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Polgármester-választás

képviselő-választásOktóber 13-án Marcaliban is lezajlott az önkormányzati választás,amelynek eredménye a következő:

Megválasztott polgármester: dr. Sütő László

Megválasztott képviselők
   dr. Horváth László   dr. Mészáros Géza     Kőrösi András    Bereczk Balázs
   Hosszú András   Prágerné Magyar Gabriella   Mozsárné Kutor Veronika  Kissné Molnár Ágnes

   Kompenzációs listán bejutott képviselők:          Bodáné Tóth Tímea          Huszti Gábor          Kesztyüs Attila
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Megyei közgyűlésre leadott szavazatok

A jelölő szervezetekre leadott szavazatok alapján a Közgyűlés tagjai lettek:
  Biró Norbert  Huszti Gábor  Kárpáti László  Holovits György Huba  Tardi Tamás Ákos 
  Szajcz Adrián  Koós Csaba Tibor Bogdán Dániel János Anderné Röszler Erika  Némeht Lajos
  dr. Takács Richárd dr. Gyenesei István Stikel Lajos  Rákóczy Attila István  Balla Péter

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 
29-én megtartotta alakuló ülését, ahol elsősorban a választás-
sal összefüggő vagy abból következő aktuális feladataikat látták 
el. Meghallgatták Györei Istvánnak, a helyi választási bizottság 

Állandó bizottságok összetétele

Jogi és ügyrendi bizottság

Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, 
Sport és Ifjúsági Bizottság

Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Elnök:
Kőrösi András 
Tagok:
Dr. Horváth László
Hosszú András
Dr. Mészáros Géza
Molnár Ágnes 
Külsős tagok:
Dr. Frányó Zoltán
Pomozi Istvánné
Dr. Varga István
Varga Zoltán

Elnök: 
Mozsárné Kutor Veronika 
Tagok:
Bodáné Tóth Tímea
Kesztyüs Attila
Huszti Gábor 
Prágerné Magyar Gabriella
Külsős tagok:
Fábos László
Gergye Petra
Horváth László
Silinger István

Elnök:
Dr. Mészáros Géza
Tagok: 
Dr. Horváth László
Kőrösi András
Huszti Gábor 
Mozsárné Kutor Veronika
Külsős tagok:
Mohari Zsolt 
Fekete Lajos
Lukács Bence Miklós
Varga László

Elnök:
Molnár Ágnes
Tagok:
Bodáné Tóth Tímea
Hosszú András
Kesztyüs Attila
Prágerné Magyar Gabriella
Külsős tagok:
Guzsvinecz Roland
Kürtösné Szabó Gyöngyi
Savanyó Gizella
Tóthné Szalavári Otília

ALPolgármester: 

BerecZk Balázs
Polgármester: 

Dr. Sütő László

elnökének tájékoztatóját, majd esküt tettek. Titkos szavazással 
választották alpolgármesternek Bereck Balázst, döntöttek a bi-
zottságok összetételéről és tisztségviselőiről is, akiknek szintén 
esküt kellett tenniük.
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Prágerné Magyar Gabriella (Fidesz-kdnp) 
6. számú választókerület

Körösi András (Motte) 
3. számú választókerület

Bodáné Tóth Tímea (Motte) 
kompenzációs lista

Kesztyüs Attila (jobbik) 
kompenzációs lista

Huszti Gábor (Fidesz-kdnp) 
kompenzációs lista

Dr. Horváth László (Fidesz-Kdnp) 
1. számú választókerület

Mozsárné Kutor veronika (Motte) 
7. számú választókerület

Bereczk balázs (Motte) 
4. számú választókerület

Dr. Mészáros Géza (Motte) 
2. számú választókerület

Képen : 
Mohari Zsolt (Fidesz-kdnp) 

kompenzációs lista

molnár ágnes (Fidesz-kdnp) 
8. számú választókerület

Hosszú András (Motte) 
5. számú választókerület

November 21-én került sor a következő ülésre, ahol egy hónap után  már meg is változott a testület 
összetétele. A kompenzációs listán bejutott és már fölesküdött képviselő, Huszti Gábor ugyanis in-
dult a megyei közgyűlés alelnöki posztjáért , és meg is választották. Törvényeink szerint azonban a 
két  pozíció egyszerre nem tölthető be, az egyiktől muszáj megválni. Huszti Gábor  - érthető okokból - 
a kaposvári hivatalt választotta, és visszaadta marcali mandátumát. Helyére Mohari Zsolt került, a bizott-
ságokba pedig Bíró Gyula.
Az új tisztségviselők letették esküjüket, így a jövőben reményeink szerint zavartalanul folyhat a munka 
tovább.

FELHÍVÁS
Marcali vállalkozói Adatbázis

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

Marcali Város Önkormányzata elkezdte létrehozni a Marcali Vállalkozói 
Adatbázist.
Az adatbázisban marcali székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéni 
és társas vállalkozások vehetnek részt elérhetőségeik, tevékenységeik 
megadásával.
Az önkormányzat célja, hogy egy olyan modern, online felületet alakít-
son ki, melyen a vállalkozók, cégek bemutathatják tevékenységüket.  
Elérhetőségeik megadásával pedig szeretnénk a lakosságot segíteni 
abban, hogy a szakembereket, szolgáltatásokat könnyebben elérjék.
Az adatbázisban való szereplésre Dr. Sütő László, Marcali város pol-
gármestere felkérte a társasvállalkozásokat, illetve személyre szóló 
levélben Marcali közel 600 egyéni vállalkozóját. A levelek kézbesítése 
november második felében kezdődött el.
Ezúton is megköszönjük a részvételt már jelző vállalkozóknak, hogy se-
gítenek egy informatív adatbázis kialakításában!
Egyben kérjük mindazon vállalkozásokat, cégeket, akik nem kapnak 
közvetlenül levelet, keressék az önkormányzatot. A cégeket a cégbí-
róságnak megadott e-mail címén keresztül próbáltuk elérni, azonban 
nem minden levelünket kapták meg a címzettek. Az egyéni vállalkozók 
esetében 2019. október 11-i listával dolgoztunk, így az utána bejelentett 
egyéni vállalkozások szintén kimaradtak a megkeresésből. 

Az adatbázisban a következő adatokat tüntetjük fel:
      -  név
      -  elérhetőségek: bármilyen elérhetőség lehet - telefonszám,
          e-mail cím, vagy levelezési cím, weboldal
      -  vállalkozás bemutatása: 
               • megjeleníthető a végzett tevékenységek felsorolásával

Október 23-án ünnepi szentmisével kezdődött a városi megemlékezés, 
majd a Hősök terén Monostori Szilveszter, a Berzsenyi Dániel Városi 
Könyvtár igazgatója tartott beszédet. Ezt követte Bányóczky Nóra és 
Békefi László énekművészek műsora, majd az emlékezés koszorúit 
helyezték el az ünneplők.

               • vagy akár szövegszerűen is bemutathatja vállalkozását
                – maximum 500 karakterszámban (szóközökkel együtt).
A vállalkozás bemutatása termékmegjelenítést nem tartalmazhat!
      -  munkaerőigény:
               • opcionális, amennyiben munkaerőt keres, lehetőséget
                  nyújtunk ennek feltüntetésére  
                        o a munkaerőigény meghatározásával
  (pl. elvárt végzettség, létszám), 
          o várható bérezés
  (-tól – ig kategóriával meghatározva)
          o munkarend
  (pl. rugalmas munkavégzés, napi x óra, stb.)

A társas vállalkozásoknak elegendő adataikat elektronikus úton 
továbbítani a nemeth.ildiko@marcali.hu címre, azonban az egyéni 
vállalkozóknak adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot kell kitölteni és 
visszajuttatni az önkormányzathoz papír alapon Marcali Város Önkor-
mányzata Polgármesterének címezve (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) 
vagy elektronikusan a nemeth.ildiko@marcali.hu címre). 
 
A hozzájáruló nyilatkozat Marcali város honlapjáról letölthető: 
http://marcali.hu/index.php/varosunk/aktualis/felhivas-vallalkozoi-adatbazis

Az adatbázisban való szereplés ingyenes és a továbbiakban is az marad.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdésekben bővebb információ 
Németh Ildikó közművelődési referenstől kérhető (tel.: 85/501-062;  
e-mail: nemeth.ildiko@marcali.hu).

Kérjük a vállalkozókat, cégeket, hogy ha egyetértenek céljainkkal, ve-
gyenek részt az adatbázis kialakításában!

Marcali Város Önkormányzata

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

Marcali Napló - önkormányzati magazin

Fotók: Marcali Portál 
Pédányszám: készült 5000 példányban.
Ingyenes kiadvány
Nyilvántartási szám: 831268 
ISSN szám: 2416-0539
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Visszatér a vén diák
Jubileumi találkozóra gyülekeznek az egykori diáktársak a gimná-
zium épülete előtt: ötven esztendeje, 1969-ben érettségiztek. Egyik 
hétvégén az egyik, a másikon a másik osztály érkezik. Hiába szeret-
ték volna egyszerre, együtt tartani az összejövetelt, az ország, sőt a 
világ minden tájára szétszóródott csapatot lehetetlennek bizonyult egy 
időpontra összerántani, pedig  Laki Éva és Gombai Marika, a lelkes 
szervezők igazán mindent és mindenkit megmozgattak a siker érdeké-
ben.

Ők már az új, eleve középiskolának készült épületben tanulhattak, ami 
ugyan nem sikeredett valami szépre, bűnben is fogant /a kedvéért bon-
tották le a zsinagógát, teljesen feleslegesen egyébként/, de a korábbi 
állapotokhoz képest sokkal jobb körülményeket tudott biztosítani: 
voltak benne szertárak, szaktantermek, sőt még menza is.

Osztályfőnökeik rég nem élnek már, volt tanáraik képviseletében Osváth 
Anna fogadja az érkezőket.
- Tegezzetek vissza nyugodtan - mondja - 
összeöregedtünk mi már ...

Ahogy a sorsuk is sokféleképpen alakult, 
megjelenésükön is más-más módon hagy-
tak nyomot az eltelt évtizedek. Van, aki 
szinte semmit se változott, és akad olyan 
is, akinek bizony be kell mutatkoznia, hogy 
„azonosítani" tudják a többiek, és a halottjuk 
is egyre több - értük ég a gyertya az 
asztalon.

Sanyira emlékeznek, aki a környék egyik 
legsikeresebb mezőgazdásza lett, de a 
rendszerváltást követő új világban kicsú-
szott a talaj a lába alól, sehogy se tudta 
megtalálni a helyét. Éva, a felesége is osz-
tálytárs volt, de nincs itt a találkozón, nem 
jár sehova. Férje tragikus halálát azóta se 
tudta feldolgozni magában, elzárkózva a 
világtól, vallásában keres megnyugvást az 
egyik környező faluban.

És hát Jóska szegény ., a lányok kedvence, akinek önsorsrontó élete egy 
erdő magányában ért szomorú véget - az orvossá lett diáktársra rótta 
ki a sors a rettenetes feladatot, hogy borzasztó állapotba került tetemét 
azonosítsa...

De itt vannak azok is, akik be tudták váltani tanáraik hozzájuk fűzött re-
ményeit: Gál tanár úr "tanársegédje", Jáger Márta helytörténeti - levél-
tári területen vált sikeressé, és szülőfalujának díszpolgára. Vagy Tallián 
Rózsika, aki a többiek szerint olyan nyelven tudott folyékonyan társa-
logni Kállai tanár úrral a fizikaórákon, amit ők sajnos egyáltalán nem 
beszéltek - nem meglepő, hogy maga is matematika-fizika tanár lett 
egy gimnáziumban. Abban mindenki egyetért, hogy az osztály esze, a 
legjobb tanuló Kinics Erzsike volt, aki azonban egy nagy szerelem ked-
véért lemondott a tudományos karrierről, és érettségi után férjhez ment. 
 Ám azt mondja, ő igenis karriert csinált, elérte a legtöbbet, ami elérhető: 
boldog ember lett.

Vannak, akik itthon maradtak, és egész éle-
tükkel Marcali vagy a környék javát szolgálták: 
Vass Éva, Hegyi Magdi, Hódos Zsuzsa, Illés Ta-
más. Sokan ismerik őket a városban, találkoz-
hattak velük iskolában, kórházban vagy éppen 
kábeltévés ügyeik intézése közben.
De olyanok is akadnak, akik mostanában jöt-
tek vissza, hogy nyugdíjas éveiket itthon él-
hessék. Szilágyi Marika Budapestről költözött 
„haza”, férjével együtt, itt él a testvére, István, 
aki az idén ment nyugdíjba, jobb lesz itthon. 
András Jancsi, az „Öcsi" is a közelmúltban 
vett házat Marcaliban, bár ő még egy kicsit 
visszajár gyógyítani a régi munkahelyére, de 
nyugdíjas éveit itt szeretné leélni.
És érkeznek sorban a távolba szakadtak:
Szántai Ida Székesfehérváron él, de a nagy-
lánya még Marcaliban tanult, és a rokonság 
nagy része is itt él, ő egy kis családlátogatás-
sal is összeköti a mai napot nyilván. 
Megjött Zavagyil Éva is Keszthelyről, Ceglédről 
meg Scheiber Jutka, Marcali egykorií iskola-
teremtő, legendás könyvtárosa.

Az összetartozás élményének, az emlékek erősségének megejtő bizo-
nyítéka, hogy a nevezetes napra valóban a világ végéről, Ausztráliából is 

hazautazott Reiner Klári, és ma-
gával hozta a családját is, bemu-
tatni a többieknek.
Vajda Marcsi is itt van, Svájc-
ból, akinek az édesapja volt a 
marcaliak orvosa az ostrom 
alatt, és még utána is sokáig 
játszott meghatározó szerepet a 
város egészségügyi ellátásában, 
feleségével együtt. Marcsi az 
akkori törvények szerint nem 
egészen szabályosan hagyta el 
az országot, ezért sokáig nem is 
jöhetett haza.
- Talán ezért is rögzültek bennem 
mélyebben az emlékek - mondja 
-, ha itt vagyok, mindig a gye-
rekkori, fiatalkori világot kere-
sem, amit nem találok persze, 
hogyan is találhatnék. Az a világ 
rendje, hogy változnak a dolgok,  
mi pedig magunkban őrizzük to-
vább a régi utcák képét, a valaha 
volt emberek emlékét. Ilyenkor, 
ha összejövünk, újra élővé vará-
zsolódik a múlt.
Megérne egy ilyen érettségi találkozó valamilyen hozzáértő, szakava-
tott elemzést is egyszer, mert a vidám csivitelés, a tova tűnt diákkor 
epizódjainak felidézése mellett ez egy nemzedék számadása is 
beváltott álmokról és beváltatlan ígéretekről, tisztes helytállásról és 

csalóka reményekről. Látlelet a szerencse forgandóságáról, és korrajz 
is egyben.
Történelem ez is, „alulnézetből".

O.I.
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Épített örökségünk -
Marcali építéstörténetének jellegzetességei a 20. század közepéig
Marcali városát nyugatról a Marcali-hát dombvonulata, keletről pedig a 
Nagy-Berek vizes nyúlványai veszik körbe, meghatározva így a település 
elnyújtott észak-déli fekvését. A „fő ütőeret” jelentette az elmúlt száza-
dokban a kis postaút, ma 68-as főút, amely mentén kialakult ki a város 
magja. A mindenkori központi szerepet a többszöri átépítés után ma is 
álló római katolikus templom, plébánia és a római katolikus elemi iskola, 
valamint az előtte elhelyezkedő piactér képezte.  Nem lehetett véletlen, 
hogy a Kátyó-patak másik partján építette fel 1840-ben első templomát 
az izraelita felekezet is. Hadászati jelentőséggel a templomtól nyugatra, 
egy kilométerre lévő, a Kátyó fölé magasodó törökkori földvár bírt, ám 
annak a nyomait a 19. század végére eltüntették, és a területét később 
felparcellázták (a mai Vár utca, Jókai utca környékén).  A város másik 
meghatározó jellegét az adta, hogy itt a 18. század elejétől a Széché-
nyi család nagybirtokainak egyik központi uradalma helyezkedett el. 
A településen – a mai Széchényi utcája két oldalán, és részben a Rákóczi 
utca nyugati oldalán – található földesúri tulajdonú házak, telkek meg-
határozták a fejlődési lehetőségeket. A 18. században, főképpen pedig 
a nagy tűzvész utáni 1802-es újjáépítést követően az uradalmi épületek, 
„árendás” bérlők által lakott üzletes, földszintes, szárazkapus házak, és 
a majorság tisztikarának (pl. intézői, ügyészi, számvevői) téglából emelt, 
cseréptetővel ellátott otthonai számítottak a legjobban megépítetteknek. 
Itt telepedtek le azok a katolikus német iparosok, akiket Széchényi Fe-
renc hívott Marcaliba. (Például a Roszmanith tímár család a 20. század 
közepéig folyamatosan működtette üzemét a római katolikus templom-
mal átellenben.) A mezőváros említett két főutcájához kapcsolódó utcák-
ban álltak a jobbágytelkek, későbbi paraszt és iparos portrák (pl. a mai 
Templom, Kaposvári, Szigetvári utcák). Ezek az épületek, sövényfalú, vert-
falú, nád vagy zsupp tetejű épületek voltak, amelyek könnyen leéghettek. 
A település másik központi jellegű épülete a 18. század végétől működő, 
a mai ún. „Kopári-sarkon” álló regália vendégfogadó és postaállomás volt. 
Vele szemben, délre állt egy másik 18. századi eredetű ház, a Rácz-bolt 
épülete, amely bérház is volt egyben. Mivel Marcali a mezőváros közigaz-
gatási és bíráskodási központ is volt, ezért a 18. század közepén „várme-
gyeháza”, majd főszolgabírói hivatal is állt itt.

Marcali jellegzetes épületei képeslapon
(1930-as évek. Mihalics Géza gyűjteményéből.)

Marcaliban igazán jelentős, a településképet átalakító változások a 
dualizmus korában történtek. 1866-ra felépült az Ybl Miklós tervezte 
Széchényi-kastély. Az 1850-es és 1860-as években letelepedett, műhe-
lyeket és üzleteteket működtető zsidó iparosok és kereskedők bérelték, 
majd megvették az uradalmi „árendás” házakat. A 20. század fordulójának 
utcaképét a Marcaliban is elterjedő képeslapokon lehet nyomon követni. 
A földes, de kétoldalt árokkal, fasorral, gázlámpákkal ellátott utcaké-
pet, és téglaborítású járdára nyíló üzletes lakóházakat elsősorban a mai 

Rákóczi utcában (Lángi, Schwetz), és a Széchenyi utcában (Wilhelm, 
Marcali Takarékpénztár Rt.) lehetett látni. A legimpozánsabb épület a 
Kopári család üzletháza és a Korona szálloda volt, valamint dél-keletre 
Lichtenstern Miksa sarki üzletes lakóháza. A Kossuth utca ekkor vált 
a helyi vagyonos polgárok és iparosok lakóhelyévé (például Kasza Sán-
dor közjegyző, Fülöpp István orvos, Bernáth Béla ügyvéd, Scheiber Ernő 
gabonakereskedő), szinte napjainkig megőrizve egységes arculatát. Itt 
épült fel később az Ipartestület székháza is.
Az épületek tervezését és kivitelezését id. Sztelek Ferenc, ifj. Sztelek 
Ferenc, Csomós Gergely és Csomós László építőmesterek és építészek 
végezték el egy kivételesen hosszú korszakban 1850 és 1943 között. 
A közlekedés fejlődése 1892-ben érte el Marcalit, amikor megnyílt a 
„vicinális” vasút, amely bekapcsolta a települést a Budapest és Bécs vég-
célú gazdasági körforgalomba. Az állomásnak a településközponttal való 
összekapcsolásával jött létre a Vasút, Erzsébet (ma, Petőfi) utca, ahol a 20. 
század közepéig iparosok, kereskedők, értelmiségiek építették fel polgári 
ízlésű lakóházaikat: vasúti vendéglő, Vajda Gyula járásbíró, Vasvári Mór 
kereskedő üzletes lakóháza, Kertész mór telekkönyvezető, Lenkei Ernő 
építőanyagkereskedő, Lengyel Pál gabona és borkereskedő, Frankó Andor 
lakatosmester, Mizsur Ádám nyomdász. A legmeghatározóbb épület pedig 
az 1906-ban elkészült szecessziós zsinagóga volt. A Széchényi utcában 
„A Münz és Berger” cég üzletes lakóháza képviselte az első emeletes 
házat Marcaliban, vele átellenben pedig a valószínűleg még a 18. század 
végén megnyílt patika ódon épülete állt. Ebben az utcában nyílt meg a fiú 
polgári iskola is 1901-ben. A századfordulón épült fel a tűzoltóság épüle-
te, több ipari üzem, amelyek közül kiemelkedett a Széchényi család tég-
lagyára a Kossuth utca végén és a Bőhm család malomépülete a Temp-
lom utca végén. Ekkoriban, 1912-13-ban épült fel a neobarokk kastély 
ma is álló épülete. A Rákóczi utcában, a sarkon állt az Isztl család 1900 
körült készült díszes üzletes lakóháza, utcára nyíló üzlethelységekkel. 
A település második, egyben legdíszesebb emeletes, üzletes háza 1903-
ban készült el dr. Mayer Ignác ügyvéd megrendelésére. 

Az igazán jelentős középületek az 1920-as években épültek, amelyek 
részben ma is uralják Marcali belvárosának a képét, ezek a járásbíróság, 
volt adóhivatal, ma rendőrség és a polgári iskola, ma Noszlopy iskola épü-
letei. Az 1945 előtti utolsó jelentősebb építkezésekre az 1930-as évektől 
került sor, ekkorra épültek új lakóházak, amelyek közül különlegeségével 
kiemelkedik Hikman Béla műlakatos üzletes lakóháza a Petőfi utcában, 
és Schusztek Jenő főorvos villája a Kossuth utcában, valamint a hangula-
tukban egységesen szép Strausz István utcai polgári házak (a mai Nosz-
lopy utcában). Ebben az időszakban Csomós Gergely és Csomós László 
kivitelező munkáját dicsérik például: a Közkórház műtőtömbje a Kossuth 
utcában, a Főszolgabírói hivatal a Rákóczi utcában, és a városháza mai 
épülete, amely 1943-ra készült el. 
Marcali építészeti képének 1945 előtti alakulásában a méretében hason-
ló magyarországi kisvárosok jellegzetességeit találjuk. Ezek fontosabbjai, 
hogy az adott települést, mint piac- és vásárközpontot, igazgatási sze-
repe kiemelte a környezetéből, létszámában növekvő lakossággal bírt, 
évszázadokon keresztül közlekedési csomópont, esetleg egy uradalom 
központja is volt, és rendelkezett polgárosodó, művelt és vagyonos réteg-
gel is. Országos jelentőségű épületei (római katolikus plébániatemplom, 
Széchényi-kastély) mellett a korszak meghatározó építészeti stílusaiban 
alkotó helyi kötődésű építőmesterek alakították ki Marcali lakó- és üz-
letházait, intézményeinek székhelyét. A településkép meghatározó je-
gyeit ezek a mára komoly építészeti örökséget jelentő, védendő épületek 
hordozzák, nélkülük szegényebb lenne a város. 
A Marcali építéstörténetére vonatkozó dokumentumok, tervrajzok, fény-
képek, képeslapok megtalálhatóak a Marcali Múzeum gyűjteményében.

Huszár Mihály - történész

Pályaválasztási Börze a Noszlopyban
Iskolánk 2019. október 19-én tartotta az immár hagyományossá vált 
Pályaválasztási Börzéjét. A rendezvényen 14 középiskola mutatkozott 
be az érdeklődő diákoknak és szülőknek. A középiskolákon kívül Szalay 
Miklós pszichológus is segítette a diákokat továbbtanulási és pályavá-
lasztási tanácsaival. Az idei börze újdonságaként képviseltette magát 
a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatósága, a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozók Kamarája, a Kétmester Marcali Kft., a Mar-
cali Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Marcali Hivatásos Tűzoltóság, 
a Marcali Rendőrkapitányság és a ZIEHL-ABEGG Motor-és Ventillátor-
gyártó Kft is. 
A színes, változatos programok célja a továbbtanulás előtt álló diákok-
nak és szüleiknek segítséget nyújtani az iskolaválasztásban, egy alka-
lommal, egy helyen a legtöbb középiskola bemutatásával. 

Bolyai Matematika Csapatverseny 

NYELVTANULÁS ANYANYELVI KÖRNYEZETBEN

Az idei tanévben 2019. október 11-én rendezték meg a nagyhírű  Bolyai 
Matematika Csapatversenyt, melyet körzetünkben a Marcali Noszlopy 
Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola bonyolított le. Három 
iskolából – Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola, Mikszáth Utcai 
Általános Iskola és a böhönyei Festetics Pál Általános Iskola – 18 tanu-
lócsoport vett részt a 3-8. osztályosok közül. 
A Noszlopy Iskola 8. osztályos csapata 3. helyezést ért el a me-
gyében. Tagjai: Baranyai Áron, Nikula Bence, Péterffy Zoltán.  
Felkészítő tanár: Kissné Ható Beatrix
A legnagyobb sikert Bohár Bálint, Bohár Marcell, Bohár Zsófia 6. c osztá-
lyos tanulókhoz társult negyedik csapattagként Oláh Réka 5. c osztályos 
tanulók érték el. 
Felkészítő tanár: Kissné Ható Beatrix

Októberben a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium 11. osztályos tanu-
lói közül tízen Nagyné Bakos Franciska tanárnő kíséretében egy hetet 
tölthettek az Egyesült Királyságban, Walesben, a Devonshire megyei 
Barnstaple városában. A programot a SOL ( Share One Language) non-
profit alapítvány finanszírozta, akárcsak a tavalyi,  német nyelvterületre, 
Grazba tett kirándulást. A marcali középiskola mellett még négy másik 
gimnázium diákjaival együtt utaztak. 
Délelőttönként angol nyelvi tanórákon vettek részt, többek között drá-
mapedagógiai módszerekkel tanultak, kommunikációs gyakorlatokat 
végeztek, a délután pedig a kirándulásoké, szabadidős tevékenységeké 
volt. Megcsodálták többek között Bristol öblének meseszép halászfaluit, 
de jártak Artúr király várában is. Itt igazi lovagként természetesen helyet 
foglaltak a kerekasztal körül. Megnézték Oxfordot, és a királyi palotát is 
Windsorban. 

A lelkiismeretes szervezésnek köszönhetően egy sikeres, jó hangulatú, 
színvonalas program résztvevői lehettünk.

Zajcsukné Páhi Katalin

Mivel angol családoknál laktak, kiváló nyelvgyakorlási lehetőség volt 
számukra, hogy esténként a háziakkal beszélgettek. Nagyszerű élmé-
nyekkel gazdagodtak a tanulók.

HCSGY

Ez a csapat nagyon jó együttműködést tanúsított, így a megye legjobb 
csapata lett. A tanulók részt vesznek az országos döntőn, Budapesten. 

HCSGY

EGY NAP A SPORT JEGYÉBEN
Ha október, akkor Országos Duatlon Diákolimpiai Döntő Marcaliban. 
Igen, hagyományt teremtett a városvezetés azzal, hogy újra helyet adott 
ennek az országos rendezvénynek. Sőt, színes és változatos progra-
mokkal csábította ki az önkormányzat a Künzelsau térre a város lakóit. 
Az időjárásra igazán nem lehetett panasz, verőfényes napsütésben 
zajlott a verseny október 26-án. Voltak, akik a futókat, kerékpározókat 
biztatták, de még többen próbálták ki a különböző sportágakat. Lehetett 
kézilabdázni, kosarazni, íjjal célba lőni, de akár zumba órán is átmoz-
gathattuk magunkat.  
Kora délután látványos akrobatikus kosárlabda bemutatót tartott a 
győri Face Team. Műsorukba bevonták a marcali ifjú kosarasokat is. 
A technikai sportok kedvelői Mókus (Herczeg Balázs) motoros streetfi-
ghter showjának tapsolhattak. A tavalyi évhez hasonlóan volt lehető-
ség véradásra is a Kulturális Korzóban. Igazi hétvégi program volt ez 
a családoknak. Igaz, délelőttől késő délutánig le volt zárva a város-
központ az autósforgalom elől, illetve időlegesen néhány útszakasz, 

de erről már hetekkel előbb tájékoztatták a szervezők legkülönbözőbb 
formában a lakókat. S így megy ez a világon mindenhol, ahol valamilyen 
sportversenyt tartanak. Jövőre is tiszta szívből szurkoljunk a verseny-
zőknek!

HCSGY
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Marcali művelődési központ
programajánló – 2019. december

A művelődési központ ünnepi ajánlata

Felnőtt bérletes színház ajánlatai 
a 2019/20-as évadban

programelőzetes – 2020. január-február

• 12.06. (péntek) 17:00-18:00 – „Mesterségem címere” elnevezésű 
kézműves foglalkozás gyerekeknek a Kulturális Korzóban. Részvételi díj: 
1500,- Ft. További részletek a Művelődési Központ honlapján.
• 12.06-21. 14:00-18:00 – Marcali Adventi programsorozat a Künzel-
sau téren – korcsolyapályával, kézműves vásárral és kulturális progra-
mokkal. Marcali Város Önkormányzata és a Művelődési Központ közös 
programkínálatának részletes ismertetője a plakáton.
• 12.07 (szombat) 15:00 – Marcali Fotókör Klubnap a Kulturális 
Korzóban.
• 12.07. (szombat) 17:00 – II. Adventi gyertyagyújtás. Plébániatemp-
lom. Közreműködnek a Berzsenyi Gimnázium diákjai.
• 12.11. (szerda) 19:00 – Felnőtt bérletes színház: Luxemburg grófja. 
Közreműködik a Pesti Művész Színház. Helyszín: Művelődési Ház. Bérle-
tek korlátozott számban még kaphatók. Jegyár: 3500,- Ft.
• 12.12. (csütörtök) 16:30 – Grim Mária nemezkészítő kiállításának 
megnyitása „Ablakok” címmel a Kulturális Korzó Kortárs Galériájában. 
A tárlat 2020. február 05-ig látogatható.
• 12.12-14. – Adventi Társasjáték Ünnep és Vásár a Kulturális Korzóban. 
Csütörtök-pénteken 10:00-20:00 között, szombaton 14:00-18:00 között 
az izgalmas, új játékoké a főszerep. Részletek a plakáton.
• 12.14. (szombat) 7:00-12:00 – Garázsvásár – Bolhapiac. Piac tér.
• 12.14. (szombat) 18:00 – III. Adventi gyertyagyújtás. Plébániatemp-
lom. Műsort adnak a Mikszáth iskola tanulói.
• 12.21. (szombat) 17:00 – IV. Adventi gyertyagyújtás. Plébániatemp-
lom. Fellépnek a marcali Hittanos diákok.

• Januári Felnőtt bérletes színház: Jöhetsz drágám! Közreműködik 
a HádArt Színház. Helyszín: Művelődési Ház. Jegyár: 3500,- Ft. Pontos 
dátum a Művelődési Központ honlapján.
• 01.17. (péntek) 10:00 – Bérletes gyermek színház ovisoknak és is-
kolásoknak. Előadás címe: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Helyszín: 
Művelődési Ház. Jegyár: 800,- Ft.
• 01.22. (szerda) 17:00 – Magyar Kultúra Napja. Ünnepi programsoro-
zat a Kulturális Korzóban. 
• Februári Felnőtt bérletes színház: Lovagias ügy. Közreműködik a 
Zenthe Ferenc Színház. Helyszín: Művelődési Ház. Jegyár: 3500,- Ft. 
Pontos dátum a Művelődési Központ honlapján.
• 02.15. (szombat) – 10. Borforraló Fesztivál. Részletek később a pla-
káton. 
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Marcali Művelődési Központ

Idén is szeretne akciókkal és ünnepi ajándékötletekkel kedveskedni az 
érdeklődőknek a Művelődési Központ. Érdemes megtekinteni a Korzó 
Könyvsarok és Ajándéktár kínálatát.
December hónapban többféle akció keretében lehet könyveket vásá-
rolni, továbbá az Ajándéktár kézműves termékei (pl. mézeskalácsok, 
Marcali címeres hűtőmágnes) között is található ajándéknak való. Öt-
let hiányában lehetőség van könyvutalvány, valamint Szabaduló szoba 
ajándékutalvány megvásárlására is!

A Marcali Művelődési Központ már második alkalommal szervez 3+1 
előadásból álló bérletes színházat. Tehát a megszokott 3 előadá-
sos bérlet mellett egy kedvezményesen megvásárolható kiegészítő-
jeggyel egy negyedik darabot is megnézhetnek a színházkedvelők. 
A bérletes opció mellett jegyváltásra is van lehetőség – korlátozott 
számban.

A 2019/20-as évadban az alábbi darabokat láthatja a közönség:
1. 2019. december 11. (szerda) 19:00 – Luxemburg grófja
                                                               (Pesti Művész Színház)
2. 2020. január 19:00 – Jöhetsz drágám (HádArt Színház)
3. 2020. február 19:00 – Lovagias ügy (Zenthe Ferenc Színház)
+1. 2020. március 19:00 – Nő a tét (Gergely Theáter)

A jövő évben bemutatásra kerülő darabok pontos dátumait december 
elején határozzák meg a társulatok. Erről minden színházlátogatót kiér-
tesít az intézmény.

3 előadásos bérletárak: 8000-9000-10.000,- Ft
3+1 bérletárak: 10.500-11.500-12.500,- Ft
Jegyár: 3500,- Ft

További részletekről érdeklődni lehet személyesen a Kulturális Korzóban 
vagy a 85/510-503-as telefonszámon.

Marcali Művelődési Központ
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Kiállításajánló
A Marcali Múzeum a künzelsaui Würth Gyűjteménnyel együttműködve 
különleges, hazánkban eddig még soha nem látott időszaki kiállítással 
készült 2019 adventjére.
2018 őszén Stefan Neumann, testvérvárosunk polgármestere a Marcali-
ban tett látogatása során múzeumunkban felfigyelt a néprajzi gyűjtemé-
nyünkben őrzött bábtáncoltató betlehemekre. A téma iránti érdeklődése 
nyomán vetette fel a két város közötti kiállításcsere lehetőségét. Ennek 
a kezdeményezésnek köszönhetően jutottak el hozzánk a „Betlehemek 
a világ minden tájáról. Nemzetközi betlehem-művészeti tárlat a Mar-
cali Múzeumban“ című kiállítás műtárgyai. A karácsonyi ünnepkörhöz 
tartozó, világszerte ismert betlehemkészítési hagyományt közel 70 
egyedi alkotás szemlélteti. 

A Würth Gyűjteménybe 2002-ben került kollekciót Edwin és Wilma 
Buchholz magángyűjtőktől vásárolták meg, akik fiuk emlékére Ulfert 
Buchholz Gyűjteménynek nevezték azt el. A házaspár gyűjtőszenvedé-
lyének indítéka az volt, hogy e téma világszerte létező sokféleségét a 
tárgyakkal reprezentálják. A földünk 130 országából származó 700 bet-
lehem állandó kiállításban nem látható, de az abból készült válogatások 
már Európa számos országában a közönség elé kerültek. Ebben az ösz-
szetételben Magyarországon először a Marcali Múzeumban tekinthető 
meg.

Ennek a különleges, a föld minden tájáról származó összeállításnak a 
darabjai kivitelezésükben, készítési technikájukban, alapanyagaikban is 
rendkívül sokfélék. Jól szemléltetik az adott kultúrkörhöz tartozó em-
bercsoport hiedelemvilágát, művészetét és életmódját is. Az egyedi és 
szépen kiállított tárgyegyüttes mellé gazdag információ-tartalom társul. 
A tárlat ingyenesen megtekinthető 2020. február 28-ig a Kulturális Korzó 
nyitva tartási idejében. 

Csoportos látogatás előtt kérjük az előzetes bejelentkezést a  
85/510-520 és a 70/3151758-as telefonszámon!

Samuné Bogyó Hajnalka

Lengyel remekmű

Agyagbetlehem Chileből

Háromszintes betlehem Peruból
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- Klasszikus progresszív lencsecsalád.

- Ideális kezdő presbyopoknak,
első progresszív lencse viselés esetén.

rövid idő alatt megszokható.

- Teljes UV védelem.

- Széles távoli látótér, jól kihasználható
köztes és közeli látómező.

AKCIÓS ÁR:

42.500Ft/pár-tól

- Nagyon kedvező ár-érték arány.

- A csekély torzításnak köszönhetően

- Modern progresszív lencsecsalád.

- Kiegyensúlyozott látáskomfort nagyobb látótérrel
közelre és távolra.

- Kimagasló tisztaságú kép minden távolságban.

- Könnyen és gyorsan megszokható a fiziológiai
adottságok figyelembevételével történő
gyártásnak köszönhetően.

- Teljes UV védelem.

- Fejlett, prémiumkategóriás progresszív

lencsecsalád.

- Még nagyobb látótér a kerethez való pontos

illeszkedésnek köszönhetően.

- Kompromisszummentes megoldás a keret, a

lencse és a korrekció tökéletes kombinációjával.

- Teljes UV védelem.

74.200 Ft/pár-tól

AKCIÓS ÁR:

97.100 Ft/pár-tól

AKCIÓS ÁR:

ALAP
PRÉMIUM

PRÉMIUM

Keszthely, Peth� u. 2/a. � Tel.:83/313-480 � Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13

-50%

MULTIFOKÁLIS
LENCSE

29.900 Ft /pár-tól

Alapkategóriás lencsék, kezdõ felhasználóknak már
Keszthely, Kossuth 4. � Tel.: 83/311-284 � Nyitva: H-P.: 10-18, Szo.: 9-17

Ajándék:

ZEISS

beltéri lencse

PRÉMIUM

kategóriához*
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