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Nyár Marcaliban II.
Augusztusban és szeptemberben 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. 
Hatodik alkalommal rendezte meg közösen a Mester Étterem és a 
Marcali Művelődési Központ a Fröccs és Háziszörp Fesztivált a város-
központban. Már délután sokan kilátogattak a rendezvényre. A helyi 
termelők borait kóstolhatták, miközben koncertek sora szórakoztatta a 
vendégeket. Fényfestés, és élő szobrok színesítették a programot. 

A pályázati pénzekből megvalósított önkormányzati táborok sorát a 
Lurló Nap zárta augusztus 17-én, a Marcali Városi Fürdő és Szabadidő 
Központban. Ekkor került sor a négy évszakos korcsolyapálya ünnepé-
lyes átadására is. Kicsi és nagy boldogan rótta a köröket az új létesít-
ményben, nagy sikere volt a beruházásnak, amely szintén pályázaton 
nyert összegből valósult meg.  A tervek szerint pedig az adventi időszak-
ban a városközpontban is korcsolyázhatunk rajta. Délután látványos 
bemutatóval örvendeztették meg a Lurkó Nap résztvevőit és a fürdőven-
dégeket a Budapesti Honvéd szinkronúszói. 

Augusztus 20-án a templomban kenyérszenteléssel kezdődött az 
ünnepségek sora, este a szabadtéri színpadon  műsor és tűzijáték várta 
a város lakóit. 

Sok sportot kedvelő ember látogatott ki a csarnokba augusztus 25-én, 
a Kiss László emlékére rendezett női kézilabda tornára. A viadalt a PEAC 
nyerte.
Különös, múltbéli tüzet oltó készülékekkel, egyenruhákkal ismerkedhet-
tek meg azok, akik részt vettek a tűzoltók hagyományőrző versenyén 
a fürdőben. A látványos versenyszámok között „mocsárjárás”, kocsi-
fecskendőről való vízsugárszerelés, valamint vödörrel történő tűzoltás 
is szerepelt. 
A zenét kedvelő közönség a nyári estéken a szabadtéri színpad fellépő-
inek tapsolhatott a művelődési ház szervezésében. Nem maradhatott el 
a már hagyományosnak tekinthető Dél-Dunántúli Regionális Fúvósze-
nekar koncertsorozata sem Marcaliban. Óriási sikert arattak a templomi 
fellépésen is. 

Már 10. alkalommal reggeliztek együtt a bringások szeptember 5-én a 
könyvtár előtt. Dacolva az esős, szeles időjárással, sokan vettek részt 
ezen a programon is. 

A Marcello Pizzéria kora tavasztól rendezett zenés programokat, 
látványfőzéseket, színesítve a város kulináris programajánlatát.
Élettel telt meg a felújított Bernáth-ház szeptember 20-án délután. 
Marcali Város Önkormányzata a tavalyi évhez hasonlóan, a Védőnői 
Szolgálattal közösen szervezte meg az anyatejes táplálás világnapja 
alkalmából az „Együtt kerek a világ” programját a város legfiatalabb 
lakóinak és családjaiknak.
 

Ha szeptember, akkor „Érik a szőlő”. A nagyszabású őszi fesztivál 
pénteken este Bródy János koncertjével vette kezdetét. Több nemzedék 
számára ikon ő, dalai csöppet sem veszítettek aktualitásukból. Hogy 
felejthetnénk  a Ha én rózsa volnék, vagy a Sárga rózsa című dalait! 

Másnap, 21-én látványos zenés szüreti felvonulásban gyönyörködhet-
tünk a lezárt Rákóczi utcában. A Piactéren helyi gasztronómiai értékeket  
kóstolhattunk, a helyi borokat ihattuk, miközben a színpadon egymást 
váltották a zenés és táncos  produkciók. A Bóbita óvoda Katica csoportja 
igazi szüreti hangulatot varázsolt elénk. Minden korosztály, rétegízlé-
sére tekintettel voltak a szervezők, hiszen akik a blues és a rockzenét 
szeretik, azok Török Ádám és Fehér Ádám fellépését élvezhették, de nem 
kellett csalódniuk az operettet és nótát szeretőknek sem.

Este pedig óriási bulit csapott a fiatalok nagy kedvence, az Ocho Macho, 
s a már hagyományos tűztánc sem maradt el. Ha szüreti rendezvény és 
Marcali, akkor a néptánc sem hiányozhatott. A Baglas, a Baglas Funda- 
mentum s a vendég lengyel Kozminicay együttes fellépésével igazi 
értéket varázsolt a színpadra. A táncházban pedig a vendégek is együtt 
ropták a fellépőkkel, közöttük városunk polgármestere is, aki nem 
mondhatott nemet a lengyel táncos hölgy invitálására. 

Visszatérve a gasztronómiára, a hagyományos ízekre, a Helvécia 
étterem jóvoltából elleshettük a rétesnyújtás titkát, a Búzalelke Pékség 
pedig péksütemény workshop bemutatóján vehettek részt az érdeklő-
dők. Elkészült a város tortája is, a Siófoki SZC Marcali Szakgimnázium 
és Szakközépiskola cukrásztanulói sütötték, Pappné Ható Andrea  
mestercukrász vezetésével. Dr. Sütő László polgármester vágta fel a 
finomságot, amelyből bárki kóstolhatott. De volt mezőgazdasági gépek 
kiállítása, gasztrosátor, a Kulturális Korzóban nem létező tárgyak tárlata 
a népi eredetű kifejezésekből. A gyerekek körében a kutyasuli bemu-
tatója, a hordójátékok, és a jelmezes szelfifal aratott osztatlan sikert. 
Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy a szervezők és a közreműködők 
összefogással nagyszerű munkát végeztek. Színvonalas, értékes, jó 
hangulatú programsorozat részese volt a város. Hamisítatlan fesztivál 
hangulat uralkodott Marcaliban!

HCSGY
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A szocialista Magyarországon a laktanyák titkos objektumoknak számí-
tottak, ezért mindenhol kitették eléjük a táblát: Fényképezni tilos! Ebből 
lehetett megtudni, hogy pontosan hol találhatók...Így működött ez a mi 
kis városunkban is: Kandlerék nagy hírű fagyijának kedvéért az ország 
minden tájáról ide sereglő turistákat is ez a kép fogadta. Magas kerítés, 
őrbódé, őrségben álló kiskatonák - ezt tanulmányozhatták a fagylaltra 
várakozó népek a nemegyszer az utcára is kitekeredő kígyózó sorokban 
állva.

A laktanyának neve is volt - Hunyadi János -, de ember nem akadt, aki 
így hívta volna, merthogy ez egyszerűen a "belső" volt, szemben a bizei 
út mellett ma is - romokban - álló "külsővel".

(Fehér János könyvéből Ilácsa József)

A rendszerváltást követő években a laktanyák nagy része kiürült,  
Marcaliban is megszűnt a katonaság, és itt maradt egy hatalmas, vál-
tozó színvonalú és állagú épületegyüttes a főutcán, a város szívében. 
Nyilvánvaló volt, hogy ez így nem maradhat, ezzel valamit muszáj kez-
deni - az utca  átalakítása  kényszerűség hatására kezdődött meg.

Marcali vezetése két lehetőség között választhatott: Kiárusítja gyorsan, 
jó pénzért a területet a legelső befektetőnek, kezdjen vele az, amit akar, 
aztán nincs többet gond rá, vagy hosszú távra gondolkodnak, és több, 
egymásra épülő, egymást kiszolgáló lépésre bontva kialakítanak egy új 
belvárost. Szerencsére ez utóbbi történt. Az egykori laktanya területe 
mára már olyan szervesen beépült a város vérkeringésébe, hogy néha 
még a tősgyökeres marcaliaknak is okoz némi fejtörést, ha meg kell 
mondani, mi micsoda is volt azelőtt.

Hosszú évek múltak el azután, de ahogy az remélhető volt, csak kiírtak 
végre egy olyan pályázatot, amivel lehetett pénzt szerezni az átalakítás 
következő ütemére: a volt akkumulátorgyártó cég, az Akku - Gép által 
itt hagyott, veszélyesen tönkretett föld és a hozzá kapcsolódó terüle-
tek rehabilitációjára. / Az agyonszennyezett földet egy méter mélyen 
ki kellett cserélni ! / Így jöhetett létre a főutca háta mögött, az onnan 
könnyen elérhető Európa Park, amit napjainkra már teljesen belakott a 
város. Játszóterein gyerekek és felnőttek szórakozhatnak, sportolhatnak, 
szabadtéri színpada pedig nyaranta népszerű, ingyenes programoknak 
ad otthont. 

A régi mozi épülete sokunknak nőtt a szívéhez , már csak a hozzá fűződő 
emlékek miatt is, de muszáj volt tudomásul venni, hogy előadáson-
ként 6-8 néző érdeklődése mellett lehetetlen fenntartani... Nosztalgia 
ide vagy oda, a gatyája is rámenne a városnak! Az épületet más célra 
hasznosítani nem lehetett, ráadásul műszakilag ugyancsak leharcolt 
állapotban volt. Ezért született meg a döntés a lebontásáról, a helyén 

"A mi utcánk ó be szép" /lehetne?/

Előzetes

megépült az új, belső főtér. A lehetőségekhez képest vitathatatlanul szép 
lett, sok alkalmi rendezvénynek adott azóta és ad manapság is otthont. 

(forrás: Fortepan)

A belvárosra nehezedő átmenő forgalom csökkentése jelentette a 
következő megoldásra váró problémát, de ezzel is meg kellett várni - és 
persze  megragadni - a megfelelő alkalmat, mert itt ütemenként milliár-
dokról beszélünk, mindig csak az kerülhet sorra, aminek megteremthető 
a fedezete, vagy illeszkedik valamilyen állami tervezethez. 
Pályázatot csak arra lehet benyújtani, amire kiírnak, amire pedig kiír-
nak, azt nem szabad elszalasztani, mert ki tudja ,mikor adódik rá újra 
alkalom.

 
(forrás: Fortepan)

A közelmúltban "zöld" város kialakítására lehetett pályázni, ezzel sike-
rült pénzt szerezni a belváros csinosításának következő lépésére - úgy 
persze, hogy megfeleljünk a kiírási feltételeknek is, de vállalhatatlan 
kompromisszumokat se kelljen kötni. Ennek keretében nyílt mód a 
Kultúr - és a Civil Ház felújítására, ez utóbbira igencsak ráfért már - 
elképesztően rondán virított ott a központban.

Hogy Marcali főutcájának a Kopári saroktól a Posta közig terjedő 
szakasza olyan legyen, amilyennek a város lakói látni szeretnék, a 
Polgármesteri Hivatalban pályázatot írtak ki az utcakép megtervezésére, 
amin bárki részt vehetett, akinek volt valamilyen elképzelése. A téma 
felkeltette az emberek érdeklődését, 13 pályamű érkezett a felhívásra, 
a zsűri közülük négyet díjazott /mégpedig tisztes jutalommal, 250-250, 
illetve 150-150 ezer forinttal honorálta az igényes munkákat/, ötöt 
pedig további lakossági vitára bocsátott. Augusztus elején utcafóru-
mot hirdettek a Künzelsau térre, ahol dr. Sütő László polgármester és 
szakmai csapata ismertette a terveket az érdeklődőkkel, megvitatták a 
felmerülő javaslatokat, válaszoltak az elhangzott kérdésekre.

Ezek után még egyszer alkalmat adtak rá, hogy azok a városlakók, 
akiknek bármilyen mondanivalója van a tervekkel kapcsolatban, megte-
hessék azt: a polgármester előre meghirdetett, rendkívüli fogadónapot 
tartott kifejezetten ebben a témában.

El lehet mondani, hogy sok marcali polgár közös gondolkodása, 
javaslata van benne abban a végső változatban, ami majd remélhetőleg 
megvalósul.
Ezek szerint a jelenlegi négysávos út 2x1 sávra szűkül, nem lesz tehát 
kitiltva a forgalom, csak kisebb lesz. /Ennek biztosítására van közleke-
dési "háttérterv", megfelelő táblákkal, korlátozással, eltereléssel stb./ 
Az így felszabaduló területen alakítanak ki sétányokat, fákkal, virágokkal, 
padokkal. Nem sétálóutca lesz tehát a városban, hanem olyan főutca, 
ahol árnyas, virágos környezetben akár sétálgatni is lehet, esetleg meg 
lehet pihenni egy padon vásárlás vagy ügyintézés közben. Lássuk be, ez 
azért szebbnek, élhetőbbnek ígérkezik a jelenleginél...
Hamarosan jöhet a következő lépés, amellyel a belváros parkolási gond-
jain kívánnak enyhíteni a " régi " Kultúrház és a főutca háta mögötti 
területen kialakítandó parkoló megépítésével.

Reméljük, nem lesz akadálya a folytatásnak!!
O.I.

Mindkét ötven éve érettségizett egykori gimnáziumi osztály megtartot-
ta jubileumi találkozóját a közelmúltban. Sorsuk, életútjuk, a városhoz 
való viszonyuk  Marcali múltjának szerves része, de a mához is szól, 
"mai magyarok!"
Az eseményről következő számunkban olvashatnak részletes beszámo-
lót, ízelítőül egy rövid előzetes:

 - Ötven éve elmentetek Marcaliból, mond még nektek valamit ez a 
település? Milyennek látjátok kívülállóként?

- Ötven év ide vagy oda, soha nem tudok úgy elmenni errefelé, hogy 
be ne menjek egyet bóklászni a kórházparkba - válaszolja Viczián 
András -, van ott egy öreg platánfa, mindig megnézem, megvan-e még 
...legutóbb még élt. Fáj a szívem, nagyon, hogy a fa ugyan megvan, de 
a kórház lényegében odalett. Édesapám volt a kórház igazgatója, ott 
laktunk a későbbi szakrendelő épületében, a parkban telt a gyerekkorom,  
képzelheted, milyen érzés látni a pusztulást! A város egyébként szép, és 
nekem soha nem lesz közömbös vagy pláne idegen.

- Érettségi után azonnal Pestre kerültem, tele áhítattal a főváros iránt, 
és persze félelemmel, kisebbségi érzésekkel, hiszen lényegében 
faluról jöttem -emlékezik Kovácsné Laki Éva - aztán lassan rájöttem, 
hogy nincs miért kevesebbnek érezni magam  - én ebben a "faluban" 
/Marcali akkor még nem volt város/ mindent megkaptam az iskolában, 
a családban, a bennünket körülvevő felnőttektől. Mindennel felvértez-
tek, amire szükség van az életben műveltségben, viselkedéskultúrában, 
intelligenciában. A többi már csak rajtam kellett, hogy múljon . .

Amikor megszűntek a laktanyák, meg voltam győződve róla, hogy 
ennek a városnak vége, ez sorvadásra van ítélve. Ekkora ütést nem 
lehet kiheverni, hiszen nemcsak a lakosság, a több száz munkahely tűnt 
el egyik pillanatról a másikra, hanem a kereskedelem, a vendéglátás 
is  megsínyli a kereslet hirtelen leépülését. De Marcali talpra állt! Csak 
gratulálni tudok az ittenieknek, úgy látszik, jól sáfárkodtak a lehetősé-
gekkel, ügyesen lavíroztak a nehézségek között. Ma már ritkábban járok 
erre, kihalt a családom, eladtuk az ősi házat. Nagyon tetszik a sok zöld, 
a virágok, parkok - becsüljétek meg, amitek van, ez egy élhető város! 

O.I.
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Rettentő sokat dolgozik. Hosszas egyeztetés után, csak kora este tudunk 
leülni beszélgetni, miután az utolsó kis beteg is távozik az orvosi ren-
delőből. Mosolyogva, vidáman fogad, egyáltalán nem látszik rajta, hogy 
reggeltől fogva talpon van, gyermekeket gyógyít, vígasztal a bajban.

- Mi a titka? Honnét ez a nagy munkabírás?

- Egyszerű, szeretem a munkámat. Régebben nevettem azon, ha azt 
mondták az idősebbek, hogy örüljünk, ha dolgozhatunk. Ma már értem, 
mire is gondoltak. Örülök, amikor reggel felkelek, és munkához láthatok. 
Csodálatos érzés, hogy segíteni tudok. Amikor bejön egy súlyos beteg 
gyermek a rendelőbe, és vissza lehet adni épségben a családjának, 
annál nincs felemelőbb érzés. Ez kárpótol minden fáradságért. 

- Meséljen egy kicsit a gyerekkoráról, a családjáról!

- Damaszkuszban születtem 1963-ban. Öt fiú és két lánytestvé-
rem van, többfelé élnek a világban. Van, aki otthon maradt, van, aki 
Líbiában, Szaúd-Arábiában telepedett le. ENSZ iskolába jártam érettségi 
után cserediák program keretében kerültem 1983-ban Magyarországra. 
Egy évig nyelvi előkészítő kurzuson voltam, aztán mentem Pécsre, az 
Orvostudományi Egyetemre.

A fáradhatatlan Ahmad doktor bácsi - Dr. Ahmad Al Banna 
- Mindig is orvosnak készült?

- A sors alakította így. A mérnöki karra is pályáztam, ám amikor kicsit 
késve, 1983 novemberében Budapestre jöttem, az orvosira tettek, mivel 
a hozott pontszámom oda volt megfelelő.

- Nehéz volt beilleszkedni, egy más kultúrához igazodni?

- Más kultúrák találkozása véleményem szerint fejlődést és szélesebb 
látókört eredményez. A legfontosabb, hogy mindannyian emberek 
vagyunk, ez a lényeg! Szerettem Pécset, sokat segítettek a minden-
napokban a csoporttársaim, vagy akár idegenek is. Emberségesek és 
jószívűek, barátságosak Magyarországon az emberek. Befogadtak. 

- A diploma megszerzése után itt maradt, és munkát vállalt. Így 
tervezte, vagy a szerelem szólt közbe?

- 1984-ben találkoztunk a feleségemmel Pécsett. Ő is az egészségügy-
ben dolgozik. Azóta együtt vagyunk, neveljük a két lányunkat, és segít 
nekem a mindennapokban.

- Az orvosi hivatáson belül a gyermekgyógyászat vonzotta?

- Eredetileg sebész szerettem volna lenni. Ám amikor végeztem a ta-
nulmányaimmal 1990-ben, csak egy állást hirdettek meg, mégpedig 
gyerekorvosit a nagykanizsai kórházban. Annyira kevesen voltunk, s 
annyira segítettek, támogattak, hogy kezdőként szabad kezet kaptam 
az osztályon. Emlékszem egy súlyos agyhártyagyulladásos gyermek 
esetére, hogy sikerült életben tartani! Ott ragadtam. Dolgoztam a 
csecsemő-és gyermekosztályon, iskolaorvosként, kísérleti jelleggel 
pedig vidékre mentünk a felnőtt háziorvosorvos mellé segíteni. A beteg 
gyermekek életmód táboroztatását is Nagykanizsán kezdtük, ott tanul-
tam meg, hogy is kell ezt csinálni. Három kongresszus szervezésében is 
nagy szerepet vállaltam. 

- Hogy került kapcsolatba Marcalival?

- 2001-ben Dr. Rőth Zsuzsanna főorvosnő hívott ügyeleti munkára, mivel 
orvoshiánnyal küzdöttek a kórházban. Aztán 2003-ban ide jöttem or-
vosnak. 2007-től osztályvezető főorvos lettem. Nagyon szeretek itt élni

a közösségnek, hisz segíthetek. 2015 tavaszától a 
II. számú gyermek háziorvosi ellátásban, körzeti és 
iskola egészségügyi feladatokban is dolgozom. A vidéki 
települések gyermek ellátását Mozgó Szakorvosi 
Szolgálat keretében végzem.

- Tolerálja azt a családja, hogy ritkán látják önt ott-
hon?

- Megszenvedte a feleségem, és a két lányom, hogy 
ilyen szakmám van. Sokszor az utolsó pillanatban 
maradt el a közös program. Gyakorta már fel voltak öl-
tözve indulásra készen, s akkor hívtak, menni kell be-
teghez. Soha nem tettek nekem ezért szemrehányást, 
szerencsém van ezzel a három hölggyel, nagyon tü-
relmesek velem. Emlékszem olyan nyaralásra is, hogy 
végig a telefont kellett figyelnem a munka miatt. S lám, 
a gyermekeim is az egészségügyi pályát választották! 
A nagyobbik gyógytornásznak tanul, a kisebbik most 
kezdte az orvostudományi egyetemet.

- Van hobbija?

- Hobbim a munkám! Mellette szeretek utazni. 
Gyönyörű helyek vannak ebben az országban is.

- Milyen a tökéletes napja?

- Ha minden beteg meggyógyult.

- Mi az, amit nem szeret?

- Úgy gondolom, sok a haszonember a világon. 
Gyűlölöm azt, aki hazudik.

- Mi az, amit sajnál az életében?

- Elveszett az az idő, azok az évek, amíg az édesanyá-
mat nem láthattam. 
Ő Szíriában maradt, 2011 után nem engedte, hogy 
hazamenjek, nem lehetett tudni, mi történne velem ott, 
abban a helyzetben. Nyolc évig kellett várni az újbóli 
találkozásra, addig csak telefonon, interneten érintkez-
hettünk. Tavaly decemberben utaztam haza, az Isten 
is így akarta, hogy menjek, hisz szegény beteg lett, 
kórházba került, s sajnos rövidesen meghalt. De kellett 
még egyszer találkoznunk ebben az életben! 
 S fáj, hogy a lányaim nem mindig kaphatták meg 
tőlem a kellő együttlétet. 

- Mik a tervei a közeljövőben?

Szeretném folytatni a beteg gyermekek életmód tábo-
roztatását, ezt nagyon fontosnak tartom a jövőben is.
- Mindig van valami a rendelővel kapcsolatosan is. 
Szépnek kell lennie és barátságosnak, hogy ne sírva 
lépjenek be az ajtón a kicsik. Tiszteljük meg a gyere-
keket, hisz ők a jövő!

Sajnos, gyerekkori fényképeket nem tudtunk az in-
terjú mellett közzétenni, mivel odalettek a háború-
ban. S tudjuk, az öldöklés hány család életét dúlta 
fel, tette tönkre! 

Jó egészséget kívánok az olvasók nevében is!

HCSGY

és dolgozni. Minden támogatást megkapunk. 
Sokan kérdezték már, miért nem mentünk el a 
családommal külföldre, hiszen anyagilag mesz-
sze jobban járnánk. Azért, mert itt odaadóak és 
segítőkészek az emberek. Amikor Nagykanizsán 
szerettünk volna egy rehabilitációs szobát kialakí-
tani, pillanatok alatt olyan emberek is segítettek, 
akiknek nem is volt károsodott gyerekük. A marcali 
nyári táboroknál is hamar megvolt, ki támogatja 
eszközökkel, helyiséggel a programot.  A sószoba 
kialakításánál is példa értékű volt az összefogás a 
bál megrendezésénél és a szoba berendezésének 
létrehozásánál is,együtt cipelték a téglát a szülők 
és a gyerekek. A helyi vállalkozók és magánsze-
mélyek is többször nyújtottak önzetlen segítséget a 
gyerekosztály és a táborok számára. Most is bármit 
kérünk, teljesítik. Az apukák  ha kell, rendelőt fes-
tenek, az önkormányzat is mindig mindenben segít, 
nagyon jó a kapcsolatunk. Egy nagy család ez a  
város. S ez fontosabb, mint a pénz. Ezért maradtunk. 
Örömmel tölt el, hogy hasznos tagja vagyok ennek
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A marcali nyár manapság már elképzelhetetlen választókerületi 
vigasságok nélkül. A kialakult hagyományoknak megfelelően a 
képviselők az idén is megszervezték az egykori búcsúk hangulatát is 
megidéző összejöveteleket.

Fekete Lajos és dr. Mészáros Géza a Noszlopy Iskola udvarára szervezte 
a programokat, ahol kicsik és nagyok egyaránt találhattak az 
ízlésüknek és igényeiknek megfelelő szórakozást. Gyerekműsor, utcabál, 
Kaczor Feri - volt itt minden, tényleg, akár a búcsúban...

Horvátkúton igazi népünnepély a falunap, bár  itt rendezvényekben 
igazán nincs hiány. Népi táncosok és mulatós zene szórakoztatta a 
nagyérdeműt  - az elmaradhatatlan ugrálóvár a kicsiknek, estére báli 
hangulat a nagyoknak.

Választókerületi vigasságok

Önkormányzati választások
2019. október 13.

6-19 óráig

Bizére is oda csalogatott több, a faluból elszármazott embert a 
rendezvény híre, hogy eltölthessenek egy kellemes délutánt földijeikkel. 
Marcali amatőr zenészei, táncosai - ahogy máshol is - itt is kivették 
a részüket a szórakoztatásból, a gyerekek is jól érezhették magukat, 
de a kulináris élvezeteknek is lehetett hódolni.

Igazi kánikula vagy inkább rendkí-
vüli hőség és Varga Zoltán képvi-
selő fogadta a Gombai Forgatagra 
kíváncsi látogatókat. Jónéhány 
érdeklődőt megmozgató főző- 
verseny, szabadtéri játékok 
kavalkádja, főleg helyi fellépők 
műsora színesítette a délutánt, de 
akinek kedve kerekedett rá, akár 
táncra is perdülhetett.

Kissné Molnár Ágnes képviselőnő 
elvitathatatlan érdeme, hogy az utób-
bi években Gyóta is felkerülhetett a  
"térképre". Nemcsak a falunapi vigas-
ságok szórakoztató programjai, ha-
nem a szezonnyitó tekeverseny is ide 
csalogatja még a marcaliak egy részét 
is. Ez utóbbihoz kapcsolódóan szent-
misével ünnepelték meg, hogy sikerült 
felújítani a temetőben a keresztet, és 
Szűz Mária szobrát is megáldották.

O.I.

Talán a boronkai rendezvény volt 
a legnagyobb szabású, Mozsárné 
Kutor Veronika és csapatának 
szervezésében. Rendőrök, tűzol-
tók, egészségügyi felvilágosítás, 
lovaskocsi és íjászat, foci és ping-
pong, változatos műsorszámok, na 
és az elmaradhatatlan főzőverseny 
- ebből aztán tényleg mindenki 
találhatott magának kedvére valót.

Egy kis közösségi játékra várta a családokat Hosszú András és 
dr. Sütő László augusztus végén a Berzsenyi parkba, a nyarat is elbúcsúz-
tatva egyúttal. A tavalyihoz hasonlóan most is szülők, nagyszülők és persze 
a gyerekek szórakozhattak együtt az ötletesen összeállított, kreativitást, 
együttműködést kívánó feladatok megoldásában, ügyességi játékok-
ban.  Jó hangulatú, oldott légkörű beszélgetések szövődtek a résztvevők 
között, akik remélik, lesz jövőre folytatás.
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A boronkai földterületek a 18. század legnagyobb részében a Gyulai 
Gaál család tulajdonában voltak, a településen majorságuk működött. 
A 19. század első harmadára kényszerűségből fokozatosan eladogat-
ták a birtokaikat, amelyek egy részét 1836-tól a somogyfajszi Kund 
család, másik részét 1842-től a marcali Széchényi Pál szerezte meg. 
A ma is álló kastélyépületet 1908-ban Kund Gusztávné ifj. Sztelek 
Ferenccel építtette fel. 

A boronkai Széchényi kastély utcai képe 1936-ban
(Csomós László felvétele, a Marcali Múzeum gyűjteményéből. 
A fotót retusálta Ilácsa József.)

1935 elején gróf Széchényi Andor Pál marcali földbirtokos meg-
vásárolta özv. Kund Gusztávnétól annak boronkai kúriáját. 
Az átalakításra Csomós Gergelyt kérte fel a gróf, így ezen az épüle-
ten a Sztelek-Csomós építőmester-család mindegyik tagja dolgozott. 
Az 1936-ban történt felkérésről így emlékezett vissza Csomós László 
1994-ben: 

„ A felmérést elvégeztük, a tavasszal megkezdődött az építkezés. 
Lépcsőrajzokat készítettem, Kutasi keszthelyi kőfaragó készítette lép-
csőt beépítették, vaskorlátokkal ellátva. Tavasszal apám Sz. A. P-lal 
[Széchényi Andor Pállal] ez ügyben beszélt a Széchényi utcai irodaépü-
letben, s apám bemutatta az általam tervezett két oszlopra támaszko-
dó fedett főbejáratú ajtó elé tervezett építmény rajzát. Kérdezte a gróf, 
hogy megtudják-e a kőművesek csinálni. Apám megnyugtatóan fele-
li, hogy igen. Majd a gróf kívánságára kimennek a raktárba s a régi 
elbontott kastély [1866-ban készült] kétszárnyú díszes kovácsoltvas 
ajtaját mutatja. Szeretné, ha ezt oda beépíttetnénk. Megtörtént. (…) 
Mindezen munkák tavasztól augusztusig készültek gróf Széchényi Endre 
és családja odaköltözésére. ” 

A nyár végére az épület teljes renoválását befejezték, és a leendő So-
mogy vármegyei főispán, gróf Széchényi Endre (1902-1984) be is köl-
tözhetett a családjával. Csomós László személyesen is kivette a részét a 
munkálatokból, azaz kőművesmunkát is végzett. 

Épített örökségünk - A boronkai Széchényi-kastély
A grófi család 1943-ig lakta a kastélyt, majd átköltöztek Marcaliba, mi-
után Széchényi Andor Pál meghalt. A világháborút követően, a háborús 
sérülésekkel tarkított és kifosztott épületben – a lebombázott iskola he-
lyett – a katolikus elemi oktatás zajlott 1950-ig, az államosításig, utána 
állami 8 osztályos általános iskolaként szolgált tíz éven át. 

A boronkai Széchényi kastély udvari képe 1936-ban
(Csomós László felvétele, a Marcali Múzeum gyűjteményéből.  
A fotót retusálta Ilácsa József.)

Boronkán 1960-tól, a körzetesítést követően, már csak az alsó tago-
zatos általános iskola működött a kastélyban, ahol viszont beindították 
az óvodát. Az emeleten szolgálati lakások voltak. 1996-ban az épület 
magánkézbe került, tulajdonosváltás után 2018-ban megkezdődött a 
felújítása és bővítése.
 
A kastély történetével kapcsolatos dokumentumok, fényképek a Marcali 
Múzeum gyűjteményében megtalálhatóak.

Huszár Mihály - történész

A boronkai kastély udvari képe 2013-ban (Fotó: Zsirai Tibor)

TÉRKÉP
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Megkérdeztük az oktatási-nevelési intézmények vezetőit, hány új 
tanuló, illetve óvodás iratkozott be hozzájuk a 2019/2020-as tanév-
re. Kíváncsiak voltunk arra is, vannak-e új pedagógusok?

Siófoki SZC Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája: nappali tago-
zaton 4 új osztály indult, összesen 80 fővel. (3 szakközépiskolai, és 1 
érettségire felkészítő tagozaton)
A felnőttoktatásban 2 új osztály van, 48 fővel.
Három új tanár érkezett, Máténé Ősz Krisztina angol-német szakos, 
Tüttőné Linha Katalin magyar nyelv és irodalom szakos, és Tánczos Gab-
riella gazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari tantárgyakat oktató tanár.

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium: két osztály indult, 42 tanulóval. 
Új pedagógus: Fülöp Dóra, matematika-biológia szakos.

Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközép-
iskola és kollégium: 67 az új elsős tanuló.
Osztályok: 1 szakgimnáziumi, 2 szakközépiskolai, HÍD program, szakma 
utáni érettségi felkészítő, egyéves gépjavító. 

Becsengettek

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola: 
Három első osztály indult, 54 tanulóval. Új pedagógus: Fazekas Edéné 
testnevelés-technika szakos.

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola: 43 első osztályos tanuló.

Marcali Hétszínvirág Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény: 2 elsős tanuló. Új tanárok: Csobod Boglárka, 
Királyné Tóth Anita gyógypedagógusok.

Marcali Óvodai Központ: 85 fő kiscsoportos. Új pedagógusok:
Bogdánné Posza Szilvia, Rácz Lívia Zsanett, Kiss Katalin, Schrenk 
Krisztina, Csehkis Anett, Tebeli Klaudia

HCSGY

Évről évre népszerűbb a Városi Önkormányzat "Szép Otthon" 
nevű pályázata, ma már közel kétszáz család lakóhelye viselhe-
ti a kitüntető címet - a városban járva egyre több ház falán lát-
hatjuk az ezt igazoló jellegzetes táblát. A legszebbeket ezen felül 
minden évben díjazzák is, az idei eredmények a következők: 

- Szép Otthon Különdíj: Juhász Antal, Karikás utca

- Szép Otthon Különdíj: Kissné Molnár Ágnes és Bogyó Zoltán,

   Szigetvári utca

- Szép Otthon Különdíj: Kun Ilona, Noszlopy utca

- Szép Otthon Polgármesteri Különdíj: Czuczka János, Szabadság utca

- Szép Otthon Díj III. fokozata: Marton Ferencné és Marton Ferenc,

   Szabadság utca

- Szép Otthon Díj II. fokozata: Bódisné Antal Katalin, Berzsenyi utca

- Szép Otthon Díj I. fokozata: Farkas Aladár, Jókai Mór utca

- Marcali az Otthonunk Egyesület különdíj: Beke Sándorné Piac u.

A díjakat a szüreti fesztiválon adta át dr. Sütő László, városunk polgár-
mestere, mi pedig szívből gratulálunk a győzteseknek. A pályázattal va-
lójában minden marcali polgár nyert, hiszen a sok szép virágos portával 
a mi városunk lett szebb.

Marcali művelődési központ
programajánló – 2019. október, november

SPORT - Programajánló

• Október 01. (kedd) 15:00 – Idősek világnapja. „A nő szívét ki ismeri?” – 
Kalocsai Zsuzsa és Sánta Zsolt operettműsora. GYÉK rendezvényközpont.
• Október 12. (szombat) 7:00-12:00 – Garázsvásár – Bolhapiac. Piac tér.
• Október 23. (szerda) – Nemzeti ünnep
  - megemlékezés a Hősök terén.
                - 18:00 – Szentmise a Plébániatemplomban.
  - 18:30 – Ünnepi műsor az 1956-os emlékműnél.
• Október 24. (csütörtök) 17:00 – „Kortárs világ” – Tüttő József 
festőművész kiállítása. Kulturális Korzó Kortárs Galéria.
• Október 19. (szombat) 15:00 – „Ízvadászat a csemetekertben" 
egészségtudatos gasztro show gyerekeknek Madarász Ildikóval, a Bala-
ton-part háziasszonyával. Kulturális Korzó.
• Október 31. (csütörtök) 10:00-16:00 – Halloween-i szellemes 
kavalkád. Kulturális Korzó.
• November 7. (csütörtök) 16:30 – „A terítők színes világa” – Kiss Sán-
dorné hímző kiállítása. Kulturális Korzó Amatőr Alkotók kiállítótere.
• November 9. (szombat) 7:00-12:00 – Garázsvásár – Bolhapiac. Piac tér.
• November 11. (hétfő) 19:00 – Marcali Dumaszínház: Kiss Ádám és 
Benk Dénes fellépése. Művelődési Ház. Jegyértékesítésről érdeklődni 
lehet a Kulturális Korzóban (85/510-448).
• November 29. (péntek) 10:00 és 13:00 – Bérletes gyermek színház 
ovisoknak és iskolásoknak.* Előadás címe: Mátyás király mézbora. Mű-
velődési Ház. 
• November 30. (szombat) 14:00-17:00 – Adventi ünnepváró kreatív 
műhely. Kulturális Korzó.
• November 30. (szombat) 17:00 - I. Adventi gyertyagyújtás. 
Plébániatemplom.

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Marcali Művelődési Központ

• Október 19 - Délelőtt családi nap
15 óra: Marcali VSZSE-Tamási KC (kézilabda, ifi)
17 óra: Marcali VSZSE-Tamási KC (kézilabda, NB2)
• November 9
15 óra: Marcali VSZSE - Góna SZKKE (kézilabda, ifi)
17 óra: Marcali VSZSE - Szekszárdi FGKC (kézilabda, NB2)
• November 23
15 óra: Marcali VSZSE - BBSC Balatonboglár (kézilabda, ifi) 
17 óra: Marcali VSZSE - BBSC Balatonboglár (kézilabda, NB2)
• November 30 - Csitu foci
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