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Hagyományosan a Noszlopy-szobornál kezdődött március 15-én a Marcali 
Város Önkormányzata által szervezett rendezvény nemzeti ünnepünk al-
kalmából. Dr. Sütő László, Marcali város polgármestere mondott beszédet.

„Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.
Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.”
              ( Petőfi Sándor)

„Lehet, hogy ünnepi beszéd helyett csak e két költő óriás gondolataiban 
kellene elmélyednünk, és megértenénk 1848-49 dicsőségét és az azt kö-
vető időszak reménytelenségét”-kezdte gondolatait. Felidézte egyetemis-
ta éveit, amikor még a megtorlástól félve lehetett csak tiszta szívvel emlé-
kezni ezen a napon. Majd feltette a kérdést: „Vajon, ha Kossuth, Széchenyi, 
Batthyányi valóban választhatott volna, hogyan fejlődik az ország? A re-
formtörvények hatására levetkőzve a félfeudális viszonyokat, létrejön-e a 
Köztársaság, az erős polgári demokrácia, a gazdaságilag, politikailag füg-
getlen európai állam? Nekik ez nem adatott meg.” A szabadságharc leve-
rése utáni történelmi események áttekintése után az alábbi gondolatokkal 
fejezte be beszédét:

„ A XXI. század kezdetén is fontos, hogy emlékezzünk rájuk, ápoljuk emlé-
küket. De tartozunk áldozatukért azzal is, hogy a ma esélyeit megragadjuk, 
és olyan országot teremtsünk, melyben a demokrácia kialakult intézmé-
nyeit nem használhatja saját céljaira egyetlen politikai párt vagy mozga-
lom sem. A kirekesztéssel, megosztottsággal szemben olyan egység szük-
ségességét hirdetjük, mely toleráns, megértő a különböző gondolatokkal 
szemben, és képviselőiket a nemzet, a haza, a város boldogulása érdeké-
ben közös cselekvésre képes mozgósítani. Hiszem, hogy a részérdekeken, 
ideológiai megfontoláson felülemelkedve ez az egység megteremthető, 
megteremtendő, hiszen önmagunkért, városunkért mi Marcaliak vagyunk 
a felelősek.”

A műsorban a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjai, a művészeti iskola táncosai, az iskola énekkara működött 
közre. A színvonalas előadás és a koszorúzások után ellátogattak az ün-
nepség résztvevői az 1848-49-es emlékhelyekhez. Tóth Ágoston szobránál 
a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája énekelt.

HCSGY             

Városi Ünnepi megemlékezés

„Most tél van és csend és hó és halál. 
A föld megőszült; 
Nem hajszálanként, mint a boldog ember, 
Egyszerre őszült az meg, mint az isten, 
Ki megteremtvén a világot, embert, 
E félig istent, félig állatot, 
Elborzadott a zordon mű felett 
És bánatában ősz lett és öreg.”
                                    (Vörösmarty Mihály)

Marcali Város Önkormányzata nem csak az április 27-én megrendezésre 
kerülő Marcali Expo helyszínét biztosítja, hanem a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Somogy Megyei Igazgatósága és a Somogy Megyei Önkormány-
zat mellett aktívan szerepet vállal a szervezésben is.
 
A kiállítók megkeresésekor az önkormányzat a szakmai szervezetek és 
az érdeklődők visszajelzéseire építve döntött arról, hogy a kis és közepes 
gazdaságok legyenek az elsődleges célközönség. Azokat szeretnénk el-
sődlegesen segíteni a kiállításra kerülő termékek, eszközök és a technoló-
giák bemutatásával, akik helyben és a térségben kis- és közepes méretű 

gazdaságban dolgoznak, illetve akik főfoglalkozásuk mellett gazdálkod-
nak.
A megkeresett kiállítók egyértelműen pozitívan nyilatkoztak az agrár 
profillal és céljainkkal kapcsolatban. A visszajelzések alapján már ők is 
hiányoltak egy hasonló tematikájú, valós igényekre reagáló rendezvényt 
a térségben.
 
Az önkormányzat a helyi visszajelzésekre építve kíván a szervezéshez hoz-
zájárulni, és az igények ismeretében kéri a kiállítókat a termékpalettájuk 
bemutatására.
 
A cél, hogy a térségbeli adottságokhoz igazodó, a térséget jól bemutató, 
szemléltető kiállítás és vásár jöjjön létre. A szervezők elkötelezettek, hogy 
ez a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg.
 
A szervezés folyamatos, várjuk partnereinkkel együtt az érdeklődők je-
lentkezését a polghiv@marcali.hu e-mail címen vagy a 85/501-080-as 
telefonszámon is.

marcali.hu

Tisztségviselők fogadóórái
Polgármester: Dr. Sütő László
Titkárság: Terjék Lászlóné Telefon: 85 - 501 080; E-mail:
polghiv@marcali.hu Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8:00 - 11:30 között 
Alpolgármester: Kis-Dörnyei László
E-mail: polghiv@marcali.hu Fogadóóra: minden hónap első
hétfőjén 16:30-18:00 között, a FIDESZ-KDNP irodában
Alpolgármester: Bereczk Balázs
Tel: 85 - 501 046; E-mail: bereczk.balazs@marcali.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8:00 - 11:30 között

Címzetes Főjegyző: Bödőné dr. Molnár Irén
Telefon: 85 - 501 001 E-mail: jegyzo@marcali.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8:00 - 11:30 között
Aljegyző: Pápainé dr. Káplár Orsolya
Telefon: 85 - 501 044; E-mail: kaplar.orsolya@marcali.hu
Hétfő: 7:45 - 11:30 ill. 12:00 - 16:15
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 7:45 - 11:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 7:45 - 11:30 ill. 12:00 - 13:50



Közérdekű4 Közérdekű 5

Bizén tavaly elkészült a temetői parkoló, utak karbantartásával, virágosí-
tással igyekeztek lakályosabbá tenni környezetüket, ezt folytatni kívánják 
az idén is, akárcsak a közösségi rendezvényeket, ünnepi összejöveteleket. 
Komoly változást jelent a városrész életében, hogy ebben az esztendőben 
már a bizeieknek is elérhetővé válik a nagy sebességű internet.

 

A Noszlopy Iskolában az utak állapota volt a fő téma. Örömmel nyugtázhat-
tuk, hogy tényleg sok minden elkészült: a Zentai, a Dankó, a Vereckei utca, 
a hegyi utak, az idén folytatódik mindez, sor kerülhet végre a Vár és a Jókai 
utcára is. Az igencsak kreatív eufémizmussal Dózsa utcai lakótelepnek ne-
vezett terület felújításával kapcsolatosan elhangzott, hogy a pályázat be-
nyújtásakor becsült költség 320-330 millió forint volt, 340 milliót nyertünk 
rá, mire azonban a munkálatok beindulhattak volna, a legolcsóbb ajánlat a 
kivitelezésre  440 millió forintra rúgott. Ez így vállalhatatlan, honnan, kiktől 
vegyük el a hiányzó 100 milliót?! Több száz millióból fog megszépülni az 
iskola, már el is kezdődött a munka.
Sok a területen élő idős, segítségre szoruló ember, ezért a képviselők ki-
emelt feladatuknak tekintik az elesettek támogatását.

Összefogással, sok közösségi munkával tették rendbe tavaly a katonasíro-
kat, az idén pedig a temetőkaput fogják felújítani. Szeretnének egy kisebb 
parkolót is, és régi vágyuk még egy buszmegálló. Gyakoriak és népszerű-
ek a városrészben a helyi közösséget megmozgató rendezvények:
falunap, idősek napja, közös karácsony stb. Az idén is folytatni kívánják 
ezt a hagyományt.  

Élénk érdeklődés kísérte a városházán megtartott fórumot, ahol három 
képviselő beszámolóját is meghallgathatták a megjelentek.
Ezen a területen is épültek utak (Móra, Liszt, Kiss altábornagy utca), elké-
szült a sétány, és a vasúti átjáró is alkalmassá vált végre biciklis közle-
kedésre. Megújult a Szakképző Iskola, az iskolavezetés érdekérvényesítő 
képességének, kezdeményezőkészségének és az összefogásnak köszön-
hetően. A város  ennek a költségeibe is beszállt, csakúgy, mint a templom 
padlójának kicserélésébe. Erre az együttműködésre lenne szükség a kor-
mányhivatal körüli parkolási gondok enyhítéséhez is - a város a konyha és 
az óvoda közötti terület átadásával   segítené az intézményt a probléma 
megoldásában.

Sorra kerül az idén a Sport utca (kerítés), a „Papagáj” - telepen pedig 
játszótér épül, és felújítják a parki tárgyakat is. Szeretnék a lakók, ha a sár-
kányos címer visszakerülhetne az eredeti helyére, és a Mayer - házzal is 
történne már valami. Ez nem lesz egyszerű, mert a városnak nincs érdemi 
ráhatása a dolgokra, a feljelentést megtettük, de a kormányhivatal szerint 
minden rendben van úgy, ahogy van.

Nagy problémává nőtte ki magát mára a parkolási gondok megoldatlansá-
ga a körzetben, ami egyre több feszültséggel jár. Tisztában vannak ezzel a 
város vezetői is, de amikor ez a lakótelep kiépült, akkor  tíz lakásra jutott 
egy autó, ma pedig tíz lakáshoz tartozik tizennégy. Érzékelhető,  hogy a 
helyzet több szempontból is elég bonyolult, a társasházak hozzájárulása 
nélkül pedig megoldhatatlan.

Itt is téma volt az egészségügyi ellátás állapota. A kérdésekre adott vá-
laszokból világossá vált,  hogy ami helyi hatáskörbe tartozik, az rendben 
működik: Marcaliban minden gyermek -, házi -, és fogorvosi körzet be van 
töltve, sorra újítják fel a rendelőket is. A többibe pedig nincs beleszólásunk.

Szóvá tették az egykori Spar épületének elhanyagoltságát is, de kiderült, 
hogy az magántulajdonban van, ráadásul a tulajdonosnak semmilyen ér-
deke nem fűződik hozzá, hogy a hasznosításról gondoskodjon: szerződé-
sük szerint az egykori bérlők még most is fizetik a bérleti díjat.

Marcaliban az éves költségvetés véglegesítése több évtizedes hagyomány 
szerinti lépésekben történik.
Amikor a jogi-pénzügyi kereteket kijelölő szabályok hozzáférhetővé válnak 
- magyarán: kiderül, milyen bevételei lehetnek a városnak, milyen kötelező 
feladatokat kell ellátni, mennyi pénz marad felújításokra, fejlesztésekre -, 
a városházán összeállítják azt a tervezetet, aminek alapján el lehet indulni.

Ezt véleményezik, megvitatják a bizottságokban, utána pedig a képvise-
lő-testület tárgyal róla. Az általuk elfogadott koncepciót a város vezetői és 
a körzetekben tevékenykedő önkormányzati képviselők január végén-feb-
ruár elején választókerületi fórumokon mutatják be a lakosságnak. 

Ezeken a tanácskozásokon minden marcali polgárnak lehetősége nyílik 
a vélemény-nyilvánításra, szóvá lehet tenni a problémákat, számba lehet 
venni az elmúlt év eredményeit és hiányosságait egyaránt.

Dr. Sütő László polgármester, illetve Bereczk Balázs alpolgármester az idén 
is nyolc helyszínen várta a közügyek iránt érdeklődőket, bízva benne, hogy 
azok észrevételeikkel, javaslataikkal segítik munkájukat és egyúttal a vá-
ros szépülését, fejlődését is.

Mindegyik fórum vitaindítóval kezdődött, ebben a polgármester részlete-
sen beszámolt az előző évben végzett munkáról, a város pénzügyi helyze-
téről, működésének eredményeiről és problémáiról egyaránt.
Kiemelte: Abban, hogy sikeres évet tudhatunk magunk mögött, óriási sze-
repe volt annak a ténynek, hogy Marcalit egy egységes, a városért tenni 
akaró képviselő-testület vezette. Az energiák nem emésztődtek fel kicsi-
nyes, magamutogató torzsalkodásokban, a munkát mindig az együttmű-
ködési készség, a közért tenni kívánó jó szándék jellemezte.

Olyan komoly, nagyon sok pénzt felemésztő munkálatok kezdődhettek 
meg tavaly, amik ilyen vagy olyan formában szinte mindenkit érintettek: a 
GYÉK, a Noszlopy Iskola, az óvoda felújítása, vagy az útkarbantartások a 
Dózsa, a Kiss altábornagy utcában, a Berzsenyi lakótelep egyes útszaka-
szain, és a legnagyobb, leglátványosabb: a Móra Ferenc utca.

Sokat hozott a konyhára, hogy szakmailag korrekt módon, igényesen elké-
szített pályázataink eredményesek voltak, tavaly először pályáztunk köz-
vetlenül Brüsszelbe, és nyertünk is. Nem kis gondot okoz azonban, hogy 
borzasztó bürokratikusan, lassan mennek a dolgok az országban, és ha 
végre-valahára neki lehet állni a munkának, amire pénzt nyertünk, addig-
ra mindennek felmegy az ára, a hiányzó összeget aztán máshonnan kell 
elvennünk - a GYÉK például amire elkészül, 30 millióval fog többe kerülni, 
mint ahogy azt az építkezés elindulásakor kalkulálhattuk.

Marcali 2019-ben mintegy 6,5 milliárd forintból gazdálkodhat - tudtuk 
meg. 
Ez az összeg azonban némileg csalóka, mert a kistérség központjaként 
térségi feladatokat is el kell látnunk, például az óvodai vagy a szociális 
ellátás területén. Csak ennek a két intézménynek a működése kerül 1 mil-
liárdba egy évben, és akkor hol van még a többi „apróság”. 

A város költségvetési koncepciója a működést tekinti elsődlegesnek. Leg-
fontosabb célkitűzése,  hogy ne kelljen semmiről se lemondanunk, amit 
már megszoktunk, hogy amit a törvény erejével nem vettek el tőlünk, azt 
használni is tudjuk. 

Megmaradhassanak és életképesek legyenek intézményeink ugyanúgy, 
mint civil szervezeteink, sportegyesületeink. Ez viszont nagyjából 3,5 mil-
liárd forintba kerül ...

Mindezeken kívül még tartalékolni is szükséges - váratlan helyzetek, vá-
ratlan kiadások mindig adódnak sajnos, és csak azt tudjuk felújításra, fej-
lesztésre, pályázati önrészre fordítani, ami ezek után még megmarad.
Elhangzott, hogy szeretnék tovább folytatni az utak rendbetételét, remél-
hetőleg az idén elkészül a Berzsenyi utcának a Kazinczy és a Széchenyi 
utca közötti szakasza.

Tizenöt éve is elmúlt már, hogy megnyílt a fürdőnk, nem halasztható to-
vább a felújítása - ez legalább 50 millióba fog kerülni.
A tervek szerint megújulhat a Civil  Szervezetek Háza, a Széchenyi utcai 
orvosi rendelő, a Piac tér, a Művelődési Ház is az idén, hogy csak a legna-
gyobbakat emeljük ki.
A költségvetés-tervezetben mindig hagynak nyitott kérdéseket is, azzal 
a nyilvánvaló szándékkal, hogy a fórumokon megjelentek észrevételeit, 
javaslatait, ha csak egy mód van rá, beépíthessék a végleges változatba.

Városrészi fórumok - költségvetés
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Példás összefogás, élénk közösségi élet jellemzi - a többi, valamikor ön-
álló faluhoz hasonlóan - a boronkai városrészt is, lakókörnyezetük pedig 
folyamatosan szépül (Váci Mihály, Kisfaludy,  Boronkai utca, temetői utak 
térkövezése stb.).

Ebben az évben az Alkotmány utca felújítását, a kultúrház tetőcseréjét 
tervezik. Az új tulajdonosok már megkezdték a volt kastély renoválását, 
átalakítását, és ha elkészül, jelentős pozitív változást fog hozni Boronka 
életében. Megnyugtatta a kedélyeket, hogy a focipálya értékesítéséből be-
folyt pénz teljes egészében a városrészre lesz fordítva.

Gombán évről évre visszatérő témát adnak a fórumoknak a kastély körüli 
állapotok. Ha szemforgatás nélkül, egyenesen akarunk beszélni a minden-
kit jogosan irritáló helyzetről, akkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy ez 
igencsak összetett kérdés, aminek a megoldása messze túlmutat a város 
határain. Kész tervek persze mindig vannak - jól mutatnak a papíron...
Itt is szóvá tették a hegyi utak gondjait, a Gamesz ugyan láthatóan megte-
szi a magáét, de a természet újra és újra ad feladatot. 
A karbantartás folyamatos, az idén sor kerül még a KRESZ-park és a volt 
MHSZ -lőtér rendbe tételére is. A jelen lévők örömmel nyugtázták, hogy jól 
működő, szép kis óvodájuk továbbra is megmarad.

Gyótán  még a marcaliakat is vonzó, változatos programok tartják össze a 
kis közösséget, ezeket az idén is folytatni kívánják. Átépítik a ravatalozót, 
és tovább tatarozzák a művelődési házat is. A városrész közlekedési prob-
lémáinak megoldása pedig egy új (további ) mikrobusz beállítása lehet, 
ami reményeik szerint meg is fog történni.

A fórumok lezártával, az észrevételek feldolgozása után a költségvetés 
véglegesnek szánt változatát közmeghallgatás keretében tárták a város 
lakossága elé.
Miután több észrevétel nem hangzott el, a képviselő - testület egyhangú-
lag megszavazta Marcali város 2019. évi költségvetését .

O.I.

Fekete Lajos  (MOTTE)
Fogadóóra:  - minden hónap második hétfőjén 16.30-17.30 között. 
Helyszín: Civil Szervezetek Háza, kisterem. - minden hónap második 
hétfőjén 18.00-19.00 között Helyszín: Bizei kultúrház.
Dr. Mészáros Géza  (MOTTE)
Fogadóóra: - minden hónap első hétfőjén 18.00-19.00 között. Hely-
szín: Horvátkúti Közösségi Ház. - minden hónap második hétfőjén 
17.30-18.30 Helyszín: Civil Szervezetek Háza kisterem
Kőrösi András  (MOTTE)
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16.00 - 17.00 között, előzetes 
személyes, vagy telefonos egyeztetés alapján. Civil Szerv. Háza, fsz.
Hosszú András  (MOTTE)
Fogadóóra: Minden hónap utolsó szerdáján,
17.00-18.00 között. Városi Fürdő tanuszoda- közösségi helyiség
Varga Zoltán  (MOTTE)
Fogadóóra: - minden hónap első kedd, 17.00-18.00. Noszlopy u. 17, 
Bádog Büfé különterme

Mozsárné Kutor Veronika  (MOTTE)
Előzetes egyeztetés alapján bármikor, személyesen. 
Időpontegyeztetés telefonon: 85/501-035
Kissné Molnár Ágnes  (FIDESZ-KDNP)
Fogadóóra: minden hónap 1. hétfőjén 
a FIDESZ-KDNP irodában, 16:30-18.00 óráig
Dr. Horváth László  (FIDESZ-KDNP)
Fogadóóra: Személyesen egyeztetett időpontban. 
Helyszín: Marcali, Szigetvári u. 51.
Kesztyüs Attila  (JOBBIK)
Személyesen egyeztetett időpontban a képviselő házhoz megy.
Tel: 06 70 371 7721, e-mail:kesztyus.attila@jobbik.hu
Kis-Dörnyei László  (FIDESZ-KDNP)
Fogadóóra: minden hónap 1. hétfőjén
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Várostörténet

Épített örökségünk - A marcali vasútállomás
Fellendült a villaépítés, amely a fürdőélet új célállomását jelentette Má-
ria-telepen, Balatonkeresztúron, ahol gróf Széchényi Andor Pál jóvoltából 
1900-ban készült el a megálló és az állomás épülete.

A vasútállomás a 20. század folyamán tanúja volt a bővülő kereskedelem 
miatt fellendülő vásároknak, a Széchényi uradalom innét induló termék-
szállításának, és a polgári iskolába érkező vidéki diákok csapatainak egy-
aránt. De ugyanúgy tanúja volt az első, majd a második világháború front-
jaira induló katonák búcsújának, 1943-ban innét indult utolsó útjára gróf 
Széchényi Andor Pál koporsója Nagycenkre, 1944. június 6-án a település 
és a járás mintegy 400 zsidó polgárt innét deportálták. 

A kibővített állomásépület vasutasok csoportjával az 1930-as évek-
ben. (Lángi Béla gyűjteményéből. A fotót retusálta: Ilácsa József)

1945 után egy új korszak kezdődött: a piacokra, a gyárakba, az iskolákba 
ingázók, és a Balatonra vagy Kaposvárra, Pécsre utazók kiszolgálása mellé 
egy új szerepet is kapott az állomás. Miután 1950-ben Marcali katonaváros 
lett, ide érkeztek a bevonulók, innét indultak haza a leszerelők. 1953-tól 
a Néphadsereg hadifelszerelésének  –  főleg a lánctalpas járműveknek  –  
bevagonírozását itt végezték, a nagy hadgyakorlatok alkalmával pedig az 
egész zászlóalj is vonattal indult el az állomásról. Nagyforgalmú helyé vált 
a szomszédos, Vasúti Vendéglő, amely mellett egy új tömegközlekedési 
központ épült ki: az autóbusz-állomás. Az 1893-ban megnyitott vonalon 
2009. december 13-tól a személyszállítást szüneteltetik, csupán gazda-
sági szállítás céljából működik. A marcali vasút történetével kapcsolatos 
fényképek, dokumentumok, könyvek a Marcali Múzeum gyűjteményében 
megtalálhatóak.

Huszár Mihály - történész

A vasútállomás épülete 2019-ben (Fotó: Ilácsa József)

A marcali vasútállomás épülete 1900 körül
(Képeslaprészlet, Lángi Béla gyűjteményéből. A fotót retusálta: 
Ilácsa József)

A Balaton menti fővonal létrejöttével Marcali térségét a vaspálya országos 
viszonylatban is korán, 1861-ben érte el a Déli-Vasút buda-trieszti fővona-
lának megnyitásával. A megyei fővonalak azonban nem jártak semmiféle 
gazdasági haszonnal a megye birtokosai számára. Ez indította el a helyi 
érdekű, vicinális vasutak építését. 1889-ben gr. Széchényi Gyula és gr. Hu-
nyady Imre nyert előmunkálati engedélyt a Dél-Vasút balatonszentgyörgyi 
állomásáról induló Balatonkeresztúr, Balatonújlak, Kéthely, Marcali, Mesz-
tegnyő, Böhönye, Nagybajom községeken át Kutasig tartó vonalra. Csak 
később döntöttek az engedélyesek a Somogyszob melletti végállomásra. 

A vasútépítéshez 1889 utolsó hónapjaiban gyűjtötték össze a pénzhozzá-
járulásokat. Gr. Széchényi Gyula (Marcali) és gr. Hunyady Imre (Kéthely) jó 
példát mutatva fejenként 50 ezer forintot ajánlottak fel – gr. Festetics Pállal 
(Böhönye) együtt. A három nagybirtokos ezen kívül hajlandó volt a vas-
úthoz szükséges területeket is saját birtokukból átengedni. Az építéshez 
polgári körök is hozzájárultak: Marcali nagyközség 10 000 Ft-ot, a Marcali 
Takarékpénztár szintén 10 000 Ft-ot ajánlott fel, de kereskedők, üzletem-
berek is segítették az ügyet. A megye végül törvényi kötelezettség miatt 20 
000 Ft-tal támogatta, a kereskedelmi minisztérium pedig 172 000 Ft-os 
állami támogatást helyezett kilátásba, részben az ingyenes postaszállítás 
fejében. A kivitelezési, építési munkák elvégzésére Neuschloss Miksa és 
Scheiber József építési vállalkozókat bízták meg. 

A támogatók közül kiemelkedett Steiner Ignác, aki a három említett ura-
dalom képviselőjeként vezette az egyeztetéseket, ahogy írták róla a helyi 
lapban: „Dolgozott, fáradott, éjjelt nappallá tett, sőt az egészségét sem 
kímélte, csak azért, hogy Marczali és vidéke érdekeire oly fontos vasútat 
nyélbe üttessék.” Sőt megvette azt a házat is a központban, amelynek az 
elbontásával megnyílhatott  -  Lehner Sándor uradalmi ügyész, képviselő-
testületi tag javaslatára  -  az új utca a leendő állomásig. Ez az utca a Vas-
út, majd az Erzsébet királyné nevet kapta, ma Petőfi nevét viseli. Hosszú 
évtizedekig a település legforgalmasabb utcájának, a vásárok és piacok 
helyének számított. Jó módú iparosok, kereskedők, tisztviselők építettek 
itt lakóházakat, de itt épült fel a vasúti vendéglő és a zsinagóga is. 

A vasút végleges átadására 1893. október 21-én került sor, amely az 
egész vonal mentén élők számára szenzációs eseményt jelentett. (A va-
sutat igénybe vevő települések lakossága, egy 1895-ös adatbázis szerint 
20 413 fő volt, melyből Marcaliban 4181-en laktak.) A vasútnak nem csak 
gazdaság élénkítő haszna lett, hanem a „Magyar Tengerhez” gyorsabban, 
kényelmesebben tudott a fürdőzni vágyó polgári réteg eljutni. 

közérdekű
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„Úgy éltem, hogy életemet 
  Visszaélni ne bánnám”
                                (Berzsenyi Dániel)
                             
Több évtizedes hagyományra tekint vissza a Marcali Berzsenyi Dániel Gim-
názium rendezvénye, amelyen az iskola névadója előtt tiszteleg. Március 
13-án délután a kistérségi szavalóversenyen az általános iskolások két 
korcsoportban, valamint a középiskolások felidézték Ady Endre költészetét.
Az 5-6. osztályosok közül az első helyet Sipos Ádám, a Sávolyi Általános 
Iskola tanulója érdemelte ki, a 7-8. osztályosoknál pedig Boda Sára, aki a  
Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola diákja. 

A középiskolások közül Baranyi Liána bizonyult a legjobbnak. A verseny-
zőket kísérő felkészítő tanárok elismerően szóltak arról, hogy a gimnázium 
minden évben megrendezi ezt a versünnepet.  

Másnap ünnepi műsorral emlékeztek meg az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharcról, majd ezt követték a változatos kulturális programok. 
Volt vetélkedő az angol és német kultúra ismeretéből, Ady életéről és köl-
tészetéről, könyvtárhasználatból, s a sport és filmes totó sem maradhatott 
el. 

A versengés után a diákok előadásokat hallgattak a legkülönbözőbb té-
mákban. Huszti Gábor, a Somogy Megyei Önkormányzat alelnöke a klí-
maváltozásról, Dr. Mészáros Géza önkormányzati képviselő a rendszer-
változás utáni társadalmi és értékváltozásokról, Kiss Kálmán a náci titkos 
fegyverekről, Forgó Frigyes Erdély elcsatolásáról, Huszár Mihály történész 
nemzetőrökről, honvédekről, Kurucz Ádám a pályakezdő színészek élmé-
nyeiről, Szalay Mihály pszichológus az internet veszélyeiről, a függőségről 
beszélt a tanulóknak. Április 17-én pedig a Berzsenyi-estre várják az ér-
deklődőket a Művelődési Házba, ahol a diákok lépnek fel, válogatást lát-
hatnak a tanév során létrejött produkciókból.  

HCSGY

Berzsenyi-nap a gimnáziumban

A közelmúltban - 2018 késő őszén - mutatták be a magyar 
mozik a Freddie Mercury életét feldolgozó, karakteréhez mél-
tón grandiózus filmet. Ennek kapcsán jelenik meg most a róla 
íródott életrajz, amelynek szerzőpárosa részletekbe menően, 
nagy átéléssel festi meg Freddie lenyűgözően excentrikus, 
ugyanakkor érzékeny portréját. Személye minden kétsé-
get kizáróan a huszadik századi könnyűzene egyik ikonikus 
alakja volt, összetéveszthetetlen hangú, karizmatikus kon-
certzenész, szinte mágikus kisugárzású frontembere a Queen 
együttesnek.

A legkisebbeknek szánt mesegyűjtemény kilenc kor-
társ író remekbeszabott történetét tartalmazza. A me-
sék mindegyikének középpontjában az a szomorú eset 
áll, hogy miként vesznek el a kicsik számára biztonságot 
nyújtó plüss állatkák, plédek, nyunyik, rongyik, csicsisek. 
Azok az úgynevezett „alvókák”, melyek a legkisebbek társai, 
barátai az elalvás során.
A kötetben található mesék jó szívvel ajánlhatók, három éves 
kortól gyermekeknek és szüleiknek egyaránt.

Matt Richards - Mark Langthorne:
Bohém rapszódia:

Freddie Mercury élete, halála és öröksége

felnőtt könyv gyerek könyv

Adamik Zsolt - Dániel András - Finy Petra - 
Gévay Csilla - Hajmos bálint - Kertész Erzsi ...

Elveszett alvókák

Könyvajánló - Városi Könyvtár



• Április 04. (csütörtök) 17:00 – Év sportolói kitüntetések átadása. 
Helyszín: Művelődési Ház.
• Április 05. (péntek) 10:00 és 13:00 – Gyermek bérletes színházi előa-
dások. Közreműködik a Pécsi Kölyökszínpad. Előadás címe: Az elvarázsolt 
labirintus. Helyszín: Művelődési Ház. Jegyár: 700,- Ft.
• Április 09. (kedd) 19:00 – Dumaszínház. „Megyünk a levesbe” – 
Hadházi László önálló estje a Művelődési Házban. Részletekről érdek-
lődni lehet a Kulturális Korzóban, illetve a 85/510-448 és 85/510-503 
telefonszámokon.
• Április 11. (csütörtök) egész nap – Netvers. Magyar Költészet Napja a 
Marcali Művelődési Központ közösségi oldalán.

Marcali művelődési központ
programajánló – 2019. április

• Április 13. (szombat) 7:00-12:00 – Bolhapiac - Garázsvásár a Piac 
téren (fedett rész). Érdeklődni és jelentkezni lehet a Kulturális Korzóban 
vagy a 85/510-504-es telefonszámon.
• Április 17. (szerda) 10:00 – Rózsaültetés a Béke parkban. 
• Április 18. (csütörtök) 14:00-17:00 – Mesés nyuszi-buli – Húsvéti 
kézműves foglalkozás a Kulturális Korzóban. Belépő: 300,- Ft.
• Április 27. (szombat) 18:00 – „Túl minden határon” – Vujity Tvrtko 
előadása a Művelődési Házban. Jegyár: 2500,- Ft. Elővételben jegyek 
válthatók a Kulturális Korzóban, illetve az előadás előtt a helyszínen, 
továbbá online a hydlight.jegy.hu oldalon.
• Május 01. (szerda) 13:00-19:00 – Retro Családi Majális az Európa 
parkban.

Még látogatható kiállítások:
• Április 23-ig: „Színek a vásznon” címmel Elek Józsefné amatőr festő 
tárlata az Amatőr Alkotók kiállítóterében.
• Április 30-ig: „Gyöngyök és fények” címmel Göncziné Heftner Anna 
népi ékszerkészítő és Dobrovitz Klára üvegműves kiállítása a Kulturális 
Korzó Kortárs Galériájában
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

A Nemzetközi Nőnap előestéjén új kiállítással várta az érdeklődőket a 
Marcali Művelődési Központ Kortárs Galériája. A két tehetséges női alko-
tóművész, Göncziné Heftner Anna népi ékszerkészítő és Dobrovitz Klára 
üvegműves alkotásai különböző műfaji megközelítésben mutatják be az 
üveg felhasználásnak sokszínű, színpompás lehetőségeit. 
A művészek hosszú évek óta a Fehérvári Kézműves Egyesület tagjai, kiál-
lításukat az egyesület elnöke, Szenczi Jánosné nyitotta meg. 
A tárlaton, Göncziné Heftner Anna míves gyöngy népi ékszerei, a sárközi 
nyakbavető, a sárközi csipke gallér, a kaláris, a decsi nagyvirágos motívu-
mai mellett, a mai nők számára is hordható gyöngy gyűrűket, nyakbavaló-
kat, karkötőket is láthatnak az érdeklődők.
Az egyedi készítésű gyöngyékszerek a nők ékességei voltak a múltban, 
viselésük a jelenben is egyre népszerűbb. 
Egyedi tervezésű és kivitelezésű, színekben gazdag Tiffany üveg lámpáival 
Dobrovitz Klára varázsolta el a tárlatlátogatókat. Az otthon melegét sugár-
zó gyöngy lámpák mellett a kreatív művész üvegképeket, figurális dísz és 
használati tárgyakat is bemutat a nézőknek. 

A különleges kiállítás, amely a női kézművesek egyedi, míves munkáit 
mutatja be, április 30-ig tekinthető meg a Kulturális Korzó Kortárs Galé-
riájában.

                                                                            T. Molnár Gertrúd                                                                            
Marcali Művelődési Központ

Ajánló:
Gyöngyök és fények a Kortárs Galériában

Országos német versenyen a Siófoki SZC 
Marcali Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

Használt mobilokkal a csimpánzokért 
és a gorillákért

A 9-10. évfolyamos szakközépiskolás  tanulókból álló csapat a Hebe Kft 
által meghirdetett országos német karácsonyi csapatversenyen 70 induló-
ból  a 6. helyezést érte el. Feladatuk közös feladatlap kitöltése, projekt- és  
egyéni munka volt.
A csapat tagjai: Balogh Melodi Kloé, Szentgyörgyi Viktória (9. évfolyamos 
tanulók), Klimó Dzsenifer, Mihály Julián (10. évfolyamos tanulók).
Felkészítő tanár: Bacskay Vanda

Használt mobiltelefon-gyűjtőpontot hoztak létre a Siófoki SZC Marcali 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában. Az intézmény csatlakozott 
a Jane Goodall Intézet, az Afrikáért Alapítvány és a Védegylet Egyesület 
„Passzold vissza tesó!” elnevezésű kampányához, mely a háztartásokban 
használaton kívülre került mobiltelefonokat célozza meg.
A mobiltelefonok előállításához szükséges koltán ércet Afrikában, ve-
szélyeztetett fajok, pl. gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, fel-
emésztve erdeiket. Ezt a folyamatot szeretné megfékezni a kampány, a 
mobilok újrahasznosítás céljából való összegyűjtésével.
A Marcali Szakiban (Marcali, Hősök tere 3.) létrehozott gyűjtőponton bárki 
– aki segíteni szeretne a veszélyeztetett fajok megmentésében – leadhatja 
használt telefonját hétköznaponként 7 és 16 óra között.

Nyers Alexandra a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei 5. osztályos 
mezőnyében, (ahol kb. 200 tanuló) versenyzett, 1. helyezett lett. A Mik-
száth Iskola tanulója az 5. évfolyamos fődíj mellett a Siófoki Tankerület kü-
löndíját is elnyerte. Az országos döntőben Somogy megyét képviseli az 5. 
évfolyamosok mezőnyében. Az 5. osztályos csapat megyei 3. helyezett lett. 
A csapat tagjai: Nyers Alexandra 5.b; Gájer Sára 5.b; Málovics Ádám 5.b
Felkészítő tanáruk: Guriczáné Kaposi Györgyi.
Az eredményes felkészítésért ő is díjazásban részesült.

Ősz Zoltán, a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium végzős tanulója megyei 
3. helyezés ért el a 12. évfolyamosok versenyében.
Felkészítő tanárok: Káplár Veronika, Bognárné Lázár Magdolna
- 9. osztály - csapatban megyei 3. helyezés: Nikula Bettina, Bojtor Norbert 
András és Makai Zsófia
Felkészítő tanárok: Bodóné Bartik Mária, Bognárné Lázár Magdolna
- 11. osztály - csapatban megyei 2. helyezés László Balázs, Ámmer Fanni,
Pálfi Péter. Felkészítő tanárok: Káplár Veronika, Bodóné Bartik Mária 
- 12. osztály - csapatban megyei 2. helyezés Ősz Zoltán, Bene Fruzsina, 
Czibula Diána.Felkészítő tanárok: Bognárné Lázár Magdolna, Káplár Vero-
nika

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Eredmények - Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium

Eredmények - Mikszáth Iskola

Ősz Zoltán

Az iskola a GINOP-6.2.3-17-2017-00033 „A szakképzési intézményrend-
szer átfogó fejlesztése” című pályázat keretein belül 2019. január 25-én 
fotópályázatot írt ki Kedvenc háziállatom címmel. Fényképezőgéppel, tele-
fonnal készültek a  képek, amelyből kiállítást rendeztek az intézményben. 

Fotópályázat a Siófoki SZC Marcali 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában

Nyers Alexandra és 
Guriczáné Kaposi Györgyi
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Farsang

"Marcali Március Idusán"

A farsangi időszak vízkereszttől (jan. 6.) a húsvétot megelőző negyvenna-
pos nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart. A tavaszvárás ősi örömün-
nepe.
A magyar farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, a királyi ud-
varban az olasz és francia, míg falun a német hatás érvényesült.
Jellemzői a farsangi jelmezes felvonulások, táncmulatságok. A nagy evé-
sekkel, ivásokkal a természetet is hasonló bőségre kívánták késztetni.

Gombácska óvoda Hétszínvirág iskola

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium hittanos farsang

A farsang jellegzetes étele a fánk, amelynek mágikus erőt tulajdonítottak.
A legtöbb népszokás farsang utolsó három napjához (farsangvasárnap, 
farsanghétfő és húshagyókedd) fűződik. Ezt a három napot farsang far-
kának is nevezik.
A farsangi időszak nem múlhat el jelmezes, álarcos alakoskodás nélkül. 
Így történt ez városunkban is. Előző számunkban már láthattak képeket 
a február közepéig megrendezett mulatságokról, most folytatjuk a sort. 

Nemzeti ünnepünk alkalmából a Marcali Hagyományőrző Ipartestület
fotópályázatot hirdetett "Marcali március idusán" címmel. Az iparos
házban kiállították a nyertes fotókat.

Február 27-én tartotta a Marcali az Otthonunk Egyesület a gyermek és 
ifjúsági rajzpályázatának eredményhirdetését, kiállítás megnyitóját a
Kulturális Korzó aulájában. Hét éve határozta el az egyesület elnöksége, 
hogy hagyományteremtő céllal rajzpályázatot indít a város általános és 
középiskolás tanulói részére. Az idén 83 pályamunka érkezett a “Marcali 
épített és természeti értékei” című pályázatra.

MOTTE RAJZPÁLYÁZAT

Honvéd Nyugdíjas Klub

Boronka Boronka

Marcali Bajtársi Egyesület

II. számú Idősek Klubja Tavaszváró-nőnapi rendezvény Gyótán

Nőnap
A településrészi önkormányzatok, a város egyesületei, civil szervezetei 
is műsorral, összejövetellel, kis ajándékkal kedveskedtek a hölgyeknek 
nőnapon. 

 KISS LÁSZLÓ SPORTCSARNOK PROGRAMJAI
  április 6. - 15.00 óra: NB2 ifi kézi: Marcali-Hévíz

                       17.00 óra: NB2 felnőtt kézi: Marcali Hévíz

  Április 10. - 18.45: NB2 felnőtt kosár: Marcali-Pécs

  Április 20. - 15.00 óra: NB2 ifi kézi: Marcali-Tamási

                         17.00 óra: NB2 felnőtt kézi: Marcali-Tamási

  Április 27. - MARCALI EXPO - Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár
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Baranyi Liána az országos döntőben
Február 21-én zajlott Kaposváron a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar
Beszéd verseny megyei fordulója, melyen Baranyi Liána második,
Bene Fruzsina hatodik helyezést ért el. Mindketten a Marcali Berzsenyi 
Dániel Gimnázium tanulói. Lia továbbjutott az országos döntőbe, melyet 
hagyományosan április végén rendeznek Győrben. 
Felkészítő tanár: Borosné Gyarmati Cecília

Felfénylő szavak
Immáron 21. alkalommal került megrendezésre 2019. március 8-án 
Keszthelyen a Felfénylő szavak területi szavalóverseny. Az SM Duráczky 
EGYMI Hétszínvirág Tagintézménye négy tanulóval képviseltette magát. 
Szép eredményt értek el, Horváth Alexandra I. helyezést, Orsós Tamás I. és 
Bogdán Csaba III. helyezést.
Felkészítő tanáraik: Bekk Judit, Bojtorné Király Márta és Fejes Evelin.

A marcali hivatásos tűzoltók a Máltai Szeretetszolgálat Marcali csoportjá-
nak szerezhettek örömet azzal, hogy megnyitották a laktanya kapuit a nap-
köziseik előtt. A tűzoltók betekintést engedtek a tűzoltóság működésébe. A 
napi szolgálati csoport megmutatta a beavatkozásoknál használt eszközö-
ket, sőt a fiatalok ki is próbálhatták azokat. A látogatással a csoport min-
den tagjának hatalmas örömet és életre szóló élményt adott az állomány.

Vendégségben a tűzoltóknál
Az elmúlt évek hagyományait követve a Magyar íjász Szövetség idén is 
március elején rendezte a World Archery Teremíjász Országos Bajnokság 
döntőjét. 

A rekord létszámú nevező-közel 350 fő-között ismét ott voltak a Boronkai 
Hagyományőrző és Íjász Egyesület versenyzői. Újabb négy Országos Baj-
noki Címmel gazdagodott Marcali ebben a sportágban, és Bogyó Gergő 
ismét új országos csúcsot lőve szerezte meg az első helyet.
 
A versenyen az alábbi eredményeink születtek:
- Molnár Karolin Rachel Kadet Vadászreflex kategória Országos Bajnoki Cím
- Horváth Márk Ifjúsági Vadászreflex kategória Országos Bajnoki Cím
- Bogyó Gergő Serdülő Barebow kategória Országos Bajnoki Cím
- Kulcsár Ernő Veterán Vadászreflex kategória Országos Bajnoki Cím
- Szívós Edina Serdülő Barebow kategória 2.helyezés
- Géczi Zoltán Veterán Vadászreflex kategória 3.helyezés
- Salamon Bíborka Serdülő Tradicionális kategória 4.helyezés
- Hajdu Mária Felnőtt Barebow kategória 4.helyezés
- Donkó Benedek Serdülő Vadászreflex kategória 8.helyezés
- Csáki Alpár Felnőtt Barebow kategória 8.helyezés
- Lóki Dániel Serdülő Vadászreflex kategória 10.helyezés
- Nagy Balázs Serdülő Vadászreflex kategória 12.helyezés

Íjászat

A marcali kerekesek Somogyvárra látogattak március 15-én. 21 bicajos 
taposott vidám hangulatban a Szent László emlékhelynek otthont adó tele-
pülésig. Némi kulturális program után a falu déli végén szalonnát sütöttek. 
55 Km 16 - 17 Km/átlag. Tökéletes nap volt.

Indul a bringás szezon

Az év első hazai uszonyosúszó versenye a kecskeméti Bácsvíz Kupa, ahol 
a Marcali Úszó- és Szabadidő Egyesület 6 sportolóval képviseltette magát 
a megmérettetésen. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen 1 aranyér-
met, 5 ezüst- és 1 bronzérmet szereztek. A legeredményesebb versenyző 
közülük Mayer Dávid lett, aki 5 érmet zsebelhetett be.
 
- Detrich Luca
50 méter uszonyos gyorsúszás 6. helyezett
100 méter felszíni delfin uszonyos úszás 7. helyezett
100 méter uszonyos gyorsúszás 4. helyezett
200 méter uszonyos gyorsúszás 3. helyezett
4*100 méter felszíni úszás tagjaként 5. helyezett,
- Mayer Dávid
50 méter uszonyos gyorsúszás 2. helyezett
50 méter felszíni úszás 1. helyezett
100 méter uszonyos gyorsúszás 2. helyezett
200 méter felszíni úszás 2. helyezett
400 méter felszíni úszás 2. helyezett
- Hotter Petra
50 méter felszíni úszás 21. helyezett
100 méter uszonyos gyorsúszás 14. helyezett
200 méter felszíni úszás 17. helyezett
4*100 méter felszíni úszás tagjaként 5. helyezett
 - Pajor Eszter
50 méter uszonyos gyorsúszás 2. helyezett
50 méter felszíni úszás 8. helyezett
200 méter felszíni úszás 5. helyezett
4*100 méter felszíni úszás tagjaként 5. helyezett
 - Szabó Georgina
50 méter uszonyos gyorsúszás 19. helyezett
50 méter felszíni úszás 18. helyezett
100 méter uszonyos gyorsúszás 13. helyezett
200 méter felszíni úszás 13. helyezett
4*100 méter felszíni úszás tagjaként 5. helyezett
 - Szántó Júlia Anna
50 méter uszonyos gyorsúszás 9. helyezett

 Edző: Perlakyné Szlavitsek Gizella

2019. március 09. Az MVSZSE Küzdősport Szakosztályának négy verseny-
zője vett részt a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség rangsoroló verse-
nyén Jászapátiban. A marcali versenyzők továbbra is a kategóriájuk első 
helyén maradhattak az összesítésben, mert a következő eredményeket 
érték el:
 
- Takács Gergő Fighting System U 12/34 kg - I. helyezés
- Takács Gergő Ne Waza System U12/-34 kg – I. helyezés
- Takács Gergő Ne Waza System U14/-34 kg – I. helyezés
- Dudás Virág Fighting System U18/-70 kg – I. helyezés
- Dudás Virág Ne Waza System U18/-63 kg – I. helyezés
- Dudás Virág Ne Waza System U18/-70 kg – I. helyezés
- Fülöp Rebeka Ne Waza System U16/63+ kg – II. helyezés
- Takács Gergő Ne Waza System No Gi U12/-34 kg – II. helyezés
- Kustos Balázs Fighting System U14/-41 kg – III. helyezés
 
2019. március 2-3-án az MVSZSE Küzdősport Szakosztályának négy ver-
senyzője a 18 fős Magyar Válogatott tagjaiként utazhatott Mariborba, a 
Ju-Jitsu Világszövetség Európa Kupabajnokságára.15 európai országból 
(és Izraelből) 520 versenyző vett részt a kétnapos megmérettetésen.
 
Az eredmények:
Takács Gergő Fighting System U12/-34 kg kategóriában I. helyezés
Fülöp Rebeka Ne Waza System U16/-63 kg kategóriában I. helyezés
Kustos Balázs Fighting System U14/-38 kg kategóriában II. helyezés
Dudás Virág Fighting System U18/-70 kg kategóriában II. helyezés
 
Magyarország az éremtáblázatban a X. helyet foglalta el, 5 arany, 3 ezüst 
és 4 bronzéremmel.
A klubok versenyében 25 csapat ért el eredményt. Mi a VIII. helyen végez-
tünk. Az indulóink számát tekintve ez igen jó eredmény!

Nagy Róbert edző

Uszonyosúszás Ju-Jitsu

Marcali Napló - önkormányzati magazin 

Felelős kiadó: Marcali Város Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Horváthné Csoszó Gyöngyi
Nyomdai előkészítés: Buzás János
Nyomdai kivitelezés: Domonkos Nyomda, Marcali

Fotók: Marcali Portál, Zsirai Tibor, Ilácsa József
Pédányszám: készült 5000 példányban.
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A következő szám 2019. április utolsó napjaiban kerül terjesztésre.
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