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Képviselői beszámolók az első évről...
Novemberben múlt egy éve, hogy a jelenlegi
képviselő-testület megkezdte munkáját.
Amúgy is az év végéhez közeledvén, úgy gondoltam mindenképpen itt az ideje egy kisebb
összegzésnek, önértékelésnek az egyéni
körzetek képviselői és a polgármester úr részéről is. Ha úgy tetszik arra voltam kíváncsi,
hogy a választási programok ígéreteiből mi
realizálódott egy év alatt. Az egyéni képviselőktől az alábbi kérdésekre vártam választ :
1. Mi a legfontosabb eredménye a választókörzete számára ?
2. Van-e olyan dolog, amit vállalt, de nem tudott
megvalósítani, ha igen, miért ?
3. Mit tart az elkövetkező év legfontosabb
feladatának városi és körzeti szinten ?

Elsőként Fekete Lajost
( MOTTE ), az 1. számú
választókerület képviselőjét kérdeztem:
Vegyes érzelmekkel tekintek vissza az elmúlt
egy évre. Amíg a bizei városrészt illetően inkább
sikerekről, a marcali választókerületben inkább
félsikerekről tudok beszámolni. A bizei sikereket a kezdeményezésemet követően - elsősorban az ott élők összefogásának tulajdonítom. E szerint három emlékezetes, szinte az egész falut megmozgató rendezvényt szerveztünk /Sissy emléknap, 2014. ősz;
Falunap 2015. nyár; Vendel napi faültetés egybekötve az elszármazottak találkozójával 2015.
ősz/.
Megalakítottunk egy szabadidő és kulturális
egyesületet, amely a szabadidő hasznos eltöltését, és a bizei hagyományok megőrzését tűzte
ki céljául. Társadalmi munkában rendbe raktuk a
városrész játszóterét. A régi bolt, illetve a posta
épületét átalakítottuk ifjúsági háznak, és könyvtárnak. Felújítottuk a kultúrház épületét. Az
eddigiektől eltérően részt vettünk a városrészek
közötti sport versenyeken. Az általam leszervezett Mozgó ABC és a falugondnok az idős
lakosok kényelmét szolgálja . Úgy érzem, sikerült
összekovácsolni a falu lakóinak nagy részét, sok
mindent összefogással, szinte kalákában csináltunk meg.
A marcali választókerületben a lakosságot
leginkább érintő problémákat nem sikerült
megoldani, mivel az ez évi költségvetés nem
biztosított fedezetet többek között a / Dózsa
György utca , Gólya utca , Fecske utca aszfaltozására, a járdajavításokra és járdaépítésekre.
Ezeket a következő évi költségvetés tervezésekor szintén föl fogom vetni. A belvízelvezetés
és ároktisztítás /Honvéd utca, Lehel utca,
Szigetvári utca/ szerintem csak részben anyagi
kérdés, hiszen a gépek és a közmunkások

helyben vannak, jobb munkaszervezéssel ezek a
problémák orvosolhatók lennének.
Az utcanév táblák cseréje részben megoldódott,
részben folyamatban van. Ezen kívül az időközben generálódott problémákat /favágások Gólya utca, kátyúzás - Fecske utca, kóbor kutyák
problémájának megoldása, Honvéd utcai „autóverseny pálya” megszüntetése, Honvéd-IfjúságDózsa György utcai hármas kereszteződés
biztonságossá tétele/ hosszas és folyamatos
utánjárások hatására sem sikerült elérni, az
anyagi források hiánya, és néhány esetben a
hivatalos szervek késlekedése miatt.
Hogy jó dolgot is említsek, a rossz idő ellenére a
Várdombi délután azt gondolom minden résztvevőben szép emléket hagyott, reményeink
szerint az első és második választókerület közös
rendezvénye évente visszatérő esemény lesz.
A legfontosabb feladatnak a marcali részben
elmaradt /anyagi forrást nem igénylő/ feladatok
megoldását, a bizei város részben a temetőnél a
parkoló megépítését tekintem. Szeretném elérni,
hogy a jövőben a szolgáltatók, és a hivatalok
minden dolgozója a lakosság érdekei szerint
végezze a feladatát, ezzel az én munkámat is
könnyítenék, és a lakosság komfort érzetét is
növelnék.

Dr. Mészáros Géza
(MOTTE), 2. számú
választókerület egyéni
képviselőként vallom,
hogy az események formálójává kell válni, és
nem tehetetlen elszenvedőként megélni azokat.
Ezért fontos a szakmai
alázat, a „folyamatos”
jelenlét, a kapcsolattartás, a beszélő viszony fenntartása, az emberek
tisztelete. De, hogy a kérdésére válaszoljak:
Horvátkúton a szennyvíz beruházás a végéhez
közeledik. A legfontosabbnak azt tartottam, hogy
az ott élők érdekeit képviselve úgy közvetítsek a
kivitelező és a lakosság között, hogy az emberek
a beruházás teljes befejezésekor elégedettek
legyenek. Az esetenkénti hanyag munkavégzésből származó érdeksérelmeket igyekeztem az
önkormányzat szakembereinek támogatásával, a
kivitelezővel folyamatosan egyeztetve az emberek javára megoldani. Ily módon oldottuk meg a
„közműfejlesztési hozzájárulás” beﬁzetésének
személyi igényekre való szabását is.
Mindenképpen pozitívumként kell értékelni, hogy
a beruházás teljes befejezése – 2016 tavasza –
után, és eredményeként a városrész infrastrukturálisan sokat fejlődik, évtizedes lemaradások
pótlódtak, és reményeim szerint vonzóbbá is
válik. Azt gondolom, hogy a beruházásnak még
egy fontos hozadéka van a település szempontjából. Felébresztette az emberekben az össze-

fogás erejébe vetett hitet, hogy egymást segítve
sok mindent megoldhatunk.
Még mindig Horvátkúton maradva - a teljesség
igénye nélkül - új esti autóbuszjárat indult, megkönnyítendő az éjszakai műszakba járást, jól
járhatók a hegyi utak, a horhók, az árkok vízelvezetőként funkcionálnak, több alkalommal
segítettük a rászorulókat használt ruhákkal,
kalákában rendbe tettük a városrész faszerkezetes buszmegállóit, az utcákat díszítő fafelületeket. Nagysikerű falunapot rendeztünk.
Örömet szereztünk a keresztény híveknek a
templom kórus külső feljáró ajtajának elkészítésével. Marcaliban is - a teljesség igénye nélkül talán a legújabbal kezdeném, az őszi szünetben
elkészült a Noszlopy Gáspár Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola fő épületét körülvevő
beton felület aszfaltozása. A forrást a saját, ill.
Fekete Lajos, Hosszú András, Kőrösi András képviselőtársaim képviselői alapjaiból, és önkormányzati támogatással sikerült előteremteni.
A Vereckei utca egyirányúsítása régi lakossági
igényként valósult meg, mely elsősorban a
gyermekeink védelmét, a balesetmentes közlekedést szolgálja. Ugyanitt szemétgyűjtők kihelyezésével járultunk hozzá tisztább környezetünkhöz. Reményeim szerint még az ősz folyamán
megtörténik a Vár utca alsó 100 méteres szakaszának vízelvezetési korszerűsítése és aszfaltozása, valamint a Jókai utcában már megkezdett (3.-5. házszám) vízelvezetési és vízrendezési problémáinak megoldása (7-9. házsz.),
enyhíteni tudunk a Széchenyi utca, Somogyi
utca, Arany J. utca közti szakaszának vízelvezetési problémáján, és helyére került a Vincze
ABC melletti buszmegálló. Nem marad el a
„Vereckei horhó”, és az Orbán kápolna melletti
föld út teljes helyreállítása sem!
Hagyományteremtő jelleggel, lakossági igényként megrendeztük a „Várdombi Délutánt”, rendbe tettük a Jókai és Dózsa Gy. utcák által határolt
zöldterületet. Számos szociális ügyben, a választóim közérzetét befolyásoló kérdésben segítettem megoldást találni.
A második kérdéséről azt gondolom, amit felvállaltam azt végig is vittem, vagy folyamatban
van a megoldásuk.
A következő év legfontosabb feladata számomra
további erőforrások felkutatása annak érdekében, hogy a lakosság komfortérzete,városhoz
való kötődése erősödjön. Erőforráson nem csak
az anyagiakat értem, hanem a közösségek erejét
is, ezt felhasználva meggyőződésem, hogy
számtalan probléma megoldható, orvosolható.
Végezetül szeretném megköszönni a körzetemben élők szeretetét, képviselőtársaim, a Polgármesteri Hivatal szakmai apparátusának, a város
intézményei vezetőinek, a városi médiák támogatását, segítségét. Nélkülük nem tudtam volna
pozitív mérleget vonni önkormányzati képviselőségem első évéről.
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Kőrösi András (MOTTE),
a 3. számú választókerület képviselője:
Eddigi munkám legfőbb
eredményének azt tartom, hogy a költségvetési
viták során sikerült minden esetben a fejlesztések, beruházások javára billenteni a mérleg
nyelvét. Ennek eredményeként, plusz sikeres pályázatok realizálásával
jó néhány középület, intézmény rekonstrukciója,
energetikai korszerűsítése történhetett meg.
Kisebb léptékű, de jelentős utánajárást, és a
képviselői alap optimális felhasználását igénylő
feladat volt a Posta köz akadálymentesítése. A
Vincze ABC előtti buszmegálló megépítése még
ebben az évben befejeződik. A Berzsenyi u. 1. és
a Gábor Á. u. 2. sz közötti járdaszakasz felújítása
megtörtént, a bitumenes burkolat elkészítése
tavasszal várható. A Széchenyi u. 23-25 közötti
parkoló három éves képviselői alap összevonásával, részben a GAMESZ kivitelezésében
megvalósult.
Nem vagyok elégedett a Múzeum közben, a két
panel ház közé tervezett parkoló építésének
késlekedése miatt. Bár a 2015-ös költségvetésben szerepel a beruházás, a közszolgáltató
hibás teljesítése miatt - tudni illik a kábelek csak
60cm-re vannak az előírt 1 méter helyett - az önkormányzatnak újra kell terveztetni, engedélyeztetni, a szakhatósági eljárás 800 ezer forintba
kerül. A kivitelezés minden bizonnyal áthúzódik a
jövő évre. Ugyanezt a hozzáállást tapasztalom a
szolgáltató részéről a közvilágítással kapcsolatos
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problémák kezelése során. Számtalan alkalommal jelezzük, hogy egész utcaszakaszokon,
parkok területén probléma van (Rákóczi u. 6-10
mögötti parkoló, Gábor Á. u., Móra F. u., Európapark). Nagyon lassan reagálnak, sok esetben a
föld alatti vezetékek hibájára hivatkoznak.
2016-ban körzeti szinten legfontosabb feladatomnak tekintem a félbemaradt, vagy forráshiány
miatt elmaradt dolgok befejezését. Szorgalmazni
fogom a Civil ház külső felújítását, a járdák akadálymentesítésének folytatását, a Berzsenyi utca
felújítását, a facsemeték pótlását, kiegészí-tését,
Európa-park pergoláinak karbantartását, a Móra
Ferenc u. teljes felújítását. A Tiszti lakótelepen a
magas fák kivágása, illetve kiváltása is indokolt.
A város egészét érintő kérdések közül a nőtlen
tiszti ház hasznosítása, a Piac tér rendezése,
felújítása, és hogy merjek álmodni is – a városközpont rehabilitációja lenne a legfontosabb !
Dr. Sütő László
polgármester (MOTTE)
a 4. számú választókörzet képviselője, a város
polgármestere: Elsőként
azt emelném ki, hogy az
elmúlt évet egyértelműen
a nyugodt, korrekt munkavégzés éveként értékelhetjük. A képviselőtestület, a bizottságok, a
külső szakértők a szakmai viták lezárása után
minden esetben a város érdekeinek megfelelő
döntést hoztak.
A városi intézmények működése folyamatos az
előző évekhez képest. A ﬁnanszírozás kiegyensúlyozott, a tartozások, sorban állások minimálisra csökkentek. A cégek érzékelhetően túl
vannak a gazdasági válság okozta krízisen, így
az adóbevételeink valamelyest nőttek, a beﬁzetések időarányosan történnek.
Ennek is köszönhető, hogy a kötelező feladatainkat, úgy mint, bölcsődei, óvodai ellátás, iskolák
fenntartása, szociális ellátás, rendben teljesítettük, e mellett olyan, a városi létet meghatározó,
önként vállalt feladatokat is be tudtunk vállalni,
mint a kultúra, sport, civil szervezetek támogatása, sőt a múzeum fenntartása.
Marcaliban 2015-ben folyamatosak voltak a
beruházások, az önkormányzati vagyon értéke
ennek köszönhetően jelentősen nőtt: - elkészült a
Dózsa Gy. utcai és a Tavasz utcai orvosi rendelők
felújítása,
- napelemes energia ellátó rendszert telepítettünk
a Kulturális Korzó és a Fürdő épületére,
- elkészült a horvátkúti szennyvízberuházás, a
keletkezett károk, hibák kijavítása érdekében
folyamatosan egyeztetünk a kivitelezővel, a
végleges megoldás érdekében 70 millió forintot
visszatartottunk a szerződés szerinti árból.
- folyamatban van több intézmény energetikai
korszerűsítése, többek között a Katona József
utcai óvoda, a Noszlopy utcai Idősek Otthona és a
SZESZK ablakcseréje, külső hőszigetelése és

födémszigetelése.
- Elkészült az elkerülő út s bár ez utóbbi kormányzati beruházás, a szükséges forgalom
technikai változtatásokat, a rengeteg baleset
miatt, nekünk kellett kikényszeríteni. A végleges
forgalomba helyezéses határideje december 31,
addig a meglévő hibák, hiányok kijavítása is meg
fog történni, a magán földterületek megközelíthetőségét is meg kell, hogy oldják. A 68-as út
városi szakaszát ez idáig nem vettük át, mert az
általunk elvárt javításokat csak részben végeztette el a Közútkezelő.
- A város keleti részén a József A. utca, Szabadság utca között, részben közmunka felhasználásával megoldódott a vízelvezetés. 2016-ban
mindenképpen folytatjuk a problémás útszakaszok vízelvezetését.
- Választási ígéretünknek megfelelően sor került
azokra az intézkedésekre, amelyek a lakók
közérzetét meghatározzák. Mindenképpen pozitívan értékelem, hogy az idős egyedülálló emberek életét megkönnyítendő, a 75 év felettiek
kérhetik a házuk előtti közterület karbantartásának átvállalását az önkormányzattól.
- Megvalósult a civil szervezetek működési
támogatása, költségeikre ez évtől pályázhattak.
Megőriztük azt a kulturális és sport célú támogatási rendszert, mely a továbbiakban is biztosítja
a művészeti és sport egyesületek céljainak
elérését,a kulturális és sport kínálat szélesítését,
a városi programok ellátását, nem utolsó sorban
a város jó hírnevének terjesztését.
- A volt nőtlen tiszti szálló épülete bírósági döntéssel visszakerült az önkormányzat tulajdonába,
bérlakások kialakítását tervezzük, elsősorban a
ﬁatal szakemberek letelepítésére gondolva.
- A város hulladékkezelésére szolgáló eszközpark még ez év végéig megújul, a pályázott
összeget a kormány 93 millió forinttal megemelte,
így lehetővé vált az eredeti elképzelésünknek
megfelelő beszerzés végrehajtása. Mindeközben
készülnek a további fejlesztési tervek, hogy a
2016-os év elején megjelenő új pályázati kiírásokra a lehető leggyorsabban tudjunk reagálni.
Így a városközpont rekonstrukciójára, a 68-as út
városi szakaszának átalakítására már kész tervekkel rendelkezünk.
A Zielh-Abeg és a Kenyérgyár közötti útszakasz
elkészültével az ipari terület teljes forgalmát ki
tudjuk tiltani a város útjairól. Folytatjuk az utak
járdák rendbe tételét, amennyiben nem sikerül
pályázati forrást találni, akkor saját erőből. A cél
az, hogy évente legalább két járdát teljesen
felújítsunk.
Terveink között szerepel a szőlőhegybe vezető
utak rendbetétele is, a Damjanich, Hegyalja u.
Szilvásból kivezető utak legalább 150-200
méterig történő kőzúzalékkal való lefedése.
A közvilágítás megkezdett korszerűsítése is napirenden van. A szolgáltatási szerződést a jelenlegi
szolgáltatóval dec. 31.-i határidővel felmondtuk,
az új szolgáltató kiválasztása folyamatban van.
Elsőként a Berzsenyi lakótelep közvilágítását
szeretnénk rendezni.
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A szolgáltató váltástól azt is reméljük, hogy az
évek óta húzódó problémák megoldódjanak.
Régóta aktuális a város központban lévő Európa
Park épített elemeinek felújítása, ezt 2016-ban
mindenképpen meg fogjuk csinálni.
Saját körzetemet tekintve, legfontosabb talán,
hogy befejezéshez közeledik a Katona József
utcai óvoda felújítása és elkészült a Csomós
Gergely utcai üzletsor mögötti parkoló.
A Kazinczy utcai hiányzó járdaszakasz építése
azonban csak jövőre folytatódik. A Berzsenyipark állapota jó, hogy ez sokáig így is maradjon
folytatódik a kamerák telepítése.
Hosszas huzavona után sikerült elérni, hogy a
tervező, a kivitelező és az EON képviselői leüljenek végre egy asztalhoz és megállapodjanak
abban, hogy mi szükséges a végleges megoldáshoz.
Sajnos azzal is számolnunk kell, hogy terveink
egy részét csak megfelelő pályázatok megjelenése esetén tudjuk megvalósítani. Amennyiben
céljaink megfelelnek a pályázati céloknak akkor
rajtunk, a szakembereinken biztosan nem fog
múlni a dolog. Minden egyes lehetőséget meg
ragadunk, - ahogy eddig is tettük-, azért, hogy a
városközpont megújulhasson, hogy a kerékpár út
városon átvezető szakasza kiépüljön, a gombai
kastély megújuljon, a meglévő intézményeink
felújítása, energetikai korszerűsítése folytatódjon, vagy a Bernáth Galéria megújuljon.
A következő év legfontosabb feladata mégis az,
hogy a város működését továbbra is biztosítani
tudjuk. Amennyiben a központi költségvetés
számai nem változnak, akkor ez nagy biztonsággal tervezhető. A kötelező feladatok ellátásán
kívül természetesen továbbra is szeretnénk
megfelelni azoknak az „önként vállalt „kötelezettségeinknek is, amitől véleményem szerint
igazán élhető, szerethető egy város .
Hosszú András (MOTTE)
5. számú választókerület
Eddigi képviselői munkám legfőbb eredményének azt tartom, hogy az
emberek rengeteg apró,
de számukra egyenként
jelentős problémával fordultak hozzám, s ezeket
jórészt sikerült orvosolni,
vagy legalább feltárni a
megoldás lehetőségét. Úgy érzem, sokan megtisztelnek bizalmukkal, amit ez úton is köszönök!
Példaként említhetem a Mikszáth lakótelep
gyalogos átjáróinak közvilágítását. Ígéretem
szerint elindítottunk egy egyeztetést a közszolgáltatóval, melynek eredményeként, reményeim
szerint már 2016. január végére kandelábereket
állíthatunk fel. Jelenleg a telepítési konstrukció
kialakítás alatt áll- napenergiával működő kandelábereket tudunk felállítani a kérdéses szakaszon
vagy hagyományos rendszerben működő fény-

forrást helyezünk el - a folyamatban lévő gazdaságossági számítások eredményének függvényében.
Szintén lakossági igényre válaszolva, képviselői
alapom felhasználásával elkészült a Rózsa utcai
2 beállásos hulladékgyűjtő sziget és a Mikszáth
lakótelepen 2 db üveg gyűjtősziget. Folyamatban
van még két db. szelektív üveg hulladék táróló
edényzethez kapcsolódó gyűjtőhely kialakítása a
Bene Ferenc utcában. A GAMESZ segítségével
sikerült megoldani az Ősz F. utca vízelvezetését,
valamint a kritikus szakaszokon az árkok tisztítását közmunkások bevonásával és a lakók
együttműködésével.
A második kérdésre válaszolva úgy érzem nem
volt égető probléma, amit nem tudtunk megoldani.
Természetesen nem elégedhetek meg ennyivel,
annál is inkább mert sajnos mindig van újabb
probléma. Ezért is gondolom azt, hogy egyre
nagyobb szerepe kell, hogy legyen az együttgondolkodásnak, a vélemények meghallgatásának,
ha kell ütköztetésének. Ennek eredményeként
jöhet létre a közmegegyezés, a fontossági sorrend felállítása, majd a megvalósítás. A jövő évre
vonatkozó tervek közül kiemelném a körzetem és
a város számára is leginkább meghatározó
kérdéskört, a fürdő és annak környezete lehetséges fejlesztésének kérdését.
Képviselőtársammal Varga Zoltánnal lesz egy
közös projektünk 2016-ban ami a fürdő megközelíthetőségével kapcsolatos.
Egyéni képviselőként, és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökeként is folyamatosan
érzékelem a fürdő működésével, a szálloda beruházás megtorpanásával kapcsolatos problémákat. Az egyértelmű, hogy a szolgáltatások színvonalának emelésére van szükség. Györkös
Tamás Igazgató Úr a bizottság elé terjesztette
fejlesztési elképzelését, melynek megvalósítása
hosszú távra biztosíthatná a fürdő egyediségét,
kihasználtságának növelését. A tervezett beruházáshoz szükséges összeg reményeink szerint
az új pályázati ciklusban elérhetővé válik, a mi
dolgunk, hogy addigra kész, elfogadott tervekkel
rendelkezzünk.

Varga Zoltán (MOTTE) a
6. számú választókerület
képviselője: Körzetemben, a gombai városrészben legfőbb eredménynek azt tartom, hogy
önálló közösségi helyet
kaptunk. A volt MHSZ
épületét vehettük birtokba
júniusban. Az épület kedvező elhelyezkedését kihasználva már júliusban
megrendeztük a Gombai Forgatag című rendezvényt. A településrészi bizottság tagjai a szervezésben, a városi művészeti csoportok, előadók a
szórakoztatásban a kitelepülő kereskedők a

szolgáltatásban vették ki a részüket. A főzőverseny eredményeként mindenki jóllakott!
A nagy érdeklődésre és sikerre tekintettel úgy
gondolom, érdemes lesz hagyományt építeni
ebből az ötletből, talán pótolva a lakosság által
régóta hiányolt gombai búcsút. Ezúton is köszönöm a GAMESZ segítségét!
Lakossági megkeresésre reagálva, a GAMESZ
és a városüzemeltetés segítségével jó néhány
problémát sikerült orvosolni: a kerékpárút veszélyes szakaszait kitisztítottuk, felújítottuk, a
beszakadt aszfaltot kijavítottuk, a benőtt tujákat
fölnyírtuk.
A múzeum, a Forgách család és az önkormányzat
összefogásával elkezdtük a Forgách emlékmű
felújítását a gombai temetőben.
A pénzügyi bizottságban több alkalommal foglalkoztunk a Városi Fürdő fejlesztési lehetőségeivel,
ennek alapján a vezető októberben letett egy
fejlesztési tervet, melyet ha sikerül megvalósítani, akkor olyan attrakciókkal bővül a fürdő
kínálata, ami minden bizonnyal vonzó lehet a
turisták számára. A cél az, hogy ne csak egy napos vendégeket fogadjunk, ha nő a vendégéjszakák száma, abból a város és a gombai
városrész is proﬁtál.
A második kérdésre válaszolva: testületi tagként
a legnagyobb szívfájdalmam az, hogy a kórház
ügyében nem sikerült előre lépnünk.
Természetesen fontosnak tartok minden olyan
fejlesztést, ami az itt élők közérzetét javítja.
Készüljenek el a járdafelújítások, vizes árkok, a
kerékpár út teljes folytonossága legalább a
Csomós G. utcáig, és az átjárok kialakítása a
Tescóig. Ez utóbbi részben anyagi kérdés,
részben azzal függ össze, hogy a 68-as út még
nem került át a város kezelésébe. Értelemszerűen, amennyiben az út átadása megtörténik ,
ez lesz az egyik legfontosabb feladat.
A ciklustervnek megfelelően a másik kiemelt cél,
a gombai kastély rekonstrukciójának megkezdése. Első körben természetesen az itt lakók
elhelyezését kell megoldanunk.
Reményeink szerint ebben a pályázati időszakban találunk megfelelő forrást a lakók elhelyezésére, az épület és a környezete teljes megújítására, annak érdekében, hogy mindez a jövőben a
városrész lakóközösségét szolgálja.
A városrésznek és a városnak is elsőrendű
érdeke, hogy a gyógyszálló építése befejeződjön!
Sajnos ezt mi, képviselők, csak közvetve tudjuk
befolyásolni. Összvárosi érdekként a városközpont rekonstrukciója és a 68- as út ezen
szakaszának csillapított forgalmúvá tétele, valamint a kórház helyzetének stabilizálása lenne a
legfontosabb.
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Mozsárné Kutor
Veronika (MOTTE) a 7.
számú választókerület
képviselője:
Választókerületem két
részre oszlik, a boronkai
városrész és Marcaliban
a Park u. és Liszt Ferenc
utcák közötti és az attól
keletre eső terület tartozik
hozzám. A marcali körzetben jó néhány problémát sikerült megoldani ez évben: elkészült a
Szabadság u. és József A. utca közötti csapadékvíz elvezető árok, a Park utcai óvoda előtt
felgyülemlő csapadékvíz zárt rendszerbe való
elvezetése, folyamatban van a Liszt F. utca északi
oldalának járda felújítása. Befejeződött az egész
terület kátyúzása, és megoldódott a Park utcai
garázs sor kivilágítása. Részben a helyi lakók,
részben a Gamesz segítségével újra telepítettük
a parkban a rózsaágyásokat. A Boronkát Marcalival összekötő kerékpárút fényvisszaverő útburkolati jelet kapott, biztonságosabbá téve a közlekedést a használók számára. A faluban az
elhanyagolt járdák megtisztításában közmunkások segítettek. Boronkán a legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy sikerült a falu lakóit
bevonni a közösség dolgaiba. Szinte minden
korosztály tevékeny részt vállal a különböző
rendezvények, vagy akciók lebonyolításában.
Az iskoláskorú ﬁatalok az ünnepségekre készülnek nagy lelkesedéssel, a nyugdíjas egyesület
tagjai a faluszépítésben jeleskednek, a ﬁatal
felnőttek pedig elsősorban a gyerekeik kapcsán
szólíthatók meg. A legfontosabb az, hogy mindig
találok segítőket, ha rendezvény-szervezésről,a
kultúrház vagy óvoda szépítésről van szó.

Marcali Város önkormányzatának
2015. október 22.-i ülése
Marcali Város Képviselőtestülete október 22.-i
ülésén módosította: Az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 8/2015. (II.26.) rendeletét. - Erre a különféle állami támogatások
módosulása miatt volt szükség, csupán technikai
módosítást jelent, pozitív irányban.
- Szintén módosította a testület a települési
hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló
21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendeletét.
Megnyílt a hulladékudvar a Zielh Abegg utcában, az ezzel kapcsolatos szabályokat tartalmazza a rendelet. A város honlapján, a www.
marcali.hu weboldalon elérhető a részletes szabályozás, illetve a szolgáltató szórólapon is tájékoztatja a lakosságot.
Technikai jellegű volt az Önkormányzat Szervezeti és Műk. Szab.-ról szóló 26/2013.(XI. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása: A Marcali
Média Központ, mint új intézmény bekerült az

A gyereknapon, anyák napján és idősek világnapján, valamint a falunapon a lakosság minden
rétege képviselteti magát, azt tapasztalom hogy
egyre szívesebben mozdulnak ki az emberek.
A második kérdésre válaszolva, úgy gondolom,
hogy amit erre az évre terveztünk, azt sikerült
megvalósítani, illetve folyamatban van a megvalósítása.
A következő évben a legfontosabb feladat számomra a lakosság mind közvetlenebb megszólítása, informálása, az egységes városmarketing kialakításában való közreműködés
lesz. Körzetemet illetően a lakosság közérzetét
régóta negatívan befolyásoló problémák folyamatos felszámolása az elsődleges.
Az utak, járdák rendbe hozatala, a Bernáth
Galéria és környéke komplett felújítása, ezzel
együtt a közbiztonság és a parkolási problémák
megoldása.
Kissné Molnár Ágnes
(FIDESZ-KDNP) 8. számú
választókerület képviselője: A 8-as választókörzetben felújításra került a
Széchenyi utcában a
Coop áruház előtti járdaszakasz. Ami a városközpontban található. A
Gamesz munkatársainak
köszönhetően a járda
melletti szakaszt gyönyörűen beültették növényekkel. Ezzel a város is gazdagodott, nagyon
örülök, hogy jól döntöttem a választókerületi
alapom felhasználásáról.
Ebben az évben sem történt előrelépés a Szegedi
utcában lévő Piac épületével kapcsolatban. Sőt,
sajnos még a Coop áruház épülete is csatlakozott
az üresen álló, kihasználatlan épületekhez.

SZMSZ- be. - A képviselő-testület elfogadta az
előterjesztést a Marcali külterület 0524 hrsz- ú út
(közterület) elnevezéséről A gyótai közterület
elnevezése Pál Endre utca lett. A továbbiakban a
testület tájékoztatást kapott Hosszú András
bizottsági elnöktől a Pénzügyi, Városfejlesztési
és Körny.véd-i Bizottság átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről valamint Mozsárné Kutor
Veronika, bizottsági elnöktől a Civil Kapcsolatok,
Kulturális, Idegenf., Sport és Ifjúsági Bizottság
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök a Humán,
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
számolt be. A testület mindhárom esetben elfogadta az írásban kiküldött tájékoztatást.
Az előterjesztés a Marcali Fürdőért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szintén
elfogadta a testület: átvezették a Megyei Bíróság
által kért változtatásokat az Alapító Okiratba.
Az előterjesztést – Marcali Város Önkormányzata
Beszerzési Szabályzatának módosításáról egy
ellenszavazattal /Hosszú András/ támogatta a

A munkahelyteremtés, a már meglévő munkahelyek stabilitása és ezzel a ﬁatalok városban
tartása lenne a legfontosabb a város életében,
amihez a kórház jövője is hozzá tartozik.
Jó lenne ha a sok üres üzletben újra élet lenne,
mert most nagyon szomorú ez a látvány. Az én
gyerekeim még játszottak az úgynevezett napozódombon a panel házak mellett. Szeretnék egy
játszóteret oda visszaállítani, fajátékokkal.
Először lehet, hogy pár elem lenne, de minden
évben tudna bővülni. Bízom ebben, hogy ezt meg
tudnánk valósítani, mivel igény lenne rá.
Szerencsére elég sok gyermek lakik a környéken.
Gyótán a buszmegállót kellene felújítani, mivel
nagyon rossz állapotban van. Jövő évben is
szeretném a már megszokott programokat megvalósítani. Gondolok itt a panelpartyra a belső
város-részben. Anna Otthon lakóinak látogatása,
Gyótán pedig a nőnapi ünnepséggel kezdünk és
folytatjuk a sort a májusfa állítással és a kitáncolással, nyáron a tekeversenyekkel, falunapi
ünnepséggel. Fontosnak tartom, hogy ha tehetem minden rendezvényen részt vegyek és találkozzam a városlakókkal, együtt ünnepeljünk,
együtt örüljünk, ha van rá okunk. A fogadóórákra
úgy látom, hogy van igény. Adventben: Aláírást
gyűjtünk a betelepítési kvóta ellen, amire a várakozáson felüli aktivitást tapasztaltam.
November 26-án Gyótán adventi ünnepséget
tartottumk, amikor is a körforgalomba elültetett
fenyőt díszítettük fel a marcali ovisok által készített díszekkel. Ekkor került sor az ünnepélyes
utcanévtábla avatására is. Páll Endréről utcát
neveztünk el a Gyótai Vadásztársaság kérésére.
December 14-én Budapestre megyünk kirándulni
a gyótaiakkal és a belső városrész lakóival.
December 20-án, Gyótán karácsonyi ünnepségünk lesz.
szerk.

testület. Technikai jellegű módosításokat és a 2
millió forint alatti beszerzések gyorsítását eredményezi, ezzel a beruházások gyorsítását szolgálja a változtatás.
Egyebek napirendi pontban a képviselők aktuális
kérdéseket vetettek fel, melyekre Dr. Sütő László
válaszolt, illetve írásban ígért választ. A legfontosabbak:
- Dr. Mészáros Géza: szennyvíz beruházás. Jó
döntés volt, de a kivitelezés során jelentős problémák látszanak. Horvátkúton - a lakosság türelme fogytán, Vereckei utca végén az aszfalt beszakadt. Van-e még az önkormányzatnak eszköze a kivitelezőkkel szemben ?
S.L.: Az önkormányzat a ﬁnanszírozás egy részét
visszatartja, így van biztosíték arra, hogy a helyi
problémák tavaszra megoldódjanak.
-Horváth László: Vízelvezetés: Hársfa utca,
Vereckei utca, Kápolna környéke. – A hivatal
vizsgálja meg és készüljön intézkedési terv,
valamint különítsenek el költségvetési eszközt a
kijavítására.
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- Sütő L.: Van kész belvíztérképe a városnak, ezt
követően a terveztetés és engedélyeztetés
folyamatban van, évente egy-egy szakaszt
megcsinálnak.
-Kőrösi András: Rákóczi u. 5. társasház hátsó
udvarán építési törmelék, egyéb szemét elszállítása kinek a feladata? A közvilágítás hibáinak
kijavítása késik, mi az oka ?
válasz S.L.: – magánszemély és üzletek tulajdona. Tisztázni kell a tulajdonviszonyokat.
Amennyiben az Önk. is tulajdonos, meg kell
szervezni az elszállítást. Interpellációnak tekinti,
a hivatal megvizsgálja és írásban válaszolnak.
Közvilágítás: A problémát az önkormányzat
jelezte a szolgáltató felé, de több helyen a mai
napig nem javították ki. Az önkormányzat újra
tárgyalja az üzemeltetést.
- Kesztyűs Attila: Kórházzal kapcsolatos kérdésekre kaptunk-e választ? Drogprobléma –
intézkedést kért. Válasz - S.L.: Nem, sajtótájékoztatót ígértek az ügyben, az egyeztetés folyamatban van. A droggal kapcsolatos kérdést
továbbítja a hivatal a rendőrség felé.

Marcali Város Képviselőtestületének
2015. november 19.-i ülésének összefoglalója.
A testület határozatképes 9 fő jelen volt. Fekete
Lajos és Horváth László nem tudott részt venni.
Első napirendként a Marcali Városi Fürdő és
Szabadidőközpont 2010-2015. közötti időszak
beszámolóját és az intézmény 2010-2015. közötti
időszakra kiterjedő átfogó ellenőrzésének
tapasztalatait tárgyalta a testület .
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság vezetője, Hosszú András elmondta:
Györkös Tamás igazgató fejlesztési elképzeléséit
a bizottság támogatja, ennek megvalósításához
pályázati lehetőségek és a saját bevételek
növelése, valamint önkormányzati támogatás is
szükséges. A megvalósításhoz sok sikert kívánt.
A testület mindkét előterjesztést egyhangúlag
elfogadta. A következőkben a képviselők a 2015.
évi kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóÍló
beszámolót és a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítását tárgyalták meg. A
rendeletmódosítás a törvényi változásokból eredő változtatásokat tartalmazza,a testület a szervezet munkáját elismeréssel nyugtázta, a beszámolót és a rendelet módosítást is egyhangúlag
elfogadta. Harmadik napirendként elfogadták a
képv.-testület 2016. évi I. féléves munkatervét.
A továbbiakban a 2016/2017-es tanév iskolai
körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító
általános iskolára vonatkozó javaslattételt véleményezték. A KLIKK javaslatát egy módosító
indítvánnyal fogadták el. Csömend továbbra is
Pusztakovácsiba tartozzon, így nem veszélyezteti a Pusztakovácsi iskola létét az átcsoportosítás. A képviselő testület elfogadta a Civil
Kapcs., Kult., Idegenf., Sport és Ifjúsági Bizottság
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló
Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök által
írásban benyújtott tájékoztatást, valamint a
Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök által
benyújtott tájékoztatást.
Ezek után Dr. Sütő László, polgármester tájékoztatta a testületet a két testületi ülés között végzett
tisztségviselői tevékenységéről.
Kőrösi András kérdést intézett a polgármester
úrhoz: Czike Izabella nyugdíjba ment, Farkas
Tímea Budapestre költözött, jelenleg 2 fogorvos
látja el a 20 települést. S.L.: A terv az, hogy a
határos települések, /Öreglak, Böhönye, Balatonszentgyörgy/ fogorvosai lássák el a körzetet
részben helyettesítéssel, részben a körzethatárok megváltoztatásával. Bízunk abban, hogy
sikerül egy rezidens orvost találni, így véglegesen
megoldódna a probléma.
A 8. és 9. napirend tárgyalása során elfogadták a
Berzsenyi utcai garázssoron tároló építésére
és tartós bérletére vonatkozó és a Marcali,
Rákóczi u. 33.-35. I.lh. fsz. 4. önkormányzati
ingatlan vételére vonatkozó kérelmét.
A képviselők döntöttek a Zita Királyné Közalapítvány közhasznú jogállásának megszüntetéséről és alapító okiratának módosításáról: az
alapítványnak nem voltak olyan bevételei, melyek
a közhasznúság fenntartását indokolnák,a módosítás indoka: Markhalt József volt igazgató helyét
Torma Sándor megbízott igazgató vette át a
kuratóriumban.
11. napirendként elfogadták az előterjesztést a
szociális és gyermekjóléti alapellátások
feladat ellátásának módjáról, valamint a gyermekjóléti központ fenntartásáról.
Az új szociális törvény szerint, csak a járási
székhelyek láthatnak el bizonyos gyermekvédelmi feladatokat. Kelevíz kikerül az ellátásból, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Varászló és
Vése feladatait pedig a város látja el.
12. Előterjesztés a Marcali Kistérségi Többcélú
Társulás társulási megállapodásának módosításáról: Az előző /11. napirend/ módosítások
átvezetését tartalmazza.
Egyhangúlag támogatta a testület a Marcali
Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést:
November 1-jén lép hatályba az új közbeszerzési
törvény, ennek átvezetését tartalmazza a módosítás. Elfogadta a testület a 2016. évi belső
ellenőrzési ütemtervet azon intézményekre
vonatkozóan amiket a város önkormányzata tart
fenn. Ezen kívül még 37 településen végzik ezt a
munkát. Kérdés: Hosszú András: a kistérségi
belső ellenőrzéshez tartozik-e állami normatív
támogatás. Válasz: Nem, de a községek ﬁzetnek
hozzájárulást. A Humán, Köznev., Egészs. és
Szoc. Bizottság tagjának lemondása, új tagjának
megválasztása: Dr. Tripkovics Zsoltot választotta a testület új tagnak.
Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról. Az előterjesztést a testület
egyhangúlag elfogadta.
17. Előterjesztés: HUNG 2015 pályázat benyújtásáról. Nemzeti értékek, hungarikumok gyűjtéséről Maroshévízzel közösen pályáznak –
egyhangúlag elfogadták.
18 - 19. Előterjesztés az intézmények 2016. évi
árambeszerzéséről: április 30-ig kell megtör-

ténnie. Előterjesztés a 2016. évi közvilágítás és
áram beszerzéséről. Mindkettőt egyhangúlag
elfogadták.
20. Válasz Kőrösi András interpellációjára:
Rákóczi u. 5. törmelék-lerakás - Kőrösi András: a
területet megnézte, a jelen állapot fenntartása a
társasházon és az üzleteken múlik.
21. Előterjesztés a Marcali I. sz. felnőtt háziorvosi
körzet feladatellátási szerződésének módosításáról: Ugyanazt tartalmazza, amit az előző orvos szerződése a lakás bérléséhez az önkormányzat. hozzájárul.
22. Mészáros Géza köztartozás mentességének
megállapítása
23. Egyebek - Kissné Molnár Ágnes: Orvosi
ügyelet zökkenőmentes ellátása. Kéri, hogy tájékoztassa a polgármester úr a lakosságot a változásokról. Az egész járás ellátása Marcaliból
történik, sok kistelepülésen nincs háziorvos. Tíz
évig a települések közösen látták el az ügyeletet.
Az idősödés és az orvoshiány miatt a háziorvosok
részéről merült fel, hogy hirdesse meg a város az
ügyeletet. Az, hogy meghirdettük, egyértelműen a
háziorvosok kérése volt. A nyertes pályázó a
következő feltételekkel vállalta a szolgálat ellátását: Az ügyeletet a kórházban, a sürgősségi
ügyelettel együtt látják el, a hívások a mentőkhöz futnak be, ők döntik el, hogy milyen ellátást
igényel a beteg. A legfontosabb, hogy működni
fog az ügyelet és a kórház területén fog működik.
Mészáros Géza: Köszönetnyilvánítás a képviselőtársak és az önkormányzat részére a Noszlopy
iskola udvarának betonozása ügyében. Bognár
József felajánlotta a város karácsonyfáját, a
GAMESZ segítségét kéri. Válasz: A GAMESZ
döntse el, hogy kivehető e a fa, ha igen, akkor
köszönettel elfogadjuk. M.G: A Jókai utcában
betervezett út és járdafelújítás még ez évben
megvalósulhat e ? Válasz : Igen, időjárás függő.
Kőrösi András: Volt nőtlen tiszti épülete: ha
visszakerül még ez évben a városhoz kéri, hogy
kezdődjön felmérés arra vonatkozóan hogy
mielőbb lakások épülhessenek. Ha nincs megfelelő pályázati lehetőség, akkor is kezdjük el a
megvalósítást. Válasz: A per befejeződött, térítésmentesen kerül a város tulajdonába. A városüzemeltetés készít költségbecslést arról, hogy
mennyibe kerülne egy-egy lakás. Ha nem lesz
megfelelő pályázat, akkor egyéb forrás, magánerő, vagy cégek bevonásával kell megkezdeni a
munkát. M.-né Kutor Veronika (interp): Bernáth
Galéria kandeláberek javítása mikora várható?
Kesztyűs Attila: Rákóczi u. – Marcali Henrik
sarok lépcső megszüntetése, veszélyes az idős
emberek számára. Válasz: Hasonlóan a Posta
közihez kell megoldani az akadálymentesítést.
K. A : Érkezett-e válasz a kórházzal kapcsolatos
kérdésre. S.L.: Államtitkári ígéret van arra, hogy
CT is kerül nem csak ultrahang, de kikényszeríteni nem tudjuk, Hosszú András : A kórházban
nincs ultrahang, ki lehet e kényszeríteni azt, hogy
a helyi lakosoknak legalább az alapvető diagnózis felállítását lehetővé tevő eszközök rendelkezésre álljanak. Válasz: államtitkári, írásba
foglalt ígéret van arra, hogy a fejlesztések még
ebben az évben megvalósulnak, de mindkét kérdést írásban újra elküldjük Kaposvárra.
szerk.
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KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET VÁLTOZÁSAI
2015. DECEMBER 1-TŐL
Adventi Vásár Marcaliban
A Künzelsau téren kerül megrendezésre az
adventi vásár a Kulturális Központ szervezésében, melyet három napig látogathatnak az érdeklődők. A december 17-től (csütörtök) december
19-ig (szombat) tartó vásárban 10:00 és 18:00
óra között lehet vásárolni, nézelődni. A szervezők
még várják néhány árus jelentkezését, akik
fedett, fűtött sátorban kaphatnak helyet. Egy
családias és ünnepi hangulatot árasztó karácsonyi vásár megszervezése a cél: ünnepi zenével, dekorációval, forralt borral, kürtös kaláccsal,
sült gesztenyével, kézműves és iparművészeti
termékekkel, és az óvódások és kisiskolások
díszeivel ékesített fenyőfával. A vásárban természetesen a Kulturális Központ is megjelenik a
szolgáltatásaival. További részletes információ a
Kulturális Központ elérhetőségein kaphatók.

Változik a központi háziorvosi ügyeleti ellátásának biztosítása a Marcali Kistérségben tájékoztatott Bereczk Balázs, alpolgármester.
Az ügyelet új helyre, a marcali kórház területére,
a sürgősségi osztály folyosójára költözik. Ez
előnyt jelent az új rendszerben, mivel a kórházba érkező beteg egy olyan szakdolgozóval
találkozik aki rögtön be tudja sorolni, hogy sürgősségi ellátást, vagy háziorvosi ellátást igényel
a betegsége.
További változás hogy az eddigi két orvos
helyett most egy fő szakorvos, továbbá egy fő
szakdolgozó és egy fő gépkocsivezető igénybevételével oldják meg az ellátást.
Mivel egy kivonuló ügyeletes orvos látja el 35
ezer ember sürgősségi alapellátását a kistérség
egész területén, ezért ha valaki éppen a kivonu-

lás alatt érkezik a rendelőbe, akkor bizony
várakoznia kell és orvosi ellátásra nem, de
folyamatos ápolói felügyeletre számíthat. A
lakosság szemléletén is változtatni kell, hiszen
gyakran félreértik vagy rosszul értelmezik az
ügyeleti ellátás fogalmát, hiszen az ügyelet célja
az akut, súlyos panaszok, rosszullétek ellátása,
nem azoknak a gyógyszereknek a felírása,
melyet korábban is ismert betegségre szednek.
A változásokról a lakosság tájékoztatása rendkívülfontos - hangsúlyozta Bereczk Balázs –
hiszen minden lakónak a megfelelő ellátást
igénybe vételéhez tisztában kell lennie azzal,
hogy hova kell mennie, milyen ellátásra jogosult
és mit várhat el az ügyeletet biztosító szolgáltatótól.
Virág János

Háromi-Horváth Krisztina

VI. Borforraló Fesztivál
Borforraló Fesztivál 2016-ban is. A február utolsó
szombatjára tervezett rendezvény évről évre
egyre több látogatót vonz, ami nem csak a különböző ﬁnom italnak és színes programnak, hanem
a családias légkörnek és jó hangulatnak is
köszönhető. Ezért érdemes feljegyezni a naptárakba február 27 szombat délutánját, hogy senki
nem maradjon le róla.
Ismét lesz a már védjeggyé váló borforralós bögre
és sztárvendégként Szandit láthatja, hallhatja a
közönség. A Kulturális Központ minél előbb várja
a csapatok jelentkezését. A fontosabb nevezési
feltételek előjáróban: a csapatok minimum 10 liter
borral nevezhetnek, melyből 5 litert felajánlanak
vendéglátás céljára; minden csapatnak nyilatkoznia kell a bor származásáról; a versenyben
csak a helyszínen elkészített forralt borral lehet
részt venni; a szükséges felszerelést a csapatok
saját maguknak biztosítják. A részletes nevezési
feltételekről, és a fesztivál program-jairól január
közepétől lehet érdeklődni a Kulturális Központ
elérhetőségein.
Háromi-Horváth Krisztina

Az eszközök rendelkezésre állnak...
Tíz kórháznyi orvos hiányzik a magyar egészségügyből, körülbelül 2-3 ezer orvossal van
kevesebb a rendszerben, mint amennyi kellene
- írja a Népszabadság. Sajnos a probléma
Marcaliban fokozottan érezhető. Most már ott
tartunk, hogy ugyan lenne mivel, de nincs
kivel... Pontosítva: Az eszközök a rendelkezésre állnak, csak nincs hozzájuk szakorvos.
Moizs Marianna, a Kaposi Mór Oktató Kórház
főigazgatója kérdésünkre válaszolva elmondta :
– Ma az első számú és a legfontosabb probléma
az orvoshiány – Marcaliban a kórházegyesítés
óta az infrastruktúrát sikerült fejleszteni, közel
háromszáz millió forintból endoszkópos helyiséget és szeptikus műtőt alakítottunk ki, a sürgősségi ellátás és az egynapos sebészet feltételeit megteremtettük, megerősítettük a járóbeteg-ellátást és a diag-nosztikát, melegítőkonyhát alakítottunk ki, és fejlesztettük az informatikai rendszert. A főigazgató asszony hozzátette, átütő sikerről nem tud beszámolni, de a

fontos fejlesztéseket végrehajtották, a kettőszáz ötven munkahelyet megtartották, tény
azonban, hogy a Marcali kórház így nem
tartható fenn. A Magyar egészségügyi rendszerben tartalékok nincsenek, a marcali kórház
pedig nem lehet önálló, hiszen az elmúlt évi
adatok is bizonyítják, hogy az intézmény 760
millió forintos bevétele mellett a kiadási oldalon
a 250 szakdolgozó bére 770 millió forintos
kiadást eredményez, tehát a bevétel a bérekre
sem elég és még ehhez adódnak a vállalkozó
orvosok bére mellett az egyéb kiadások.
Jelenleg Marcaliban a 250 szakdolgozó közül
18 a szakorvos, akiknek a fele nyugdíjas
továbbfoglalkoztatott. Ez nem elég a színvonalas ellátáshoz hangsúlyozta Moizs Marianna.
Ahogy országosan, helyi szinten is a magyar
egészségügy meghatározó kérdése, hogy
mennyi orvos marad.
Virág Katalin
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A hagyománytisztelő újító
Harangozó Ritát 2015. szeptember 23-án
Magyar Kézműves Remek díjjal tüntették ki,
melyet a nemzetgazdasági miniszter adott át.
Ez alkalomból kerestem fel, részben, hogy
gratuláljak neki, részben azért, hogy eddigi
munkájáról beszélgessünk.

Szeretettel gratulálunk, gondolom fontos ez a
díj, a Te szakmai életedben, és fontos a város
számára is. Úgy tudom nem ez az első állami
elismerés pályád során.
- Valóban, 2006. augusztus 20-án vettem át az
oktatási és kulturális minisztertől A Népművészet
Ifjú Mestere állami kitüntetést. Mindez nagy
örömöt okozott, de most már itt volt az ideje egy
újabb igen jelentős megmérettetésnek.
A Magyar Kézműves Remek cím elnyerése
milyen eljárással történik?
- Pályázni kellett, nem is akármilyen mezőnyben.
110 pályázóból 43 lett díjazott és ezek közül a 7
kiemelt közé választott a szakmai zsűri.
A Nemzeti Iparművészeti Tanács (NIT) volt a
pályáztató.
Mivel pályáztál ?
- Egy 6 személyes étkészlettel, melynek formavilága, és díszítettsége saját elképzelésemet és
annak megvalósítását tükrözi. A színek a hagyományos Dél-alföldi mázak színei, - moha zöld
alap, világoszöld díszítéssel,borostyán mintávalmely szintén saját ötlet alapján készült. 21
darabból áll, kínáló tálakkal, kiegészítőkkel
együtt.
A szakmai sikeren túl mit jelent számodra az
alkotás? Itt jegyezném meg, hogy ez év tavaszán Marcali városa alkotói díjjal tüntetett ki.
- Elsősorban teljes odaadást, belefeledkezést a
munkába. Bár a hagyományokra építek ami a
felhasznált anyagokat, színeket illeti, de tárgyaim
jelentős részben funkcionálisak, a mai igényeknek megfelelőek, ugyanakkor minőséget, esztétikát is hordoznak. Nálam minden darab egyedi,
magán viseli a csak rám jellemző kézjegyemet.

Kizárólag korongot és égető kemencét használok, a formázástól a festésen át az égetésig
minden kézi munka, többek közt ezért sem lehet
szó sorozatgyártásról. Mára egyik védjegyemmé
vált az általam kitalált modern, mégis rusztikus
hatású levendulás illetőleg nefelejcses minta. Az
elkészült alkotásokat a NIT minősíti, zsűri számot
kapnak, mellyel a darabszám is limitálva van, és
ez garancia a minőségre és az esztétikai értékre
egyaránt.

A díjakon kívül egy alkotó számára a kiállítások is fontos fokmérői a szakmai sikereknek. Melyik volt a legemlékezetesebb számodra?
Valóban nagyon sok egyéni és csoportos kiállításon vettem részt. Minden kiállítás egy lehetőség a munkáim bemutatására. A legfontosabbak
a teljesség igénye nélkül a Magyar Nemzeti
Galériában, a Budapesti Iparművészeti Múzeumban, és a Népi Iparművészeti Tanács kiállító termében történt bemutatkozásaim. Mindegyik szép
szakmai sikert hozott, ennek is köszönhető, hogy
mára állandó meghívottja vagyok azoknak az
országos jelentőségű eseményeknek, amelyek a
szakma legjobbjait vonultatva fel hozzájárulnak
az országimázs építéséhez is. Így minden évben
részt veszek a Mesterségek Ünnepén és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által kiemelt
Országos Fazekas Találkozókon egyaránt.
Legalább ilyen fontos szakmai és egyben erkölcsi
siker a Marcaliban és a dél-nyugat Balaton
kiállítótermeiben megvalósult kiállításaim.

A Marcaliak a kiállításokon túl naponta találkozhatnak a munkáiddal a főutcán lévő virágés kerámia üzletben is. E szerint nem csak
motívumként kedveled a virágokat, azok közel
is állnak a szívedhez ?
Hát persze! Mondhatnám, hogy ez a hobbim!
Amikor itt dolgozom őszinte örömet okoz, hogy
ezeken a napokon kimozdulhatok a műhelyből,
kicsit mással is foglalkozhatom, bár ez is egyfajta
alkotás. Valamint találkozhatom a megrendelőimmel, vásárlóimmal is.

Azért valljuk be, ez nem egy szokványos
virágüzlet! Komplett kompozíciók , autentikus
környezetbe helyezett étkészletek, használati
tárgyak adnak ízelítőt abból az ízlésvilágból,
ami téged jellemez. A virágok okozta illatözön
és látvány csak egy plusz szolgáltatásnak
tűnik.
Igen, de ez elsősorban mégis csak virág- és iparművészeti kerámia üzlet. A berendezéssel a
dekorációval és a kompozíciókkal egy célt szeretnénk szolgálni: Igényt támasztani az ízléses,
minőségi termékek iránt, mert ez kiemelt célja az
üzletnek. A virágok és a kerámiák nyelvén olyan
többletet próbálunk adni, ami jó érzést, esztétikai
élményt nyújt bárkinek.
Köszönöm szépen a beszélgetést.

Bőszné Kiss Katalin
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változások a szakképző rendszerben...
A 2015/2016-os tanév ismételten változásokat
hozott a Szaki életében. A nyár folyamán újra
átszervezték a szakképzés rendszerét. Július
elsejével létrejöttek a Szakképzési Centrumok. A
szakképző iskolák zöme kivált a KLIK-ből, és a
Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá
került.
Az országban 44 Szakképzési Centrum jött létre,
Somogy megyében kettő. Kaposvár és Siófok
központtal alakultak meg az új szakképzési
intézmények. A Marcali Szakképző Iskola a
Siófoki központhoz került. A szakképzési centrumokra a szakképző intézmények hatékonyabb,
összehangoltabb működése, az erőforrások
hatékonyabb közös felhasználása érdekében
van szükség. A korábbi szakképző iskolák a
szakképzési centrumok tagintézményeiként
működnek tovább, de ezekben a centrumokban
szakközépiskolai, kifutó jelleggel gimnáziumi,
továbbá szakiskolai és speciális szakiskolai
képzés is folyik.
A következő tanév sem múlik el változások nélkül,
új intézménytípusokat vezetnek be. Átalakulnak a
2016/17-es tanévtől a szakképző iskolák: a
szakközépiskolák szakgimnáziumok, a szakiskolák pedig szakközépiskolák lesznek, továbbá
ingyenessé válik a második szakképesítés megszerzése. A jelenlegi speciális szakiskola szakiskolaként működik a továbbiakban. A szakiskola
sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókat készít fel
szakmai vizsgára, a munkába álláshoz, az életkezdéshez nyújt szükséges ismereteket.
Az eddigi szakiskolák viselik a jövőben a szakközépiskola nevet. A szakiskolák átalakulása
után a szakközépiskola, a 3 éves szakmai
képzést és komplex szakmai vizsgát követően,
automatikus továbblépési, továbbtanulási lehetőséget nyújt az érettségi megszerzéséhez egy
kétéves érettségire felkészítő képzés keretében.
Ebben az esetben a tanuló négy kötelező
közismereti vizsgatárgyból tesz érettségit, a
képzés időtartama így tehát 3+2 év.
A szakgimnáziumokban a képzés továbbra is az
érettségit megelőző 9-12. évfolyamokból, valamint az érettségit követő szakképzési évfolyamból áll, lényegi változás azonban, hogy az érettségit megelőző szakaszban növekszik a szakmai
képzés és ezen belül is a gyakorlati képzés
aránya. Az érettségit követően érettségire épülő
emelt szintű technikus szakképesítés szerez-

hető, a képzés 4+1 éves. A Centrumhoz tartozás
lehetőséget adott arra, hogy több iskolán kívüli
rendezvényen vehessünk részt, szorosabbra
fűzhessük szakmai kapcsolatainkat a társintézményekkel. Kiváló alkalom volt erre a Krúdynapok, amelyet a siófoki Krúdy Gyula Szakképző
Iskola szervez hosszú évek óta. A csomagoló
versenyen eladóink mutathatták meg és mér-

hették össze kreativitásukat, esztétikai érzéküket. A téma a karácsonyi asztal volt. Felkészítő
tanáruk: Hörnyéki Réka, a lelkes csapat tagjai:
Fáncsi Nikolett, Golestra Kármen és Király
Friderika végzős tanulók voltak.
Előző nap, október 19-én pedig prózamondó
versenyen szerepeltünk. A 24. éve megrendezett
verseny kiemelt feladata és célja Krúdy Gyula
munkásságának, különös írói világának népszerűsítése. Iskolánkat Sági Cintia és Kurucz
Krisztián képviselte. Felkészítő tanáraik: Győrfy
Tiborné, Tálosné Ujságh Zsuzsanna.
A mozgalmas októberi hónap kiemelkedő eseménye volt a Budapesten rendezett Hagyományőrző verseny. Itt, a városban és iskolánkban is oly
népszerű, pék és cukrász szakma tanulói mérték
össze tudásukat. Hagyományos technológiával
hagyományos termékeket kellett sütniük. A
verseny szellemiségéhez alkalmazkodva kellett
mindenkinek a saját asztalát feldíszíteni, amelyek
az elkészített termékek hátteréül szolgáltak.
Gratulálunk a felkészítő tanároknak: Bodáné Tóth

Újabb Magyar bölcső a londoni
Kensington palotába...

Rostás Árpád vándorasztalos bölcsőt készített és ajándékozott az idén született Charlotte
Elizabeth Diana cambridge-i hercegnő részére. A november 19-én készült kép, az átadáskor
készült a lonodoni Kensington Palotában. A bölcsőt Katalin hercegnő személyi titkára vette át
egy rövid ceremónia keretében. Ez már a második bölcső volt, amit Rostás Árpád a királyi
családnak készített, az elsőt György cambridge-i herceg kapta, 2013-ban. Az út és az átadás
megszervezéséhez sok támogatóra volt szükség, de szerencsére a végére minden akadály
elhárult. szerk.

Tímeának, Károlyné Tóth Zsuzsannának,
Salamon Évának; diákjainknak: Cseke Kornélnak, Rácz Annának és Schneller Szabinának.
Szintén október hónapban fejeződött be a
TÁMOP 3.1.4.C-14 projektje iskolánkban. A
jórészt hátrányos helyzetű gyerekek tudatos
szemléletváltásának kezdete volt május 01-je és
október 31-e közötti időszak.
A programok változatosak voltak. Az egészségnap eseményei, bízunk benne, lassan átformálják
a diákok étkezési és életmódbeli rossz szokásait.
A vitaminban gazdag saláták készítése, különféle
ízesítésű kecskesajtok, kenyerek kóstolása,
gyümölcs- és zöldségtálak szín- és ízkavalkádja
mind ezt a célt szolgálta.
A nyelvi témahét előadásai, versenyei, a tanulók
gyűjtőmunkái, a ﬁlmvetítések, a tantárgyakhoz
kötött nyelvi ismeretek rányitották a szemüket
Európa kulturális sokféleségére, összefonódó
történelmünkre. A nyelvismeret segítséget
jelenthet a magyarországi, marcali cégeknél való
munkavállalásnál.
Mozogni jó, mozogni kell – erre nyújtott lehetőséget a sportnap. Kedvük és ﬁttségük alapján
választhattak a tanulók és a tanárok a különböző
labdajátékok, asztalitenisz és a túrázás közül.
Közlekedni, jól közlekedni a mindennapi kultúra
része. Ennek fontosságát a komplex, minden
közlekedési formára kiterjedő oktatás, majd
tesztírás támasztotta alá.
A projekt hatékonyságát nem csupán a beszerzett értékes eszközök (korszerű hangosító berendezések, szótárak, oktató táblák, sporteszközök) biztosítják, hanem a projekt fenntartási
időszaka is ezt garantálja.
2015. november 20-án rendeztük meg a Somogyi
Kereskedelmi és Iparkamara, Európa Pék Kft,
Ziehl-Abegg Kft, Spar és a nagybajomi Ruhaipari
Kft. hatékony segítségével a Marcali Szakképző
Iskola pályaválasztási nyílt napját. A környező
falvakból 4 busz szállította az érdeklődő diákokat,
tanárokat intézményünkbe. A tornateremben
felállított szakmai standok gazdag képi és tárgyi
anyaga, a Kamara és a város nagy cégeinek
bemutatkozó előadásai, a fórumszerű beszélgetések, a vendéglátás mind-mind nyolcadikos
diákok (Marcali város és környéke) tudatos
szakmaválasztását szolgálták.

Fotó: Komlós Attila

Csonka György
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Akikre büszkék vagyunk…..
Él ebben a városban jó néhány ember, akire
büszkék lehetünk! Mondhatom, hogy szinte
közkívánatra döntöttünk úgy, hogy teret adunk a
Marcali Naplóban azoknak az embereknek, akik
akár mindennapi tevékenységükkel, akár különleges tetteikkel vagy egyéni sorsukkal sok ember
életét befolyásolják, teszik jobbá, egy szóval
pozitív példaként szolgálnak mindnyájunknak.
Vannak köztük közéleti szereplők, közismert
emberek, de lehetnek Ők a ” hétköznapi hősök” is
akár. Elsőként Stamler Edit tanárnő jutott eszembe, aki a napi pedagógus munka mellett jelentős
közösségépítő, művészet-közvetítő szerepet is
vállal.
Kezdjük az elején: Tudtommal nem Marcaliban születtél. Hogyan és mikor kerültél a
városba?
- A főiskola elvégzése után, 1985-ben kerültem
Marcaliba. Igazából Pécsett szerettem volna
maradni, de ott nem találtam állást. Édesapám
Somogyjádon volt iskolaigazgató, ő talált rá a
lehetőségre. Nekem akkor még - a Kandler fagyison kívül – a Balaton közelsége volt a legvonzóbb
a városban, s szimpatikus volt az első találkozás
a ﬁatal, agilis tantestülettel az új építésű iskolában. Így kerültem ide a Mikszáth Utcai Általános
Iskolába, ahol azóta is tanítok.
Mindig pedagógus szerettél volna lenni?
Óvodásként még műlovarnő szerettem volna
lenni, de kisiskolásként már határozottan a tanári
pálya vonzott. Biztosan szerepet játszott ebben a
szüleim példája is, mindketten pedagógusok voltak, s a közvetlen rokonságomban nyolcan
vagyunk pedagógus végzettségűek.
Gyorsan sikerült beilleszkedned Marcaliban?
- Hát nem volt egyszerű! Egyedül, egy kietlen
szolgálati szobában, barátok, ismerősök nélkül…
bizony az első néhány este nehezen jött álom a
szememre. Azzal vigasztaltam magam, hogy
egy-két évnél tovább úgy sem maradok.
Szerettem volna visszamenni Pécsre a barátaimhoz, a régi életemhez. Aztán elkezdtem felfedezni
a várost. Gyalog vagy biciklivel bejártam széltében hosszában, ismerkedtem a környékkel és az
emberekkel. Szerencsére a tantestületben szinte
mindenki ﬁatal volt, jó volt a hangulat, szerettem a
tanítást. Hamar megtaláltam az első igazi barátokat is, s - talán nem véletlenül – ezt is a zenének
köszönhetem. Gyakran összejöttünk esténként
énekelni, zenélni, beszélgetni, s lassan kialakultak azok a személyes kötődések, amik később
maradásra bírtak. S közben a feladatok is
megsokasodtak: jónéhány évig tanítottam a főállásom mellett a helyi zeneiskolákban szolfézst,
zongorát, furulyát, s egyre jobban megszerettem
és hivatásomnak éreztem a gyerekekkel való
foglalkozást.
Ha jól tudom, hamarosan családot alapítottál…
- 1991-ben mentem férjhez, 1992-ben született
meg a ﬁam, Máté. Ő most Pesten tanul turizmus-

vendéglátás szakon. Büszke vagyok az eredményeire is, de főképp arra, hogy remek ember
vált belőle.
Közben megalakult egy kórus, a Calypso,
melynek 2001 óta a vezetője is vagy. Éppen
mostanában lett 25 éves az énekkar. Mesélnél
a kezdetekről?
- Ez is, mint annyi minden az életemben barátsággal kezdődött! Igazából a Calypso a kezdetektől baráti társaságként indult, és szerencsére
az is maradt. Persze a zene szeretete, az éneklés
az a közös „szerelem”, ami összehozta a csapatot, de talán ugyanilyen fontos számunkra az az
elfogadó, szeretetteljes közeg is, ami a mai napig
összetart. Voltak, vannak közben hullámvölgyek,
de mindig volt akarat, erő a megújulásra.

Bennem sok hibát lehet találni, lehet kritizálni, de
ha ezt nem szeretettel teszik, az engem elgyöngít
és kiszívja az energiámat. Fontos, hogy mindig
vannak körülöttem olyan emberek, akik ha kell, a
hátukra veszik a problémákat és segítenek megoldani azokat.
A problémáról jut eszembe: Nem okozott
feszültséget a Calympa megalakulása?
- Talán csak az első időkben. Ez is úgy történt,
hogy néhányan kicsit többre, másra vágytunk, és
elkezdtünk könnyedebb darabokat énekelni,
szerettünk volna újabb stílusokat kipróbálni.
Hamar kiderült, erre nem mindenki alkalmas a
csapatból, hang és habitus szempontjából sem,
vagy épp csak idő hiánya miatt, így válogatódott ki
a mostani társaság. Mára mindenki elfogadta ezt.
Örömmel tapasztaltam, hogy sok új arc is van
a kórusban, a mellett, hogy a régi tagok is
szívesen járnak vissza egy- egy fellépésre.
Könnyű beilleszkedni a ﬁataloknak ebbe az
összeszokott társaságba? Hogyan választasz

új tagokat?
- Első természetesen a szakmai szempont,
legyen jó hangja, biztos hallása! Nem tagadom, a
szimpátia is szerepet játszik, de ennek hiánya
miatt még soha nem küldtem el senkit. Az a
tapasztalatunk, hogy aki nem tud beilleszkedni a
csapatba, úgyis kimarad magától. Egyébként
meg szeretjük a ﬁatalokat, s az éneklés, próbák,
koncertek, baráti összejövetelek közben eltűnik a
korkülönbség.
Visszatérve a pályádra, nem csak énektanár
vagy, hanem irodalomtanár is.
- Őszintén mondom, nekem a magyartanítás
legalább akkora örömet okoz, mint az ének.
Eredetileg is magyartanárnak készültem, az éneket csak szükséges második szakként választottam, mert zeneiskolába jártam, gondoltam, ez
talán könnyű lesz. Nem volt az! De tény, hogy a
főiskolai évek alatt az ének szak és elsősorban a
kóruséneklés meghatározóvá vált az életemben.
Már Pécsett három kórus munkájában is részt
vettem, s máig is – ahogy az elmúlt évtizedekben rendszeresen visszajárok Jobbágy Valér tanár úr
kórusaiba énekelni. A Puellae kamarakórussal
bejártuk Európa nagy versenyeit, jelentős nemzetközi sikereket arattunk, s ezek az élmények
felejthetetlenek számomra. Mint ahogy tanár úr
próbái is, amelyek máig feltöltődést, nagy
szakmai segítséget adnak az itthoni kórusmunkámhoz.
A két szak amúgy jól megfér egymással, megkönnyíti például az ünnepségekre való felkészítést. Bár így harminc év után már elég nehéz más
és más műsorokat, darabokat találni, de igyekszem mindig megújulni, feltöltődni. A gyerekek
sikere, öröme – legyen az egy hangverseny,
ünnepi műsor, versmondóverseny - mindig új erőt
ad. De igyekszem továbbképzéseken, koncerteken részt venni, új utakat keresni a tanításban
is. Ezért is végeztem el 2000-ben az ELTÉ-n
másoddiplomaként az ének-karvezetés szakot.
Fontos számomra, hogy néhány éve ismét
osztályfőnök is vagyok. Most megint ötödikeseim
vannak, ez heti 8 órás együttlétet jelent a
gyerekekkel, sokkal erősebb érzelmi kötődés
alakul ki, mint azokkal az osztályokkal, ahol heti 1,
jó esetben 3-4 órám van. Éppen ma találkozom a
tavaly elballagott osztályommal egy kis délutáni
beszélgetésre – már nagyon várom!
Végezetül már csak egy kérdésem van: Mire
vágysz igazán?
- Soha ne legyen rosszabb a mostaninál! Örülök,
ha olyat adhatok, ami megérinti a gyerekeket!
Bár egyre nehezebb a mai ránk nehezedő világban, de szeretném megőrizni a pozitív gondolkodásomat, még sokáig megtalálni a munkámban az örömet és a társakat, akik velem tartanak
további utamon.
Ugyanezt kívánom én is, köszönöm a beszélgetést!
Bőszné Kiss Katalin
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25 éves a Marcali Zita Királyné Közalapítvány
Ajtósi József kéthelyi plébános, dr. Kiss F. László
jogtanácsos és dr. Sütő László tanácselnök 1989ben kezdeményezte egy olyan jótékony célú
közalapítvány létrehozását Marcaliban, amely
ösztöndíj-támogatással kívánta segíteni az életvitelszerűen Marcaliban lakó, Marcali középiskolákban vagy a Somogyzsitfai Erdőgazdasági
Szakiskolában érettségizett, és főiskolán, vagy
egyetemen kiváló tanulmányokat folytató hallgatókat, akik közül az odaítéléskor előnyt élveznek a
hátrányos helyzetűek.
Kezdeményezésükre a Marcali Városi Tanács, a
Budapest Bank Zrt., a Marylla Bőrdíszműgyártó
és Kereskedelmi Kft., valamint az akkori 522. sz.
Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola
–mint alapítványtevők– 25 éve, 1990. március 30án létrehozták a Zita Királyné Közalapítványt.
A Közalapítvány névadója nem véletlenül lett a
640 éven át uralkodó Habsburg-család utolsó
koronás főjének, IV. Károlynak a felesége, Zita
királyné. A királyi családot közeli kapcsolat fűzte a
kéthelyi Hunyadi gróﬁ családhoz. IV. Károly halála
után gyermekeinek a gyámja éveken át a gróf
volt. A királyné pedig ismert volt jótékonykodásáról, tiszta erkölcsiségéről, s a lakosság körében
is nagy megbecsülésnek örvendett.
Magyarország utolsó királynéja az alapítvány
létrehozását közvetlenül megelőző időpontban,
1989. március 14-én 97 éves korában hunyt el,
érdemei mellett ezért is esett a névválasztás az ő
személyére.
Dr. Habsburg Ottó, Zita királyné legidősebb élő
gyermeke 1989. november 28-án előzetes
hozzájárulását adta az édesanyja nevének
használatához, s egyúttal az alapításhoz anyagilag is hozzájárult.
Az alapítók megalkották a Közalapítvány Alapító
Okiratát és Szervezeti Szabályzatát, s egyidejű-

leg létrehozták az első kuratóriumot is. A kuratórium elnöke Ajtósi József kéthelyi plébános,
ügyvezető elnöke Monostori László, a Városi
Tanács MEIS Osztályának osztályvezetője lett. A
kuratórium tagjai: Dr. Sütő László polgármester,
Hanyecz Imre a Marcali Mechanikai Művek
főmérnöke, Mihalics Gézáné, a Marylla Bőrdíszműgyártó és Kereskedelmi Kft. főkönyvelője,
Jandrics Róbert a Marcali Gimnázium és Szakközépiskola tanára, Csordás Ferenc, a Marcali
522. sz. Szakmunkásképző Iskola igazgatója,
Klujber Lajos a Marcali 522. sz. Szakiskola
tanára, Bogár László, a Somogyzsitfai Erdőgazdasági Szakiskola kollégiumvezető tanára,
Kiss Lajos a Városi Tanács művelődési csoportvezetője lettek. A kurátorok személye az évek
során többször változott, de közülük többen ma is
viselik a tisztségüket. A kuratórium jelenlegi
tagjai: Kiss Lajos elnök, dr. Sütő László, KisDörnyei László, Hanyecz Imre, Csordás Ferenc
tagok. Az közalapítvány munkájának segítője
Kissné dr. Csoszó Nikolett, a Polgármesteri
Hivatal jogi ügyintézője.
A Közalapítvány alapcél szerinti (közhasznú)
tevékenysége: hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
Az alapítvány bírósági bejegyzését követően a
Kuratórium haladéktalanul kiírta az első pályázatát, s már az első évben három diák részére
biztosított ösztöndíj támogatást.
Az alapítás óta eltelt 25 év során összesen
százkét hallgató –közülük kilencvenhét a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola
volt diákja– részesült átlagosan havi 3.00010.000.- Ft-os ösztöndíj támogatásban.
Az alapítványi támogatások fedezetét az alapítók, Marcali vállalkozások és magánszemélyek
támogató hozzájárulásai, az 1%-os személyi

jövedelemadó felajánlások és a bankban lekötött
összeg kamatai biztosították.
A rendelkezésre álló pénzösszeg, és a pályázók
számának függvényében az ösztöndíj mértékét a
Kuratórium évente állapította meg, s döntött a
támogatásokról.
Visszatekintve az elmúlt 25 évre megállapítható,
hogy az ösztöndíj támogatások elérték az alapítók által kitűzött célokat. A támogatott diákok
mindegyike sikerrel elvégezte a megkezdett
felsőfokú tanulmányait. Közülük 24-en Marcaliban hasznosítják (hasznosították) a tudásukat.
Dolgoznak közülük a Városi Polgármesteri Hivatalban, annak intézményeiben, a városban
működő vállalkozásoknál, ahol sikeres értelmiségi munkát végeznek.
A közalapítvány további eredményes működése
érdekében, s azért, hogy az elmúlt huszonöt éves
gyakorlatot tovább folytathassuk, a jövőben is
tudjunk ösztöndíj támogatást biztosítani a
hozzánk forduló tehetséges, de rászoruló hallgatóknak, kérjük a céljainkkal egyetértő, azt támogatni kész Marcali polgárokat, vállalkozásokat,
amennyiben lehetőségük van rá, szíveskedjenek
személyi jövedelem-adójuk 1%-ának felajánlásával, vagy a közalapítvány bakszámlájára
történő utalással támogatni a közalapítványunkat.
A Kuratórium tagjai a 2015. évtől kezdődően
felajánlották, hogy az Alapító Okiratban meghatározott célokra évente 10.000.- Ft-ot adományoznak. A K&H Bank Zrt. Marcali Fiókjánál
vezetett számlaszámunk: 10403947-3941208500000000
A Közalapítvány adószáma: 19196545-1-14
Kiss Lajos
a kuratórium elnöke

Jubileumi rendezvény a Calypso Kórussal
Október 10-én városunk kiemelt kulturális egyesülete, a Calypso Kórus fennállásának 25. évét
ünnepelte. Ez alkalomból a közösség a Marcali
Múzeum emeleti kiállítótermeiben kiállításban
mutatta be az eltelt időszak eredményeit, emléktárgyait, érdekességeit. A tárlatban fotóalbumok,
s a legnépszerűbb nagyműsorok felvételei is

megtekinthetőek 2016. januárjáig. A kiállítás
megnyitása után a program ünnepi koncerttel
folytatódott a Művelődési Ház nagytermében,
ahol a lelkes közönség már az első percektől
kezdve együtt rezdült a kórussal.
A színpadon köszöntötte a Calypsot dr. Sütő
László polgármester úr, és Kiss Iván címzetes
prépost, esperes-plébános, valamint Hajas Béla,
a Balaton M&K Egyesület Fúvószenekarának
karmestere és Sárkány Zsolt, a Marcato Ütőegyüttes vezetője is. Kórustagságáról és a
Városdal születéséről beszélt Jámbor-Szabó
Éva, a dal szövegírója. A Calypso Kórus műsora
mellett vendégelőadóként köszönthettük a
Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdáját Illésné
Bene Judit vezényletével, valamint a Sárvári
Vonósokat Kovács Éva irányításával. Színpadra
állt a Calympa Énekegyüttes is. Az alkalomhoz
illően feldíszített teremben a közel háromórás

programot vastapssal jutalmazta a hallgatóság.
Az énekesek és a muzsikusok zenés állófogadáson mulathattak reggelig, amelyen pohárköszöntőt mondott Monostori László nyugalmazott vezető főtanácsos. A rendezvény fő
támogatója Marcali Város Önkormányzata volt.
Samuné Bogyó Hajnalka
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Ételt az Életért Alapítvány ételosztása
A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata az Ételt az Életért Alapítvánnyal közösen, minden héten egy alkalommal, szerdai
napokon nyilvános ételosztást szervez rászoruló emberek számára a marcali Piaccsarnoknál.
Rászorulónak tekintjük többek között azt, akinek
létfenntartási problémái vannak, az idős és egyedülálló-, kevés nyugdíjból élő-, tartós munkanélkülit, magas összegű lakáscélú hiteltörlesztést
ﬁzető személyt, megváltozott munkaképességű
személyt, egyedülálló szülőt, több gyermeket
nevelő családot. Az ételadomány egy magyaros

ízvilágú, de vegetáriánus egytálételt-, illetve
alkalomszerűen - elsősorban az ünnepekhez
kapcsolódóan - valamilyen kiegészítő ennivalót
(tartós élelmiszer, tejtermék, édesség, gyümölcs,
stb.) tartalmaz. Az ételt az Igénybevevői kártya
felmutatását követően, éthordóban lehet elvinni,
helyben nem lehet elfogyasztani. A kártyát a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál
(Marcali, Dózsa Gy. u. 9.) lehet igényelni.
A nyilvános ételosztásra első alkalommal 2015.
november 11-én került sor. A 200 adag ételből a
Marcaliban és a kistérségben élő, elsősorban
egyedül élő, idős emberek és a sokgyermekes
családok részesültek.
Hámos Zsuzsanna

JUBILEUMI NAP - 25 éves a MARCALI SZESZK
A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
megalakulásának 25. évfordulója alkalmából
2015. 11. 12-én a Kulturális Korzó mozitermében
jubileumi napot tartottak. Az ünnepségen Dr. Sütő
László polgármester köszöntötte a szociális
ellátásban dolgozókat, megköszönte áldozatos
munkájukat. Ezt követően a Cini Jag roma folklór
együttes rövid műsora következett.
Az intézmény életének 25 évéről Hartal Katalin, a
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

igazgatója tartott előadást. A családsegítő
szolgálatok jelene és jövője, funkcióváltozásai
kapcsán Takács Imre, a Magyar Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének elnöke tájékoztatta a megjelenteket.
Ezután „Családi szerepek, a család funkciói,
családtípusok” címen Hámos Zsuzsanna, a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetőjének előadása következett. Szalay
Miklós pszichológus „A család, mint életciklus; a

Fekete Lajos (MOTTE)

17.00 között, előzetes személyes, vagy telefonos
egyeztetés alapján. Civil Szerv. Háza, földszint.

Fogadóóra: - minden hónap második hétfőjén
16.30-17.30 között. Helyszín: Művelődési Ház,
kisterem. - minden hónap második hétfőjén
18.00-19.00 között Helyszín: Bizei kultúrház.

Dr. Mészáros Géza (MOTTE)
Fogadóóra: - minden hónap első hétfőjén 18.0019.00 között. Helyszín: Horvátkúti Közösségi
Ház. - minden hónap második hétfőjén 17.3018.30 Helyszín: Művelődési Ház kisterem

Kőrösi András (MOTTE)
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16.00 -

családban létrejövő krízishelyzetek” címen tartott
bemutatót. A szakmai napot Dr. Gergő Károly
jogász „A család, a bejegyzett élettársi kapcsolat,
a házasság fogalma a jogász szemével” címen
tartott színvonalas előadása zárta. A nap végén a
résztvevők pezsgővel koccintottak és jóízűen
elfogyasztották az ünnepi alkalomra készült
tortát.
Hámos Zsuzsanna

Kissné Molnár Ágnes (FIDESZ-KDNP)

Hosszú András (MOTTE)

Fogadóóra: minden hónap 1. hétfőjén
a FIDESZ-KDNP irodában, 16:30-18.00 óráig

Fogadóóra: Minden hónap utolsó szerdáján,
17.00-18.00 között. Városi Fürdő tanuszodaközösségi helyiség

Fogadóóra: Személyesen egyeztetett időpontban. Helyszín: Marcali, Szigetvári u. 51.

Varga Zoltán (MOTTE)

Dr. Horváth László (FIDESZ-KDNP)
Kesztyüs Attila (JOBBIK)

Fogadóóra: - minden hónap első kedd, 17.0018.00. Noszlopy u. 17, Bádog Büfé különterme

Személyesen egyeztetett időpontban

Mozsárné Kutor Veronika (MOTTE)

Fogadóóra: minden hónap 1. hétfőjén
16.30-18.00 között, a FIDESZ-KDNP irodában.

Fogadóóra: - minden hónap első kedd, 17.0018.00. Helyszín: Művelődési Ház, kisterem.

Kis-Dörnyei László (FIDESZ-KDNP)
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változatos őszi programok az Óvodákban
„Kontyos-kendős Ősz-anyó söpröget a kertben,
vörös-arany falevél ripeg-ropog, zörren.”
Az ősz a természet kincseit hozta el az óvodákba
is. A gyümölcsökkel, zöldségekkel való ismerkedés változatos tevékenységekre, gazdag
tapasztalatszerzésre adott lehetőséget. A gyerekek megﬁgyeléseket, válogatásokat, összehasonlításokat végeztek, miközben saláta és
kompót készült szorgos kezeik nyomán, és az
egészséges táplálkozás szokásait is próbáltuk
ezzel megalapozni.

Az egészséges életmódra nevelés feladatainak
megvalósításába aktívan bevontuk a szülőket is.
Októberben ismét különböző programokat kínáltak óvodáink számukra, melyekkel célunk a
szülők szemléletének formálása, valamint a
családi ház és az óvoda kapcsolatának erősítése,
gazdagítása. A Tündérliget Óvodában Egészségnapot szerveztek, minden csoportban a gyerekek
és az óvó nénik zöldségekből, gyümölcsökből
készült ﬁnom kóstolókkal várták a szülőket.
Védőnő tartott előadást a betegségek megelőzéséről, ezen kívül lehetőség volt vércukor-,

koleszterin- és vérnyomás mérésére is. A Bóbita
Óvodában közös Családi Sportdélután keretében
versenyeztek egymással vidám hangulatban
szülők és gyerekek.
A Mesepark Óvodában az Egészséghét során
gyermekorvos és dietetikus előadásával törekedtek a szülők szemléletének formálására, a
gyerekekkel közösen készítettek egészséges
ételeket, majd akadályversennyel zárult a hét.
Óvodáink már hosszú évek óta részt vesznek az
országos „Gondolkodj egészségesen!” programban. Mindig az őszi hónapokban kerül megszervezésre, amikor egy bizonyos napon, az ország
1500 óvodájával együtt, egy időben, ugyanazokat
a meséket mondjuk el a gyerekeknek, azonos
játékokat játszunk és ugyanolyan mozgásos
tevékenységeket kezdeményezünk.
Ezen a napon kapják meg a kiscsoportosok az
„Egészség-zsákokat”, amelyek a gyerekek
számára színezőt, a szülők számára tájékoztató
füzetet tartalmaznak. Ez a különleges nap az
óvodák összefogásának jelképe az egészségünkért.
A népi hagyományokhoz és a természetvédelem
jeles napjaihoz kapcsolódó ünnepekben is
gazdagok az őszi hónapok. A Bóbita Óvodában
és a Gombácska Óvodában, ebben az évben is
izgatott várakozás és szorgos készülődés előzte
meg a Mihály napi vásárt, amelyre a vásári
portékák természetes anyagokból, az ősz
kincseiből készültek. Az időjárás ugyan nem
kedvezett az ünnepnek, de a sok szép portéka, a
népi játékok és a táncház feledtette ezt a
gyerekekkel. Mindkét óvodában játszóházat is
szerveztek a gyerekek és a szülők részére,
amelynek célja egy-egy népi iparművész tevé-

kenységének megismertetése volt. A Bóbita
Óvodában Harangozó Rita segítségével az agyagozás, a korongozás titkaiba nyertek betekintést
a gyerekek, a Gombácska Óvodában pedig a
mézeskalács készítésében vehettek részt. A
Mesepark Óvodában szeptemberben a Magyar
Népmese Világnapját ünnepelték meg az óvodások meseelőadással, táncházzal, népi játékok-

kal.. A Márton napi hagyományokat pedig felvonulással elevenítették fel, amelyhez a mécseseket, lámpákat minden kisgyerek otthon készítette
el szüleivel.
Az Állatok Világnapján a Tündérliget Óvodások
ellátogattak Keszthelyre a Vadászati Múzeumba
és Balatonszentgyörgyre a Csillagvárba.
Óvodai programjaink megvalósításához sok
segítséget kaptunk a város kulturális intézményeitől. A könyvtárban, a múzeumban játékos
délelőttök során szereztek új ismereteket, a
színházi előadásokon pedig sok élménnyel lettek
gazdagabbak gyermekeink.
Kiss Sándorné

Mozgalmasan telt az ősz a Szivárvány Nyugdíjas Egyesületnél
2015. ősze mozgalmas időszak volt az Egyesület
életében. Az idősek világnapja alkalmából
látogatást tettünk a Noszlopy utcai szociális
otthonban, ahol fergeteges műsorral köszöntöttük az ott lakókat. Sikeresen léptünk fel a
Szépkorúak Művészeti Gáláján Balatonföldváron. Táncunk a kistérség többi egyesületének
is tetszett, a helyiek pedig nagy tapssal és
virágcsokorral kedveskedtek a bemutatott produkció után. Felvettük a kapcsolatot és beléptünk
a Vöröskereszt Marcali Szervezetébe, ami mindkét fél számára jó és közös együttműködést
jelent. Ebből az alkalomból nagysikerű előadást
tartott Horváth Róbert mentős tiszt. Megmutatta a
jó ápolás fortélyait, a helyes táplálkozást ismer-

tette, melyet tagjaink nagy érdeklődéssel hallgattak egész délután. A Somogy Megyei Művészeti Gála második állomása Nikla volt, ahol a
hagyományőrzők és színjátszók találkozója került megrendezésre. Egyesületünk a Vén Cigány
zenés jelenetet adta elő Takács Bence hegedű
kíséretével Az érzelmes, megható jelenetet nagy
taps kísérte. Október végén szellemi vetélkedőt
rendeztünk a város civil szervezeteinek bevonásával. Izgalmas, jól sikerült délután volt, ahol a
versenyzők Dr. Gál József portréját rakták össze.
A továbbiakban készülünk az év végi rendezvényünkre. Szeretnénk meghitté, emlékezetessé
varázsolni az ünnepvárást minden tagunk számára. Klujber Imréné - Egyesületi elnök

Gyógyszertári ügyelet

Programajánló
December 10. (csütörtök) 17:00-18:00: Ember és

Január 14 (csütörtök) 10:00 és 13:30: Gyerek-

vallás előadássorozat III. része – Buddhizmus.
Helyszín: Kulturális Korzó mozi terem.
December 15. (kedd) 19:00: Felnőtt színházi
bérletes előadás – Botrány az operában, a
Bulvárszínház előadásában. Helyszín: Művelődési Ház.

színházi bérletes előadások – A palacsintás
király. Helyszín: Művelődési Ház.
Január 14. (csütörtök) 16:30: Csécs Gyula
fotókiállítása. Helyszín: Kulturális Korzó, Amatőr
Alkotók Kiállítótere.
Január 22. (péntek) 17:00: A magyar kultúra
napja. Korzó-díj átadás, 2015-ről jelentjük c.
fotókiállítás. Helyszín: Kulturális Korzó.
Február 04. (csütörtök) 16:30 : MészárosSzuharevszki Mihály festőművész kiállításának
megnyitója. Helyszín: Kulturális Korzó, Kortárs
Galéria. A tárlat látogatható március 12-ig.

December 17. (csütörtök) 16:30 : „A Zselic
kincse… a kincses Zselic” – a Népművészet
Mestereinek csoportos kiállítása - megnyitó.
Helyszín: Kulturális Korzó Kortárs Galéria.
A kiállítás 2016. február 01.-ig látogatható.

November 30-tól december 13-ig
Kisgomba Gyógyszertár
December 14.-től december 27-ig
Hársfa Patika
December 28.-tól január 10-ig
Napsugár Gyógyszertár

Rendes nyitvatartások:

NAPSUGÁR GYÓGYSZERTÁR
(8700 Marcali, Rákóczi u. 6-12.,
Tel: 85/310-065)
Hétfő - péntek: 8.00 - 18.00
HÁRSFA PATIKA
(8700 Marcali, Hársfa u. 25., Tel: 85/411-286)
Hétfő - péntek: 7.30 - 19.00
KISGOMBA GYÓGYSZERTÁR
(8700 Marcali, Noszlopy G. u. 177. (Tesco),
Tel.: 85/510-245)
Hétfő - péntek: 8.00 - 18.00

Február 27. (szombat) 14:00-22:00:

VI. borforraló fesztivál
Sztárvendég: Szandi.

Január 06. (szerda) 9:30 és 11:00: Filharmóniai
bérletes előadás általános- és középiskolásoknak – a Pécsi Szimfonietta társulat előadása.
Helyszín: Művelődési Ház, nagyterem.
Január 13 (szerda) 10:00 és 13:30:Gyerekszínházi bérletes előadások – A palacsintás király.
Helyszín: Művelődési Ház.

Február 10. (szerda) 19:00: Felnőtt színházi
bérletes előadás – Csókos asszony. Operett két
felvonásban a Budapesti Bulvárszínház előadásában. Helyszín: Művelődési Ház, nagyterem.
Február 13. (szombat) 14:00: Korzó-csata és
Valentin-napi rendezvény. Helyszín: Kulturális
Korzó aula.
Február 20. (szombat) 18:00: Felnőtt farsang.
Helyszín: Kulturális Korzó.
Február 25. (csütörtök) 16:30: A Marcali Kiwanis
Női Klub tagjainak csoportos kiállítása. Helyszín:
Kulturális Korzó, Amatőr Alkotók Kiállítótere.

A programokkal kapcsolatos további információ:
Tel: 85/510-448; web: www.muvhaz-marcali.hu;
www.facebook.com/kulturaliskorzo. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
a közelgő ünnepek alkalmából

játékadományt gyűjt.
A feleslegessé vált mesekönyveket, játékokat
köszönettel fogadjuk a Marcali és városrészi
kisgyermekes családok számára.
Adományaikat a
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál
(Marcali, Dózsa Gy. u. 9.)
hétfőtől csütörtökig 7. 30 – 16.20-ig,
pénteken 7.30 – 10.00-ig adhatják le.

