénk 
élni, csendesebb évekre készülünk. Ha majd 
elérkezünk az elé a bizonyos küszöb elé, jó len-
ne, ha nem kellene se átugrani, se belebotlani 
vagy átesni rajta, hanem méltósággal tudnánk 
keresztül lépni.                                         O.I.

Karnagyától búcsúzik a Dalárda
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A Városi Önkormányzat a közelmúltban olyan kilenc személyes kisbuszt 
vásárolt, amely fogyatékkal élők, kerekesszékesek szállítására is alkal-
mas. A rászorulók igazán méltányos összegért - 70 ft./km, személyi segít-
ség igénybe vétele: 100 ft./óra - juthatnak hozzá a szolgáltatáshoz, amit a 
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központban lehet igényelni.
Az új jármű első útjainak egyikén az Idősek Otthonának lakóit szállította: 
kirándulásuk programjában múzeumlátogatás, fagylaltozás szerepelt.

Segítségnyújtás 

Népkonyha marcaliban 
Továbbra is működik a népkonyha hétfőtől péntekig a piaccsarnok terüle-
tén. Az étkeztetést azok vehetik igénybe, akiknek a jogosultságát a Szoci-
ális Központ igazolja. A rászorultságot bizonyító kártyát az intézményben 
lehet átvenni, amennyiben az igénylő megfelel a feltételeknek.

Városunk új nyilvános WC-je
Olvasóink számoltak be arról, hogy lakásuk ablakán kitekintve gyakran 
furcsa jeleneteknek lesznek tanúi a könyvtár parkban. Egyesek valami 
megmagyarázhatatlan oknál fogva egy bizonyos bokornál végzik el a 
„dolgukat”. Jól látják, ez bizony az óvoda és s sportcsarnok felé vezető 
út, nem messze egy játszótértől. Biztos, hogy ez a legmegfelelőbb hely? 

Útfelújítás
Szintén olvasóink kérdezték, hogy valaki illegálisan rakta-e le az építési 
hulladékot, vagy ez lenne az úthiba kijavítása? Mindez a központban, a 
festékbolt mellett található.  Mindenesetre nézzünk a lábunk elé, s pláne 
ne menjünk erre tűsarkúban!

Szeptember 29. (szombat) 15:00 – Érik a sző-
lő - szüreti fesztivál a Künzelsau téren. 20 órakor 
sztárfellépő Szabó Ádám harmonikavirtuóz. Továb-
bi részletek a plakáton. 
Szeptember 30. (vasárnap) 11:00 – Mihály napi 
terményszentelő mise a szőlőhegyi Szent Orbán 
kápolnában
Október 01. 16:00 Zene Világnapja – a Hidas Fri-
gyes zeneiskola szabadtéri koncertje a Künzelsau 
téren
Október 03. (szerda) 15:00 – Idősek Világnapja. 
„Sláger született” címmel közreműködnek Simonyi 
Krisztina és Zsiga László színművészek. Helyszín: 
Művelődési Ház.

Október 06. (október) 20:00 – Múltidéző Boronka 
– városrészi rendezvény. Helyszín: boronkai kultúr-
ház. 
Október 09. (kedd) 10:00 – Z generáció címmel 
szakmai konferencia a Kulturális Korzóban.
Október 09. (kedd) 17:00 – Tari Annamária előa-
dása „Y-Z-Alfa generációk…” címmel. Belépő: 
1500,- Ft. Helyszín: Kulturális Korzó moziterem.

Október 16. (kedd) 19:00 - Színházi bérletes előa-
dás – Rostand-Szekeres-Bradányi: Cyrano – mu-
sical. Közreműködik a Sziget Színház. Helyszín: 
Művelődési Ház. Jegyár: 3000,- Ft. Bérletárak-
ról érdeklődni lehet a Kulturális Korzóban és a a 
85/510-503-as telefonszámon.
Október 20. (szombat) 16:00 – Vendel nap Bizén – 
városrészi rendezvény a bizei kultúrházban.

Október 23. (hétfő) – Városi ünnepség a Hősök 
terén:
17:00: Ünnepi szentmise. Helyszín: Plébániatemp-
lom.
17:30: Megemlékezés, gyertyagyújtás. 
18:00: Ünnepi emlékműsor. Közreműködik Nem-
csók Nóra énekművész és Domokos László szín-
művész. (Eső esetén: Művelődési ház).
Október 31. (szerda) 10:00-16:00 – Halloween-i 
meseműhely, mozizással egybekötve. Helyszín: 
Kulturális Korzó, aula. Belépő: 300,- Ft.
Még látogatható kiállítások:
- Október 13-ig: „Szombat, vasárnap” címmel ma-
gazinkiállítás a VI. Marcali Fotótábor anyagából a 
Kulturális Korzó Állandó Galériájában.
- Október 30-ig: György Erika „Punktum” című fo-
tókiállítása a Kulturális Korzó Folyosógalériáján.
- November 05-ig: Hermann Zsófia festőmész kiál-
lítása „Álomkép” címmel a Kulturális Korzó Amatőr 
Alkotók kiállítóterében.
- November 16-ig: Balogh Lászlóné ny. pedagógus 
„Tűvel festett képek” című gobelin kiállítása a Kul-
turális Korzó Amatőr Alkotók kiállítóterében.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! MVKK

MVKK programok
2018. október

Először is őszinte részvétünket fejezzük ki 
Dr. Búzási Attila, a Napsugár Gyógyszertár 
tulajdonosa családjának. Halálával sajnos 
lehetetlen helyzet alakult ki a város, és kör-
nyékének gyógyszerellátásában. Mindenkit az 
a jogos kérdés foglalkoztat, mikor nyithat ki 
újra a gyógyszertár. Mivel a gyógyszertárak 
üzemeltetéséhez szükséges jogot pályáztatás 
útján az OGYÉI Tisztigyógyszerészeti Főosz-
tály ítéli oda, először hozzájuk fordultam tá-
jékoztatásért. El Koulali Zakariás régióvezető 
tisztigyógyszerész, a Tisztigyógyszerészeti 
Főosztályról, és dr. Bíróné dr. Király Andrea 
régióvezető tisztigyógyszerész is ugyanazt a 
választ adta megkeresésemre: folyamatban 
lévő hatósági ügyről annak lezárásáig nem áll 
módjukban információt adni. 
Ezért megkerestem Móring József Attila és 
Dr. Steinmetz Ádám urakat azzal a kérdéssel, 
hogy mit tudnak, illetve kívánnak tenni a ki-
alakult helyzetben. 
Móring József Attila: 
„Szomorúan és megdöbbenéssel értesültem 
a sajnálatos halálesetről, amelynek követ-
keztében a marcali Napsugár Gyógyszertár 
működése – remélhetőleg átmeneti ideig – 
szünetel.
A gyógyszertárak nyitását, illetve működését 
törvény szabályozza, amely jogszabály meg-
alkotásában az érintett szakmai szervezetek 
aktívan részt vettek. Jelenleg a Napsugár 
Gyógyszertár működésének jogszabályi felté-
telei nem állnak fenn. A Hársfa Patika tulajdo-
nosa és dolgozói azonnal reagáltak a kialakult 
helyzetre és a gyógyszerkészlet bővítésével, 
újabb pénztárak nyitásával, és a kiszolgáló tér 
növelésével biztosítják a betegek számára a 
zavartalan gyógyszerellátást. 
A hétvégi, valamint a hosszabbított nyitvatar-
tású ügyeletet is megszervezték. A hagyatéki 
eljárás lezárta után nyílik a városnak lehető-
sége pályázat kiírására, amelynek lezárása, 
és szerződéskötés után nyithat ki régi helyén 
a gyógyszertár.”

Dr. Steinmetz Ádám: 
„Az Országgyűlésben kezdeményezni fogom 
a vonatkozó törvény módosítását, mivel az a 
kisebb lélekszámú településeket, így Marcalit 
is egyértelműen hátrányosan érinti. Elfogad-
hatatlan, hogy egyesek lobbi tevékenységé-
nek eredményeként - a kórház szisztematikus 
leépítése mellett - a gyógyszerellátottság is 
veszélybe kerülhet, amennyiben a Napsugár 
Gyógyszertárat bezárják. A város központjá-
ban található, és a környező falvakból bejárók 
által is könnyen elérhető gyógyszertár meg-
szűnése ugyanis sok, jellemzően beteg, idős 
embernek okoz majd kellemetlenséget. Az 
eddigi, megszokott ügyeleti rendet pedig vár-
hatóan a Hársfa Patika és a PatikaPlus nem 
is lesz képes tartani. Kezdeményezni fogom 
továbbá azt is, hogy a kórházban is legyen pa-
tika éjszakai ügyelettel, mert szükséges és az 
itt élők érdekeit szolgálná.”
A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal ér-
deklődésemre azt a tájékoztatást adta, hogy 
2011-ben oly módon alakították át az erről 
szóló törvényt, hogy gyógyszertárat 4500 
lakost meghaladóan lehet nyitni, tehát váro-
sunkban ekkora lakosságszámra csak kettő 
üzemelhet. A kistérséget nem lehet beleszá-
molni. A „Patika” törvény 49. § alapján új 
gyógyszertár nyitására a pályázatot az egész-
ségügyi államigazgatási szerv- az OGYÉI- írja 
ki és bírálja el. Úgy gondolom, ez azért is fel-
háborító, mivel a környező kistelepülésekről 
is gyakran ide kényszerülnek utazni a főként 
idős, beteg emberek receptjeiket kiváltani. De 
a központban, vagy a város másik végén élő 
emberek sem biztos, hogy könnyedén eljut-
nak a Hársfa, nem is beszélve a Tesco gyógy-
szertárba. ( Már a Tesco buszjárat sem üzemel  
egy idő óta.) Azért az is elgondolkodtató, hogy 
míg Nemzeti Dohánybolt nyitásánál 2500 fő-
vel számol a törvényi szabályozás, addig jelen 
esetben 4500 ez a szám. Jogszabályozási 
módosítási kérelmet az ügyben egyébként 
országgyűlési képviselő adhat be. Kíváncsian 
várjuk, mi fog történni.  HCSGY

Lesz-e gyógyszertár Marcali központjában?



civil várostörténeti portré

„Mert az ember-ezt egyre inkább hiszem-csak annyit ér és csak annyira ember, amennyire meg tudja őrizni lelke egy zugában az örök gyermeket.”
( Márai Sándor: A bűvész)
Július 7-én találkozott a Noszlopy Iskolában az az osztály, amely 1968-ban végzett, és az osztályfőnökük Török Sándorné, Betti néni volt. Sajnos, ő 
már nem él. Az eseményt megtisztelték jelenlétükkel Horváth Istvánné (Gizi néni), és Németh László tanár úr is. Örömmel idézték fel együtt a múltat, 
és számoltak be egymásnak családról, munkáról. Harmincan jártak az osztályba, közülük tizenegyen ma is a városban élnek. Megemlékeztek arról a 
hét társukról is, akik már nem lehettek ott a találkozón. 

50 éves osztálytalálkozó

Leveldi Kozma Sándor 1825. szeptember 2-án 
Kőröshegyen született, református köznemesi 
családban. Apja, Kozma Ferenc (1789-1858) a 
Széchényiek ottani tiszttartója, a Somssichok 
tiszti ügyésze, balatonudvari, majd 1826-tól 
sörnyepusztai földbirtokos és marcali-kisgom-
bai szőlőtulajdonos, míg az édesanyja Dienes 
Antónia volt. Sopronban, Pécsett és a pápai 
református kollégiumban tanult, ez utóbbiban 
Petőfi Sándor és Jókai Mór iskolatársaként még 
színikritikát és verseket is írt. 1847-ben Po-
zsonyban végzett ügyvédként. 
Kozma Sándor az utolsó rendi országgyűlésen 
Madarász László mellett írnokként dolgozott. A 
forradalmi tavaszon Bécsben tartózkodott, majd 
1848. március 13-án Pozsonyban ő hirdette ki 
a sétatéren összegyűlt tömeg előtt a bécsi for-
radalom útján elért vívmányokat. A szabadság-
harc ideje alatt főhadnagyként harcolt, majd a 
fegyverletétel után kényszersorozták a császári 
hadseregbe. A leszerelését követően 1851-ben 
Somogyba internálták. Marcaliban felügyelet 
alatt ügyvédi praxist működtetett. 1860-ban 
részt vett az önkényuralommal szembeni köz-
vetett tiltakozást jelentő Berzsenyi-emlékünnep 
szervezésében. 1861 és 1867 között a Somogyi 
Gazdasági Egyesület titkáraként is tevékenyke-
dett. Ugyanebben az évben kinevezték a járás 
főszolgabírójának, majd az országgyűlési kö-
vetválasztáson, a Deák Ferenc vezette Felirati 
Párt jelöltjeként indult el. A programjába be-
emelte a zsidó közösség emancipációjának a 
képviseletét is. „Minden előítélet és felekezeti 
ellenszenvtől szabad igazságszerető férfiú” – ír-
ták róla egy korabeli újságban. Kozma Sándort 
1861 tavaszán megválasztották a marcali járás 
követének, ám az április 2-a és augusztus 22-e 
között működő országgyűlést az uralkodó fel-

oszlatta. A későbbi főügyész az úri társaságban 
ekkoriban egyáltalán nem jellemző módon, igaz 
barátjának tekintette Morgenstern/Marczali Mi-
hály főrabbit és később a már Budapesten élő 
fiát, Marczali Henrik történészt is.
Kozma Sándor 1856-ban vette feleségül lipcsei 
Dóczy Reginát (1836-1879), egy görösgáli föld-
birtokos leányát, összesen tíz gyermekük szüle-
tett. A család a jobb lehetőségek miatt 1864-ben 
Kaposvárra költözött. 1867-től már a magyar 
kormány igazságügyi minisztériumi osztályta-
nácsosaként tevékenykedett Pesten. 1872-ben 
a Királyi Államügyészség megszervezésére kér-
ték fel, amelynek az első országos főnöke is lett. 
Nevéhez fűződik az ügyészi szervezet kiépítése, 
a modern közvádlói intézmény megteremtése. 
Politikai és jogtudományi lapokban rendszere-
sen publikálta a nézeteit. Somogyinak vallotta 
magát, Pesten földijeivel találkozókat szerve-
zett, a nyarait pedig Balatonbogláron töltötte. 
1897. augusztus 5-én halt meg, síremléke a Ke-
repesi úti temetőben látható. (Egyik dédunokája 
a Kaposváron élő Fésűs Éva Kossuth-díjas író-
nő, gyermekmesék és versek szerzője, s egyik 
ükunokája Melocco Miklós Kossuth-díjas, Príma 
Primissima-díjas szobrászművész.)
Kozma Sándor fiai közül, Kozma Ferenc 1857. 
február 26-án született Marcaliban. Bárd Mik-
lós és Rimay Kálmán név alatt jelentette meg 
verseit, amelyekben a korszak konzervatív, úri 
rétegének szemléletét hirdette. Ugyanakkor a 
19. század végi idealizmus és a szimbolizmus 
hatása is megfigyelhető a munkáiban. Tagja volt 
a Kisfaludy Társaságnak. Műegyetemi tanulmá-
nyait követően 1878-ban katonatiszti pályára 
lépett, majd pályája végén 1918-ban tábornok-
ként ment nyugdíjba. Nagybátyjához, Kozma 
Ferenchez (1826-1892), a híres lótenyésztési 

szakemberhez hasonlóan szívén viselte a lova-
sélet ügyét. 1937. május 4-én halt meg, sírem-
léke Baracskán található. 
Másik fia, Kozma Andor 1861. január 12-én 
szintén Marcaliban született. Az 1917-es ön-
életírásában szívesen emlékezett vissza gyer-
mekkora színhelyeire: Marcalira, a gombai 
szőlőhegyre és Kaposvárra. Apjához hasonlóan 
Pápán a református kollégiumban tanult, majd 
a budapesti evangélikus főgimnáziumban érett-
ségizett. 1885-ben a legnagyobb magyar biz-
tosító társaság tisztviselője, majd főtitkára lett. 
1886-ban feleségül vette nagyszekeresi Fésűs 
Gizellát (1867-1945), négy gyermekük született. 
Kozma Andor állandó munkatársa volt országos 
napilapoknak (Pesti Hírlap, Nemzet, Az Ujság) 
és az irodalmi életet vezető Hétnek. A Borsszem 
Jankó című politikai hecclapban közölte szatiri-
kus verseit. Petőfi és Arany költészete hatott a 
munkásságára, talán a legközismertebb költe-
ménye A karthagói harangok (1909). Kiváló mű-
fordító volt, 1925-ben jelent meg Goethe Faust 
című munkája, 1928-ban pedig La Fontaine 
meséi. 1893-ban a Kisfaludy Társaság tagjává 
választották. 1910-ben országgyűlési képviselő 
lett. 1933. április 16-án halt meg, síremléke a 
Kerepesi úti temetőben látható.
Marcaliban Kozma Sándor emlékét a szobor-
parkban egy mellszobor, míg Kozma Andorét a 
szülőiház helyén álló, Noszlopy utcai ház falán 
egy emléktábla hirdeti. Ugyanígy Kozma Andor 
egykori újpesti lakóházának falán is található 
egy emléktábla, valamint Csurgón mellszobra 
látható. A főügyésznek Kőröshegyen áll még 
szobra, Kaposváron a volt Fő utcai lakásán pe-
dig emléktáblája van. A fiával közös emléktábla 
Pápán, a Széchenyi utca egyik lakóházán látha-
tó, amely diák éveikre emlékeztet.

Kozma Sándor királyi főügyész és fiai:
Kozma Ferenc katonatiszt, költő és Kozma Andor költő, író

Kozma Sándor portréja
(Marcali Múzeum gyűjteménye)

Kozma Ferenc portréja 
(Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye)

Kozma Andor portréja 
(Marcali Múzeum gyűjteménye)

Huszár Mihály - történész



nyári programok

JÁTSZÓHÁZ A KÖNYVTÁRBAN LURKÓ NAP A FÜRDŐBEN

KONCERT A SZABADTÉRI SZÍNPADON

ÜNNEPI SZENTMISE AUGUSZTUS 20-ÁN TŰZOLTÓ HAGYOMÁNYŐRZŐ KOCSIFECSKENDŐ VERSENY

FRÖCCSFESZTIVÁL

önkormányzati hírek

2018. július 19-22-ig héttagú városi delegáció járt Marcali németországi 
testvérvárosában, Künzelsauban. A küldöttség tagjai közt volt a Marcali 
Rendőrkapitányság három képviselője is. A delegáció tagjai érdekes, vál-
tozatos programokon vettek részt. Látogatást tettünk az ottani önkéntes 
tűzoltóállomáson, megismerkedtünk a künzelsaui rendőrség felépítésé-
vel, munkájával és meghívtuk őket egy viszontlátogatásra Marcaliba, így 
folytatni tudjuk a korábban nagyon intenzív kapcsolatot a két város rend-
őrségének munkatársai közt. 
Június 3-án választották meg újra – 8 évre - Stefan Neumannt testvér-
városunk polgármesterévé. Ünnepi testületi ülésen történt meg az újbóli 
beiktatás, melyen mi is részt vettünk. Meghívást kaptunk a tiszteletbeli 

lett konzulátuson tartott fogadásra, ahol a város gazdasági és politikai 
életének irányítói vettek részt. A szombati nap kiemelkedő programja a 
Stetten-kastély várfalai alatt elhelyezkedő szabadtéri színpadon előadott 
színdarab megtekintése volt. A darab szerzője a vár és a környező bir-
tok jelenlegi tulajdonosa Dr.Wolfgang Freiherr von Stetten, aki egy –18. 
századi, valóságban is megtörtént- postarablás köré csoportosította az 
eseményeket, így bemutatva a nemesi családok közti kapcsolatokat, ter-
mészetesen sok humorral átszőve. 
Feladatunk volt még az idei programok egyeztetése is, hiszen szeptember 
végén a szüreti fesztiválon vendégül látunk egy Künzelsauból érkező cso-
portot.                           Zajcsukné Páhi Katalin            Fotó: Rafaela van Dorp

Künzelsauban járt városunk küldöttsége

Marcali Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2018. június 21-én tartotta soros 
ülését.
Bár az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata szerint a képviselő-testület mun-
katerv szerinti ülést július 1. és augusztus 31. 
között nem tart, ha az önkormányzat érdekei azt 
kívánják, illetve a megoldandó feladatok alapján 
szükséges, a nyári időszakban is tart üléseket a 
képviselő-testület.
Ennek megfelelően a Képviselő-testület 2018. 
július 16-án, július 19-én, augusztus 1-jén és 
augusztus 8-án soron kívüli képviselő-testületi 
ülést tartott. 

2018. június 21.
A képviselőtestület megtárgyalta az önkor-
mányzati társulások céljáról, helyzetéről, és a 
két ülés között végzett tisztségviselői tevékeny-
ségről szóló tájékoztatókat.
A képviselő-testület rendeletet alkotott az ön-
kormányzat tulajdonában álló víziközmű háló-
zathoz történő utólagos csatlakozás műszaki 
és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos 
csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértéké-
ről. 
A képviselő-testület előterjesztést fogadott el az 
Európai Uniós projektek megvalósításához kap-

csolódó tervezett hitelfelvételi eljárásról.
Döntést hozott a képviselő-testület a Mar-
cali 581/2/A/65 hrsz.-ú, 581/2/A/66 hrsz.-ú, 
581/2/A/67 hrsz-ú., 581/2/A/70 hrsz.-ú, 
581/2/A/76 hrsz.-ú, és 581/2/A/81 hrsz.-ú in-
gatlanok értékesítésre történő kijelöléséről.
Az ülésen sor került Marcali Város Önkormány-
zata Közbeszerzési Szabályzatának módosítá-
sára.
A képviselő-testület meghirdette a „Szép Ott-
hon 2018” elnevezésű pályázatot, és döntött az 
Ezüstkapocs Közhasznú Alapítvány támogatá-
sáról.
Döntés született a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatása kereté-
ben a rendkívüli szociális támogatás iránti pá-
lyázat benyújtásáról.
A képviselő-testület tájékoztatást kapott bizott-
ságai átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

2018. július 16.
A képviselő-testület módosította az Önkor-
mányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelet, majd 
döntött az Európai Mobilitási Hét 2018. prog-
ramjaihoz történő csatlakozásról.
Határozott a képviselő-testület a Marcali 
2640/32 hrsz.-ú ingatlan vevőkijelöléséről.

2018. július 19.
Döntést hozott a képviselő-testület az „Önkor-
mányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 
2018” pályázati felhívás keretében benyújtandó 
melegítőkonyha kialakítása a Noszlopy Gáspár 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában és 
főzőkonyha fejlesztés GYÉK pályázat anyagának 
kiegészítéséről.

2018. augusztus 1.
A képviselő-testület tájékoztatást kapott köz-
tartozásmentes adózói adatbázisból történő tör-
lésről, a megtett adózói intézkedést tudomásul 
vette. 
2018. augusztus 8.
A képviselő-testület előterjesztést fogadott el 
a víziközművek 2019-2033. közötti időszakra 
vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervéről.
A képviselő-testület ismételten módosította az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelet.
Az indokolással ellátott előterjesztések, hatá-
rozati döntések, megalkotott alap és módosító, 
illetve egységes rendeletek, valamint a képvise-
lő-testületi ülések jegyzőkönyvei megtekinthe-
tők Marcali Város hivatalos weboldalán: 
www.marcali.hu 

Képviselő-testületi összefoglalók

Ezen a nyáron is változatos és gazdag programokat kínált Marcali. Intézményeink, civil szervezeteink minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy 
szinte mindenki találhasson magának igényeinek megfelelő szórakozást, kellemes időtöltést. 
Művészeti együtteseink pedig a város határain túl is vállaltak fellépéseket, különböző településeken öregbítve Marcali hírnevét.

A nyár hangulata
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CLLD-s tájékoztató fórum és helyi pályázati lehetőségek

civil tanévnyitók

A „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcali-
ban” című, TOP-7.1.1-16-2016-00024 azo-
nosító számú projekt keretén belül első 
alkalommal, 2018. augusztus 1-jén került 
megrendezésre tájékoztató fórum a Marcali 
Helyi Közösség Egyesület helyi akciócsoport 
által megjelentetett pályázatokkal kapcso-
latban.

A tájékoztató fórumon bemutatásra került a 
Kulturális Korzó – Vásártér felújítása című, TOP-
7.1.1-16-024-1 kódszámú kulcsprojekt felhí-
vás, ami a vásártér új, közösségi funkcióval való 
megtöltését (gyermekjátszóház létrehozását) 
célozza; illetve bemutatásra került a közösségi 
akciókat, személyiségfejlesztő, önkéntes prog-
ramokat támogató „Itt a helyed” című, TOP-
7.1.1-16-024-5 kódszámú felhívás is. A 
két felhívás része annak a pályázat rend-
szernek, ami keretén belül a Marcali Helyi 
Közösség Egyesület pályázatokat jelentet 
meg Marcali intézményei, civil és non-
profit szervezetei, közösségei részére. A 
tájékoztató fórumon közel 30 fő képvisel-
tette civil szervezetét, intézményét.

A Kulturális Korzó – Vásártér felújítása 
című felhívás beadásának határideje 
2018. augusztus 31-ével lejárt, azonban 
az „Itt a helyed” című felhívásra 2018.
szeptember 15-től 2019. április 15-ig 
van lehetőség helyi támogatási kérelmet 
benyújtani. A benyújtási időszak alatt az 
alábbi értékelési szakaszokban benyúj-
tásra került projektek kerülnek együttesen el-
bírálásra:
2018. szeptember 15. – 2018. november 15.
2018. november 16. – 2019. április 15.
A pályázni az „Itt a helyed” a felhívásra a kö-
vetkező marcali szervezetek tudnak: helyi ön-
kormányzat, helyi önkormányzati költségvetési 
szerv, helyi nemzetiségi önkormányzat, sporte-
gyesület, vallási tevékenységet végző szervezet, 
nemzetiségi egyesület, egyéb egyesület, egyhá-
zi jogi személy, közalapítvány, egyéb alapítvány, 
lakásszövetkezet, társasház.
A felhívás célja, hogy ösztönözze azokat a kö-
zösségi, önkéntes akciókat (pl. szemétszedés, 
városszépítő akciók, tematikus túraútvonalak 
kialakítása stb.), amelyek elősegítik a helyi 
identitás erősítését és a hátrányos helyzetű 
csoportok integrációját. További cél, hogy a civil 
és önkéntes aktivitás növelésével és az alulról 
jövő kezdeményezések becsatornázásával a 
közösségi összetartozás érzése és a társadalmi 
kohézió erősödjön a városban.
A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 2 
millió Ft, maximum 20 millió forint.
A pályázati felhívás megtekinthető a clld.marca-

li.hu honlapon, a „Pályázatok” fül alatt.
http://clld.marcali.hu/itt-a-helyed-felhivas/

2018.09.07-én további 3 pályázati felhívás je-
lent meg a clld.marcali.hu honlapon, melyek 
céljai tájékoztató fórum keretében október első 
hetében kerülnek bemutatásra:

Élményszerű ismeretszerzés (TOP-
7.1.1-16-H-024-2)
A felhívás célja, hogy minden korosztály, tár-
sadalmi csoport megtalálja a számára érde-
kes programok alapját jelentő, kikapcsolódási 
lehetőséget biztosító infrastruktúrát. Továbbá 
cél, hogy a kulturális szolgáltatást nyújtó in-
tézményeknek és szervezeteknek alkalmassá 

váljanak a különböző korú és helyzetű társa-
dalmi csoportok igényeinek kiszolgálására, 
a társadalmi kohézió erősítésére. Emellett az 
innovatív- akár építészeti- elemek bevezetésé-
vel, többlet szolgáltatások nyújtásával a város 
turisztikai kínálata bővíthető.
http://clld.marcali.hu/elmenyszeru-ismeret-
szerzes/
A támogatási kérelmek benyújtására 2018.ok-
tóber 10-től 2018. november 15-ig van lehető-
ség.

Miénk a tér (TOP-7.1.1-16-H-024-3)
A felhívás célja a helyi zöld és épített közterek, 
fedett rendezvényhelyszínek rendszerének fej-
lesztése, olyan beruházások támogatásával, 
melyek a városlakókat, valamint az idelátoga-
tókat a közösségi terek igénybevételére ösztön-
zik, a várost élettel töltik meg. Cél, hogy ezen 
terek közösségi rendezvények helyszínévé vál-
janak és lehetőséget teremtsenek a helyi kis- 
és középvállalkozásoknak termékeikkel történő 
megjelenésre (Pl.: karácsonyi vásár, borkóstoló, 
fazekas kiállítás, főzőversenyek, kulturális fesz-
tiválok, utca könyvtár, túraútvonalak pontjai)

http://clld.marcali.hu/mienk-a-ter/
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. ok-
tóber 10-től 2019. április 15-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határna-
pokig benyújtásra került helyi támogatási kérel-
mek kerülnek együttesen elbírálásra:
• 2018. év november hó 15. nap
• 2019. év április hó 15. nap

Játsszunk együtt (TOP-7.1.1-16-H-024-4)
A felhívás célja a szociális és egészségügyi 
ellátórendszerre nehezedő nyomás csökkenté-
se rekreációs létesítmények fejlesztésével, az 
egészséges életmód feltételeinek megteremté-
sével. A felhívás keretében olyan beruházások 
támogathatók, amelyek lehetővé teszik a kü-
lönböző korcsoporthoz és különböző társadalmi 

csoportokhoz tartozók közös sportolását, 
azaz egy térben nyújt sportolási lehető-
séget fiatalok, idősek, hátrányos helyzetű 
csoportok számára.

http://clld.marcali.hu/jatsszunk-egyutt/
A támogatási kérelmek benyújtására 
2018. október 10-től 2019. április 15-ig 
van lehetőség. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési 
határnapokig benyújtásra került helyi tá-
mogatási kérelmek kerülnek együttesen 
elbírálásra:
• 2018. év november hó 15. nap
• 2019. év április hó 15. nap

Az ősz folyamán megjelenik még 2 to-
vábbi helyi felhívás, amiket a Marcali Helyi Kö-
zösség Egyesület clld.marcali.hu honlapján tesz 
közzé. A megjelenés előtt álló pályázatok a Helyi 
Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogal-
mazott 6. és 7. számú intézkedések megvaló-
sulását szolgálják. 
A pályázatokkal lehetőség nyílik például hely-
történeti, honismereti, helyi örökség programok, 
versenyek megvalósítására, identitáserősítő, 
gazdaságélénkítő szakmai anyagok, kiadványok 
létrehozása, identitáserősítő, gazdaságélénkítő 
programok megvalósítása. 
A helyi felhívások alapját képező Stratégia meg-
tekinthető a clld.marcali.hu honlapon, a „Doku-
mentumok” fül alatt.

Amennyiben kérdésük van a helyi felhívások-
kal vagy a pályázati rendszerrel kapcsolatban, 
keressék a Marcali Helyi Közösség Egyesület 
munkaszervezetét! 
Elérhetőségeink:
e-mail: clld@marcali.hu
telefon: 85/501-046

Tanévnyitók a városban

Marcali Óvodai Központ - 126 kiscsoportos kezdi a tanévet. 
Nyugdíjba vonult: Vékony Jánosné, Gaál Ottóné.

Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola  - Létszám: 516 fő. Első évfolyam: 57 fő
Nyugdíjba vonultak: Kernné Szalai Éva és Pásztor Lászlóné. 
Új dolgozó: Boros Gábor. 

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola
Létszám: 392, Elsősök: 64. 
Nyugállományba vonultak: Györei Istvánné, Kiláné Meggyesi Zsuzsanna. 
Új nevelők: Árvai Ilona, Beckné Vlasits Ildikó, Fehér Zsoltné

Somogy M. Duróczky József Óvoda, Ált. Iskola, Egys. Gyógyped. 
Módszertani Intézm. és Kollégium Hétszínvirág Tagintézménye
Elsősök száma: 5; Tanulói létszám: 63. 
Nyugdíjba vonult: Csabi Jenő. Új kollégák: Csernalovics Vanessza, 
Horváthné Androsics Tímea, Bogdán Anita.

Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium,  
Szakközépiskola és Kollégium
103 új tanuló Létszám: 270. Nyugdíjba ment: Bogdán László, Torma Sán-
dor. Új dolgozók: Gergye Petra, Ritecz Katalin (óraadó)

Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépisk. 
47-en szakközépiskolai képzésre, 25-en érettségire felkészítésre jelent-
keztek. Létszám: 210. Nyugdíjba vonult: Pék Róbertné, Galuska Ilona.
Új munkatársak: Erdős Erzsébet, Sandrik Beáta

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
Létszám: 185 
53 kilencedikes tanuló
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BIZEI FALUNAP GOMBAI FORGATAG

VÁRDOMBI DÉLUTÁN

GYÓTAI FALUNAP

HORVÁTKÚTI FALUNAP

BORONKAI FALUNAP

Kincskeresés a sövénylabirintusban, játszóház,  kerekítő foglalkozás  - 
gyerekjátékok színes kavalkádjával várta a családokat dr. Sütő László és 
Hosszú András önkormányzati képviselő az erre az alkalomra Tekergő 
ligetté átlényegült Berzsenyi parkba. Szülők, nagyszülők  együtt örülhettek 
az apróságokkal a sokféle, kreativitást, családi együttműködést kívánó vagy 
egyszerűen csak szórakoztató programnak. A két körzetben sok a  kisgye-
rek, bölcsőde, óvoda működik, így tényleg az ott élők igényeihez alkalmaz-
kodó, értékes és fillérekből megvalósítható kikapcsolódást sikerült kitalálni.

Június 27-én Marcaliban tartotta a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi 
és Módszertani Központja, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múze-
um és a SZNM Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága országos 
szakmai napját, amelyre a legtávolabbi résztvevő Romániából, Kolozs me-
gyéből érkezett. Vidák Tünde múzeumigazgató, mint házigazda elmondta, 
a tematikát az állományvédelem és az önkéntesség köré fűzték fel. Ez 
egyébként szorgalmazott irányzat a muzeológiában. 
Tizenkét elődást hallgathattak meg az érdeklődők a témában. Dr. Ábrahám 
Leventét, a megyei múzeum igazgatóját arról kérdeztem, miért éppen 
Marcaliba került a rendezvény. Elmondta, hogy minden évben tartanak 
ilyen találkozót, itt lehetőség van szakmai információk gyűjtésére, átadá-
sára, személyes kapcsolatok kialakítására. Mivel évek óta figyelemmel 
kíséri az itteni munkát, igazán pozitív példaként tekinthet bárki a múzeu-
mi műtárgyvédelmi környezetre, az itt zajló szakmai munkára. Egyébként 
nyitott típusú rendezvényről van szó, várják rá a nagyközönséget is, ez 
lesz majd a jövő feladata.  HCSGY

Műtárgyvédelem és önkéntesség

2018. június 29-én adták át Horvátkúton a Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum  pályázatán nyert összegből felújított I. 
világháborús emlékművet. A pályázati program célja az volt, hogy ébren 
tartsa az I. világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, és ez-
által hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló 
magyar és európai identitás erősítéséhez.
Az emlékhely felújítása az előre meghatározott tervek szerint készült el, 
a kivitelező a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó 
Szervezete volt. 

Felújításra került a horvátkúti 
I. világháborús emlékmű

Az idén is folytatódtak a választókerületi összejövetelek, amelyek kivált-
képp az önálló városrészekben - Bize, Boronka, Gomba, Gyóta, Horvátkút 

- vonzottak tömegeket, hiszen az egykori búcsúi hangulatot is felidézték. 
Közülük ezúttal két olyan választókerületi rendezvényre irányult a figyel-
münk, amelyek úgy tudtak egyedi jelleget adni a helyi vigasságnak  hogy 
takarékosan gazdálkodva is remek szórakozást nyújtottak az ott élőknek.
Gyótán a Kissné Molnár Ágnes képviselőasszony bábáskodásával szer-
vezett tekeversenyek már hagyománynak számítanak. Megmozgatják az 
egész közösséget, sőt, „vidékről” is egyre többen vesznek részt rajta - a 
nevezések száma rekordot döntött az idén. Családias hangulatban, felhőt-
lenül szórakozva telt a délután: volt rajz és ügyességi verseny a gyerekek-
nek, rendőrségi kutyás bemutató, néptánc, nótázás.

Marcali Napló - önkormányzati magazin
Felelős kiadó: Marcali Város Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Horváthné Csoszó Gyöngyi 
Nyomdai előkészítés, szerkesztés: Győri Szabolcs
Nyomdai kivitelezés:Domonkos Nyomda, Marcali

Fotók: Vágó Zoltán, Zsirai Tibor
Készült 5000 példányban. Ingyenes kiadvány.
Nyilvántartási szám: 831268  ISSN szám: 2416-0539
A következő szám 2018. október utolsó napjaiban kerül terjesztésre.

önkormányzat önkormányzat - kultúra

Városrészi rendezvények
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A korábban közölt, matrica alapú gyűjtési naptáron az üveg csomagoló-
anyag elszállítási időpontok kéthetente szerepeltek, ezért többen tévesen 
helyezik ki a házhoz menő rendszerű gyűjtésre a zöld tetős, sárga kukát.
- Amikor a gyűjtési naptár-matricákat elkészíttettük, még nem terveztük a 
házhoz menő, kiskukás rendszer bevezetését, igaz, elérhetetlennek tűnő 
célként már régóta szerepelt a gondolatomban – tájékoztatta lapunkat 
Krajczár Ibolya ügyvezető, – ezért csak a közterületi gyűjtőszigetek üríté-
sének időpontjait tüntettük fel akkor. A saját, 120 literes kukánk viszont, 
amit év közben lehetett átvenni, nem telik olyan hamar, ezért annak az 
ürítését sem kell kéthetente végezni. A szabályozás négyheti alkalmat ír 
elő, így mi is ezt vezettük be Marcaliban és most már Kéthelyen is. Új 
matricákat nem gyártattunk a magas költség miatt, de többek között ezen 
a médián keresztül is többször tájékoztattuk a lakosságot a gyűjtési rend 
bővüléséről.

Az üveggyűjtő kukát négyhetente 
kell kihelyezni

Elkülönítetten gyűjtött hulladék házhoz menő rendszerű elszállítási időpontok - Marcaliban 
2018. év 

Hónap 

Papír hulladék 
- kék edény -

gyűjtésének napja 

Műanyag, fém, 
italoskarton hulladék 

- sárga edény - 
gyűjtésének napja 

Zöldhulladék 
- barna edény - 

gyűjtésének napja 

Üveg hulladék - zöld 
tetős sárga edény - 
gyűjtésének napja 

PÉNTEK HÉTFŐ KEDD CSÜTÖRTÖK 
Szeptember 7.  3, 17.  4, 18.  13. 
Október 5.  1, 15, 29.  2, 16, 30.  11. 
November 2, 30.  12, 26.  13, 27.  8. 
December 28. 10, 24. 11. 6. 

 

Az üzemeltetőtől kapott tájékoztatás szerint a telephelyen hulladék elhe-
lyezésére a nem lakossági ügyfeleknek csak szerződéskötést követően 
van lehetőség. A nem szerződő ügyfelek (lakossági beszállítók) csak a 
nyitvatartási időben (munkanapokon 8 – 16 óra között) és megfelelő vé-
dőfelszerelés használata mellett léphetnek be a Központba, és a megha-
tározott típusú hulladékot a mérlegkezelő utasítása szerinti kijelölt helyre 
rakhatják át. Minden szállító jármű a ki- és belépés alkalmával a hídmér-
legen megáll, miden beszállításról szállítólevél és mérlegjegy készül. A 
díjmentesen átadható hulladékon kívüli beszállításoknál készpénzfizetési 
számla készül, kártyás fizetési lehetőséget az üzemeltető nem biztosít.
A telephelyre belépőknek kötelezően használandó védőfelszerelések:
- munkavédelmi bakancs, amely talpátszúrás, átázás és elcsúszás ellen 
véd, orrmerevítővel ellátott;
- láthatósági mellény.
A hulladék átadásának helye (8700 Marcali-Cserhátpuszta):
- 6000 literes, megfelelően feliratozott konténerek; ezekbe kell a hulladé-
kot az ügyfeleknek átrakni.
Díjmentesen átadható hulladékok:
- fás szárú zöldhulladékok (faágak, bokrok gyökérzet nélkül).
Az egyéb, nem veszélyes hulladékok kezeléséért az üzemeltető díjat szá-
mol fel.  Az üzemeltető az MTKSZ Nonprofit Kft, Mille János telepvezető a 
következőkkel indokolta a szigorításokat:
- Elsősorban munkavédelmi szempontú szabályozásokat vezettünk be. 
A láthatósági mellény és a munkavédelmi bakancs használata nélkül a 
hozzánk beszállítóknál magasabb a balesetveszély kockázata. Aki hulla-
dékot kíván a telephelyünkön leadni, javaslom, először érdeklődjön telefo-
non az átvételi feltételekről a 85/900 036 telefonszámon. A leggyakoribb 
probléma a gally átvételkor szokott lenni, mert sokan a lágyszárú, vagy 
földes, de biológiailag lebomló hulladékról is azt hiszik, hogy díjmentesen 
átadható. Nagyon kellemetlen, ha a kiautózó ügyfél kénytelen emiatt a 
hulladékot visszaszállítani.

Hulladék-elhelyezés körülményei 
a cserhátpusztai Marcali Regio-
nális Hulladékkezelő Központban

A szolgáltató értesíti az ügyfeleit, hogy idén csak az MTKSZ Nonprofit Kft. 
tulajdonában lévő gyűjtő edényzetek mosásáról gondoskodik díjmentesen 
Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkal 
kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 
szóló 21/2013.(X.18.) önkormányzati rendelete 28. § (1) bekezdése sze-
rint. Azoknak az ügyfeleknek, akik a szolgáltatótól bérlik az edényt, ez 
ügyben semmilyen teendőjük sincs. A saját edénnyel rendelkező ingat-
lanhasználóknak a szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy az edények 
fertőtlenítő mosását térítési díj ellenében megrendeljék. 
Az MTKSZ Nonprofit Kft. a gyűjtőedények mosását a speciális felépít-
ménnyel ellátott járművel végzi, amely a hulladék ürítését és fertőtlenítő 
belső mosását is egy ütemben megoldja, így az edények elszállítására 
nincs szükség.
A kuka, vagy konténer mosás időpontjáról, igénylésének módjáról az ügy-
félszolgálaton lehet érdeklődni személyesen (Marcali, Dózsa György u. 1.), 
vagy telefonon: 85/630 290, illetve e-mailben: ugyfelszolgalat@mtksz.hu. 

Kuka és konténermosás 2018. 
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• Marcali központjában eladó, 740 m2 össz hasznos területű üzletház, 380 m2-es 
étteremmel, 77 m2-es üzlettel, 3 db irodával, 1db lakással. 54 M Ft

• Marcali központjában két generáció részére is alkalmas lakóház eladó. A ház két 
részből áll, egy 3 szobás, és egy kétszobás egységből, összesen 108 m2. A ház 
lakásbeszámítással is eladó. 11,7 M Ft
• Marcaliban eladó 2000-ben teljesen felújított ingatlan. A 100 m2-es üzlet a 
földszinten, az 50 m2-es lakás az emeleten helyezkedik el. 27 M Ft

• Marcaliban 2 szobás 2005-ben jórészt felúj., közp. fűtéses lakóház eladó.11,5 M Ft

• Marcaliban  összközműves, panorámás építési telkek eladók. 3,3 M Ft

• Marcali központjában 4. emeleti kétszobás  azonnal költözhető panel lakás eladó. 
Felújított fürdőszobával, kerámia burkolatokkal, nagyon jó állapotban. 7,0 M Ft

• Marcaliban, eladó 1500 m2 zártkerti gyümölcsös. A területen kajszibarack, fák, 
meggy fák, almafák találhatók. A kajszi fákon akár 20 mázsa barack is terem évente. 
1,5 M Ft

• Marcali hegyben, 1988-ban épült 74 m2-es gazdasági épület, szőlő, gyümölcsös 
művelésű 1533 m2 szép környezetben lévő szépen rendezett ingatlan. 3,5 M Ft

• Marcaliban, a központ közelében, részben felújított, 2 szoba + nappalis lakóház, 
nagy fedett terasszal szépen rendezett kerttel eladó.  8,7 M Ft

Felnőtt színházi bérletes 
előadások Marcaliban
A nagy érdeklődésre való tekintettel a Kulturális Központ továbbra is 
szívesen szervezi a színházi előadásokat helyben. A 2018/19-es évad 
felnőtt színházi bérleteket idén is csak szeptember 20-tól lehet meg-
vásárolni, a jegyeket pedig továbbra is csak az előadások előtt egy-két 
héttel lehet váltani. Ezúttal is különböző társulatok közreműködésében 
láthatják az érdeklődők a színdarabokat. A bérletárak a tavalyi árakhoz 
képest nem változnak (7000,- Ft / 8000,- Ft / 9000,- Ft), a jegyár is 
marad 3000,- Ft. 
Ugyanakkor az idei évadban akár 4 előadásos bérletet is lehet vásárolni. 
Ebben az esetben a bérletárak 2000 Ft-tal emelkednek. A negyedik da-
rab előadása várhatóan jövő év márciusában valósul meg.

A 2018/19-es évad színházi darabjai:

2018. október 16. (kedd) 19:00
Rostand-Szekeres-Bradányi-Mészáros: 
Cyrano – új romantikus musical (Sziget Színház)
Főbb szerepekben: Ilyés Jenifer, Pintér Tibor, Mohácsi Márk, Várfi Sándor, 
Lőrincz Andrea, Bencze Sándor, Dancs János

2018. december 11. (kedd) 19:00
Harsányi Gábor: Édes alkony – zenés vígjáték (Pódium 
Színház)
Szereplők: Harsányi Gábor, Várfi Sándor, Bednai Natália, Gosztola Adél, 
Ternai Krisztina/Nemcsók Nóra, Czakó Roland/Gieler Csaba/Bródy Nor-
bert

2019. január 28. (hétfő) 19:00
Mortimer-Cooke-Szolnoki-Duba:
Pasik a pácban – zenés vígjáték (Gergely Theáter)
Szereplők: Csomor Csilla/Vörös Edit, Beleznay Endre, Csonka Zsuzsanna/
Rátonyi Hajni, Heller Tamás, Házi Anita/Szántó Szandra, Némedy-Varga 
Tímea

2019. március
Nouvel-Bardóczy: Skót mámor – vígjáték (Ivancsics Ilona 
Színtársulat)
Szereplők: Kökényessy Ágnes, Bardóczy Attila, Nagy Enikő, Jantyik Csaba
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