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- Az advent rendjét ma már nyilván választott hivatásának törvényei 
szabják meg. De hogyan élte meg kisfiúként a várakozás, az elcsende-
sedés időszakát a faluban, ahol gyermekkorát töltötte?
- Az én kisgyerekkorom a legkeményebb ötvenes évekre esett, de egy ba-
rátságos, szép kis faluban éltem: Várvölgyön, a Tátika és Rezi vonzáskör-
zetében, nem túl messze innen.  Ami életre szóló élmény, kitörölhetetlen 
emlék, az a hajnali misék csodája, ahogy a rorate hívó hangjára minden 
irányból homályba burkolózó alakok sietnek a templomba. Én amióta az 
eszemet tudom, mindig is pap akartam lenni, Várvölgyet pedig vallásos 
emberek lakták, akik a hitüket azokban a nehéz években is megtartották. 
Minden gyerek járt hittanra például, kivétel nélkül mindegyik. Elkészítettük 
az ádventi koszorút is, persze szigorúan benn a templomban, akkor még 
szó se lehetett róla  hogy - ami ma olyan természetes -,  kinn a téren, ün-
nepélyes keretek között gyújtjuk meg a gyertyákat.
Anyagiakban végtelenül szegények voltunk, de lelkiekben gazdagok. Fel 
sem merült bennünk, hogy a karácsonyfa alá ajándékokat várjunk, de vá-
sárlási láz nélkül is szép tudott lenni az ünnep.
Az ádvent nekem a várakozás szentségét jelenti, ahogy Pilinszky írja: „ 
Mire is várakozunk ádvent idején? Jézus születésére, arra, hogy a terem-
tett világban maga a teremtő Isten is testet öltsön. Az ádventi várakozás 
lényege szerint: várakozás arra, aki van - ahogy a szeretet misztériuma 
sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki a miénk. Pontosan úgy, ahogy a 
szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel 
és örök újszülöttként a karjai között tart. „
- Említette, hogy mindig is papnak készült. Ez gondolom tudatos is-
kolaválasztást is jelentett. 
- Igen. Győrbe kerültem a Bencés Gimnáziumba, ahol a bátyám is tanult. 
Akkoriban nagyon kevés egyházi iskola működhetett, így aztán jóformán 
mind szerzetesek tanítottak, Győrben is csak egyetlen egy világi tanár volt, 
a testnevelő. Nagy hatással volt rám rendkívül szigorú orosztanárunk ( ere-
detileg persze görög - latin szakos ), Nádasi Alfonz, aki ha elégedetlen 
volt velünk  „ a teremtés jóvoltából világra született vizibarom” - nak neve-
zett bennünket. Eleinte megütköztünk ezen az abban a világban szokatlan 
hangon, később aztán megtudtuk, hogy nemesebb értékek védelmében „ 
verte „ belénk ilyen kíméletlenül az orosztudást. Ő volt egyébként Kodály 
Zoltán lelki gondozója, gyóntató papja, a család akaratának megfelelően 
végtisztességben is ő részesítette. De nem tudok megrendültség nélkül 

gondolni Miksa atyára /Bánhegyi Béla / sem, akit elvittek tőlünk. Felfüg-
gesztették, mert az akkori nyakatekert világban beépített gyerekek is voltak 
közöttünk, akik addig provokáltak, amíg lett is mit jelenteni.  A közelmúltban 
egy szerencsés véletlen hozzásegített, hogy a KÉSZ  marcali csoportjának 
zarándokaival újra végigjárhattam diákkorom helyszíneit Győrben.
- A szülőfaluval mennyire élő a kapcsolata? Gyakran jár vissza?
- Nem. Nincs már kihez ugyanis. Sajnos csak a temetőbe mehetek, nem 
él már ott senki rokonom. Én három év alatt veszítettem el a teljes csalá-
domat. A bátyám - aki élsportoló volt, focista - 39 éves korában halt meg 
egy akkor még kezelhetetlen betegségben, őt alig egy év múlva követte 
az Édesanyám, aztán két évvel később elment az Édesapám is. Egyedül 
Margit nagynéném maradt meg nekem, aki öregkorában itt lakott velem. Az 
idén tavasszal, 94 éves korában temettük el.
- Kamaszéveit a bencéseknél töltötte, később mégis a piaristáknál 
kötött ki. Miért?
- Tanítani szerettem volna. Érettségi után az ELTE történelem - orosz 
szakán tanultam tovább, és közben végeztem a teológiát, szerzetesnek 
készültem. A piaristáknál legendás, nagy formátumú tanáregyéniségekkel 
kerültem kapcsolatba, ilyen volt például Medvigy Mihály, Jelenits István 
vagy Kincs Lajos páter: nevüket nem egy közismert, sőt világhírűvé lett volt 
tanítvány örökítette meg, emelte a halhatatlanságba. A hadsereg is megta-
lált természetesen, 24 hónapig voltam katona Baján. Kemény időszak volt. 
Parancsnokunknak érthető módon nem mi voltunk a kedvencei, az volt a 
jelszava, hogy a férgese úgyis kihullik. 

De volt közöttünk valaki,  aki pár évvel idősebb volt nálunk, aki összefogott, 
irányított minket, és tartotta bennünk a lelket: Várszegi Asztrik, a későbbi 
pannonhalmi főapát. Maradandó karácsonyi emlék, ahogy szentestére os-
tyát szerzett nekünk, megáldoztatott bennünket, liturgiát tartott. Mindezt a 
katonaságnál, a lövészárok mögött! Együtt voltunk, és segítettük egymást, 
összefogtunk mind,  a szerzetesektől a szektatagokig, és azóta is tartjuk 
a kapcsolatot egymással. Hiába, nem volt kibúvó, a papnövendékeknek 
ugyanúgy teljesíteniük kellett a katonai szolgálatot, mint bárki másnak - 
Veress püspök úr például Marcaliban volt katona.

„ Rorate coeli desuper et nubes pluant iustum...”
/ Harmatozzatok egek, onnan felülről, és ti felhők, hullassátok az igazat/
Izajás 45,8

Adventi beszélgetés Kiss Iván c. préposttal, Marcali 
esperes-plébánosával

- Lassan 25 éve lesz már, hogy Marcaliban szolgál. A hivatásából ere-
dő tennivalókon túl milyen értékek mentén szerveződik az itteni élete?
- Én már korábban is jártam itt. Ide hívattak be, itt próbáltak meggyőzni, 
hogy legyek békepap.  Az érvelés lényege az volt, hogy jobb lenne nekem, 
ha nem egy nyomorult pusztán kellene megöregednem. - Ott is van oltár 
-  válaszoltam, amit persze retorzió követett. Mindenképpen meg kívánom 
jegyezni, hogy Révai József, akkori marcali plébános volt az is, aki a szám-
kivetettségben megkeresett, és megkérdezte, van - e miből élnem. Ne-
kem két példaképem van, II. János Pál és Teréz anya. Olyan szerencsés 
vagyok, hogy személyesen is találkozhattam Teréz anyával, még piarista 
növendékként a városmajori templomban. Egészen kicsi, vékony teremtés 
volt, de a kisugárzásának erejét soha nem fogom elfelejteni. Magyaror-
szági tevékenységéhez egy rózsadombi villát ajánlottak fel neki, de ő a 
leghatározottabban visszautasította, nem találta missziójához illőnek sem 
magát az épületet, sem a környezetet. A VIII. kerület sűrűjét, a Tömő utcát 
választotta inkább. De Ferenc pápa is arra szólított fel bennünket, hogy a 
perifériákra kell menni, az elesettek világa legyen fontos számunkra. 
„Ne tradas bestiis animas confidentes tibi. Et animas pauperum tuorum 
ne obliviscaris in finem . - Ne dobd oda a vadállatoknak a tebenned bízó 
lelkeket . És a te szegényeidnek lelkét ne feledd el végképp. „/Rituale Ro-
manum/

Ezért is kezdtük el már húsz éve a kórházlelkészséget, akkor, amikor még 
nem létezett hivatalosan. Végzem ezt annak szellemében, hogy nem a ha-
lált viszem, hanem az életet. Kezdetben ugyanis, éppen szokatlan volta 
miatt, némely beteg nagyon megrémült, amikor meglátta a papot. Egy ilyen 
kórházlátogatáshoz kapcsolódik életem egyik legkülönösebb történése is. 
Egy számomra ismeretlennek tűnő haldoklót oldoztam fel, és szolgáltattam 
ki neki a betegek kenetét. Csak utána tudtam meg, hogy ő volt az, aki ne-
kem életemben a legtöbb szomorúságot okozta. Somogyvári működésem 
idején ő volt az a traktoroslányból lett településvezető, aki a jelentéseket 

írta rólam, és minden lehetséges módon megkeserítette az életemet. A 
Gondviselés ajándékának tekintem, hogy megkaptam ezt a próbatételt, és 
kiállottam: egyformán kell szeretnünk egymást, testvérek!
Bőven találhatunk magunk körül olyan területeket, ahol elkél a segítség, 
fontos lenne a figyelem. .Azt látom, hogy ma nem érték az idős ember, 
hogy nagy a rejtett szegénység, hogy nem mindig azok kérik és kapják 
a segítséget, akik valóban rászorulnának. Az igazán elesetteket gyakran 
csak véletlenül találjuk meg, ha egyáltalán megtaláljuk. Rendszeresen fel-
keresem az idősek otthonát, ma éppen a Végvári utcában jártam, a Tesco  
mögött. Megtalálhatjuk a feladatokat, akár anyagi támogatás, akár lelki vi-
gasz tekintetében, közösségeink megtartó erejéről nem is beszélve. 
Fontos szerepet töltenek be az életemben a zarándoklatok is, rendsze-
resen szervezzük őket, hazai és külföldi helyszínekre egyaránt. Óriási 
hatással volt rám, és azt hiszem, minden résztvevőre, az idei portugáliai 
utunk. Fatimában jártunk, a jelenések 100. évfordulójára szervezett nem-
zetközi zarándoklaton. Imakörünk tagjai öt éven át spóroltak erre az útra, 
havi öt-ötezer forintot félretéve - vannak közöttünk minimálbérből élők is, 
ez volt az az összeg, ami még senkinek se jelentett vállalhatatlan terhet. A 
helyszín különlegességét az fokozta, hogy Fatimában az imádság nem va-
lamilyen csodatételért folyt - mint például Lourdes-ban a betegek gyógyu-
lásáért -, itt a csoda maga az imádság volt:100-150 ezer ember imádkozott 
egyszerre, mindenki a maga nyelvén, de együtt. Magam pedig misézhet-
tem a Jelenések Kápolnájában.
Pilinszky Jánosra hivatkoztam beszélgetésünk elején, befejezésül is az ő 
életművének szellemével összhangban szeretnék szólni: Vallom, hogy az 
embereknek a legfontosabb, hogy szeretve legyenek.
Sursum corda!  
O.I.

„Olyan páratlan, tündöklő vallás egy sincs, mint a tiétek...Ti nem is 
sejtitek , milyen széppé és varázslatossá tettétek az életet , amely 
magában fárasztó és unalmas...Amikor megjön a december , hajnali 
misére tartotok . A hajnali kék ködben,  amely olyan , mint a szilva 
hamva , süveges , lámpás emberek bandukolnak a kivilágított kis 
falusi templomok felé , és teli torokkal énekeltetitek az „ Ó , fényes-
séges szép hajnal „ kezdetű ódon adventi éneket .A nappalok egyre 
rövidebbek lesznek , a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb . És ti azt 
mondjátok, nem kell félni. Majd jön valaki, aki elűzi a sötétséget, és 
sose látott fényt gyújt a világnak . „
 / Kosztolányi /
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Lóky György és felesége, Fridrich Valéria 1967. augusztus 1-jén kezdett 
el dolgozni friss diplomásként Marcaliban, a könyvtárban. A férj kaposvári, 
a feleség Vas megyéből, Bobáról származik. Szombathelyen végeztek a 
főiskolán, könyvtár-népművelés szakon. Az országban egyedül itt volt egy-
szerre két, végzettségüknek megfelelő álláslehetőség.
Lóky György: Kaposváron, a Megyei Könyvtárban töltöttem a gyakorlatot. 
Hálózati munkát is végeztünk, jártunk vidékre.  Marcaliban is megnéztük 
az új könyvtárat. Kiderült, munkahely is van, ráadásul kettő. Az esküvőnk 
is itt volt, 1967. július 26-án. Bizony, ötven éve! Először albérleti szobába 
költöztünk, s egy napra elmentünk nászútra a Balatonra.

Senkit nem ismertek városunkban. De mindketten vallják, hogy Marcali 
mind a mai napig fontos a számukra, hisz itt tanultak meg dolgozni, kap-
csolatokat teremtettek, itt kezdtek el együtt élni. Egy év múlva meg is szü-
letett első gyermekük, majd 1972-ben a második is. Ma már öt unokájuk 
van, a legidősebb 27, a legfiatalabb 9 éves. 
- Milyen volt akkor a kulturális élet?
- Amilyennek csináltuk. Mindkettőnknek új terep volt Marcali. Átlátható, át-
tekinthető és megismerhető volt. Láttuk, hogy fejlődni akar. A könyvtárban 
lehetett ismerkedni az emberekkel. 
Lóky György: Rengeteget utaztam a járásban, módszertani könyvtáros-
ként segítettem a szakmai munkát. Három évig voltak könyvtárosok. 1970 
júliusától mindketten átkerültek a Marcali Járási Művelődési Központba. 
Lóky György: Hárman dolgoztunk együtt, én mint igazgató, a feleségem 
előadóként, s volt gazdasági vezető. Elvállaltuk, mert adtak lakást, ez sokat 
jelentett akkor. Ma parkoló van a helyén, ez a Művelődési Ház mellett volt. 
Teljesen felújították a beköltözés előtt. Kert is tartozott hozzá, egészen a 
múzeumnál lévő téglafalig a miénk volt. Később itt ifjúsági parkot alakítot-
tak ki a várossá avatás előtt. Tizenegy évig laktunk a házban. 
- Milyen körülmények fogadták önöket a Művelődési Házban?
- Mondhatjuk, egy üres intézmény volt, amikor odakerültünk. A tánccsopor-
ton kívül, meg a fúvós zenekaron kívül (Ősz Lajos bácsi vezette) semmi 
nem volt. Egyből felismertük, ide be kell hozni az embereket! Elővettük 
a főiskolán tanultakat, mégpedig, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy mi 
érdekel bennünket, hanem azzal, ami a települést, az itt élőket. Fel kell 
mérni, mire van igény. Vagy, ha tudjuk, hogy az elképzelésünk jó, meg kell 
keresni, kikkel tudjuk megvalósítani, kik fogják támogatni. A könyvtárból 
már sok embert ismertünk. Ma már hihetetlen, mindig jött valami új ötlet, és 
azt megpróbáltuk megcsinálni. Azt se felejtsük el, hogy az ember akarta, és 
szerette csinálni a szervezést, hisz akkor voltunk fiatalok.
Lóky György: Visszatérve a néptáncosokra, a csoport vegetált. Mészá-
ros Gyula vezette, ő szobafestő volt, a felesége harmonikázott. Egyébként 
sokáig a Somogy Együttesben táncolt, tehetséges volt. Egy május elsejei 
ünnepség  után javasolta Ress Zoltán, a Marcali Járási Tanács vezetője, 

későbbi városi tanácselnök, hogy keressünk szakembert a csoportnak. S 
milyen véletlen, Ureczky Csaba éppen helyet keresett. A folytatást ismer-
jük.
Voltak bélyeggyűjtők is, kb. 100 főt „vettünk át”. Főként Sávoly Lajos gyógy-
szertárában működött addig a csere. Ress Zoltán is gyűjtő volt, kértem, jöj-
jön el ő is a művelődési házba a bélyeggyűjtő körbe. Meg is tette, a többiek 
is „beszoktak” hozzánk. Az első kiállítást a városavatóra csináltuk meg. 
Mihalics Géza barátom (vele azóta is tartom a kapcsolatot) megnézte, és 
azt mondta, hogy miért ilyen vacakokkal foglalkozom, miért nem vagyok 
éremgyűjtő. Azóta az is lettem. 
Szép emlékem, hogy egyszer bejött hozzánk két gimis srác azzal, hogy 
ők zenélnek, és itt szeretnének próbálni. Illés Zsolt, Horváth Tibor, Kertesi 
András, Adorján László, Wágner István, Navracsics Gábor. Ők voltak a Lo-
garitmus zenekar. Később csatlakozott hozzájuk Puska Károly és Apagyi 
Miklós. Tehetségesek voltak, még lemezük is jelent meg.  Kellett nekik erő-
sítő, és a pénzügyi osztályvezető támogatta a kérést. Marshall erősítőket 
tudtunk venni, és ez nagy szó volt akkor.
Azokban az időkben rendszeresen be kellett számolni munkánkról a nagy-
községi tanácsnak, a járási bizottságnak. Ezek voltak a hivatalos fórumok, 
de többet lehetett elintézni egyéni beszélgetések során.
Fridrich Valéria: Művészeti fesztiválokat szerveztünk, irodalmi színpadot 
csináltam javarészt dolgozó fiatalokkal, amellyel szép sikereink voltak, 
ezüstérmet kaptunk. Jött hozzánk a Déryné Színház, bérletes színházlá-
togatásokat szerveztünk. A gyerekeknek bábelőadások is voltak. Többszö-
rös kiváló ifjúsági klubunk volt, a fiatalok jöttek táncolni a bulikba. Sőt, ko-
molyzenei hangversenyeket szerveztünk a Május 1. Ruhagyárba. Az első 
koncert fél kettőkor kezdődött, fél óra le volt csípve a délelőtti műszakból, 
ugyanennyi a délutániból. Fellépett többek között a Tátrai Vonósnégyes. S 
mindezt támogatta a vezetőség. Jó volt a kapcsolat a termelő üzemekkel.

- Marcali katonaváros volt. A katonákkal volt együttműködés?
Lóky György: Hogyne. Jöttek az irodalmi színpadba is. Sőt, mivel kötelező 
volt nekik színházlátogatást is szervezni, és a tisztiklubnak nem volt erre 
alkalmas színpada, mi szerveztük le az előadásokat. Így kiváló elvtárs lett 
az ember, mindenféle ünnepségre is meghívtak. Ők pedig külső és a bel-
ső laktanya ebédlőjében fellépési lehetőségeket adtak a néptáncosoknak, 
szavalóknak. Még vendégül is látták őket. 
- Valéria, hogyan került át a gimnáziumba dolgozni?
- Hét év népművelő munka után váltottam. Talán az általam vezetett cso-
portok miatt, egyre jobban elkezdett érdekelni a pedagógia. Döntöttünk, 
nevelőtanár és könyvtáros leszek az iskolában. Családi oka pedig a gye-
rekek voltak, több időt tudtam így velük lenni. Varga István igazgató be 

is iskolázott Pécsre, pedagógia szakra. Még a régi kollégiumi épületben 
kezdtem. Itt is szerveztem a kulturális életet, színházba jártunk, segítettem 
a férjemnek. Szívesen emlékszem a kollégák közül Szopori Máriára, tőle 
nagyon sokat tanultam. Négy évet töltöttem el itt. Sajnáltam elmenni, mert 
pont negyedikre hagytam itt egy csoportot. Gere Gyöngyi nevére emlék-
szem közülük, ő volt a jobbkezem. Úgy érzem, szerettek, elismertek.
- A várossá avatásra hogyan emlékeznek?
Lóky György: Elvették a parkunkat, a kertünket! A lényeg, a házunk ma-
radt. Komolyra fordítva a szót, hosszú előkészítő munkák előzték meg, már 
januárban füvesítették a parkot, felújították a Művelődési Házat, hisz itt volt 
az avató ünnepség. A háttérmunkában nagyon figyelni kellett, hogy minden 
zökkenőmentesen sikerüljön. Én hátulról néztem az ünnepséget, nekem 
ott dolgoznom kellett. 
Lóky György egy ideig tanított a zeneiskolában is. Gyerekként hegedű-
tanára Bernáth Cézár volt, a festő, Bernáth Aurél öccse. A lakására járt 

hegedűórára, abba a házba, ahol mindenütt a mester képei voltak. S lám, 
milyen a sors, eljött Marcaliba dolgozni.
Sőt, plakátokat is tervezett, drágának tartotta, amennyiért az ÁFÉSZ de-
koratőrei csinálták a programhirdetőket. Egy igazi népművelő mindenhez 

értett. Megtervezte a 700 éves 
város plakettjét is.
-Hogyan kerültek Pápára?
Lóky György: Hívtak még itt 
Marcaliban a tiszti klubba ve-
zetőnek. Én is úgy éreztem, 
változtatnom kell. Személyes 
dolgok miatt először Fonyódra 
kerültem, nyáron tele voltunk 
munkával. Itt is tartóztattak, 

maradjak dolgozni. Aztán Fehér János szólt, hogy a Magyar Közlönyben 
hirdetnek tiszti klubokba állást. 
Gondolkodtam, Zalaegerszegre 
vagy Nagykanizsára menjek. 
Erre decemberben kineveztek 
Pápára, 1981-ben kerültünk 
oda. Én a Helyőrségi Művelő-
dési Otthon igazgatója lettem, 
innét mentem nyugdíjba. 
2006-tól töltik mindketten ren-
des nyugdíjukat. 2007-ben 
Lóky György megkapta a Pro 
Cultúra-díjat Pápa városától. A hadseregtől is több kitüntetésben részesült, 
így pl. a Honvédelemért 1. osztályának fokozatát érdemelte ki. 
Jó egészséget kívánok, és még sok tevékeny évet! HCSGY

Múltidéző beszélgetés a Lóky házaspárral 

Forrás: facebook.com/retro.marcali Forrás: facebook.com/retro.marcali



iskolai hírek - gimnázium iskolai hírek - szőcsény

Röhrig Géza Kossuth-díjas költő, színész, az Oscar-díjas Saul fia 
című film főszereplője tartott előadást október 19-én a Marcali Berzse-
nyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban. A program 
után lehetőségem volt vele egy rövid beszélgetésre.
- A Saul fia főszerepe után hogyan alakult az életed? 
-  A film után sok szereplehetőséget kaptam, de zömmel egy kaptafára ké-
szült tucatfilmekről volt szó. Nemet mondtam ezekre, így lassan leszoktak 
rólam. A siker kb. másfél évig tartott, ez a dolog most már lelassult, véget 
ért. Mivel gyerekeim vannak, jó újra intimebb életet élni a családommal, 
visszatérni a rendes kerékvágásba. Kaland volt a film.
- Mivel foglalkozol most?
-Könyvet írok, egyszerre többet. Kedvből teszem, nem foglalkozásszerűen. 
Ez egy magánszenvedély. Most például meséket találok ki. Gyerekeim ré-
vén több gyenge kiadvánnyal találkoztam, olyanokkal, amelyeket ki kellene 
vonni a forgalomból. Azon kaptam magam, hogy saját mesevilág elemei 
bontakoznak ki bennem. Animált világ ez, a mi világunk s egy másik közötti 
átjárható történetek. Úgy gondoltam, le kellene őket írni.
- Miért tartod fontosnak, hogy előadásokat tarts fiataloknak? Tegnap 
a Kaposvári Egyetemen a szabadságról, itt a gimnáziumban irodalo-
móra keretében pedig Noéról?
- Az európai kultúrkörnek a Biblia az egyik kútforrása. Ki ne hallott volna 
Noéról? Azt szeretném, ha ezek a szövegek életre kelnének. Ha a diákok 
ne csak vallásos dokumentumot  látnának benne, hanem bölcsességet 
merítenének belőle felekezettől, vallástól függetlenül. Igazából a végtelen 

gazdagságát mutatom meg ezeknek a szövegeknek, amelyek a XXI. szá-
zadban is haszonnal forgathatóak, kiállták az idő próbáját. Különösen a 
Genezis. Tartalma filozofikus, s ezeken keresztül médiumként használva 
fontos kérdéseket ismerhet fel az a fiatal, aki mostanában eszmél a világra. 

Röhrig Géza Marcaliból a Baranya megyei Gilvánfára sietett, a Nyitott 
Ház Tanoda meghívásának tett eleget.    HCSGY

„az ember, aki a cipőjében hordta a gyökereit”
Őszi napfény, sárgálló kukoricatáblák, aratásra 
váró termények, jól felkészített gépek és lelkes 
diákok, akik a tanulás mellett a gyakorlati tevé-
kenységek során szerzik tapasztalataikat, sa-
játítják el a munkavégzés egyes fázisait. De a 
munka és tanulás folyamata csak akkor lehet si-
keres, ha párosul testi-lelki egészséggel, egész-
séges magatartásformákkal, tudatossággal.
Ennek a szellemében az Erdészeti Szakoktatá-
sért Közalapítvány támogatásával egészségna-
pot szerveztünk az idén is. Tóth Krisztina igaz-
gatóhelyettes asszony megnyitójában elmondta: 
„Mi, akik már régóta vagyunk fiatalok, mi már 
tudjuk, hogy hogyan kell vigyáznunk az egész-
ségre!” 
Ezen mondat jegyében telt meg fiatalokkal az 
iskola. A legfőbb cél a tudatosság, az egész-
ségmagatartás kialakítása, a figyelemfelkeltés, 
a prevenció volt. Két nagy részre lehet bontani 
a napot: a reggeli órákban előadásokat hallgat-
hattak meg a diákok meghívott vendég előadók-
tól, akik beszéltek az internet veszélyeiről, az 
elsősegélynyújtásról, a táplálkozásról, a bőrünk 
egészségéről, az AIDS-ről, a cukorbetegségről, 

„Fűben, fában orvosság” – avagy az erdő hasz-
náról. A tanulsága ezeknek az előadásoknak 
úgy gondolom az volt, hogy elgondolkodtatott. 
Például arról, hogy én, mi, mit tehetünk saját 
egészségünkért, hogy érdemes foglalkozni a 
testmozgással, hogy a mai rohanó világban 
nem szabad megelégednünk a technika nyújtot-
ta eszközökkel és előnyökkel, ki kell lépnünk a 
természetbe, látnunk kell saját magunk határait 
és kontrollálni tevékenységeinket. Ha ma nem is 
tettek fel sok kérdést diákjaink, de a következő 
napokban biztosan sok minden átértékelődik 
bennük. A nap második részében az osztályok-
ból csapatok szerveződtek és ki-ki, ment az er-
dei olimpiára, kerékpáros ügyességi versenyre, 
úszni, zöldség- és gyümölcskompozíciókat, őszi 
asztali díszeket, kopogtatókat készíteni vagy ép-
pen az erdei túrára. Igyekeztünk minden tanulót 
bevonni, megmozgatni. Iskolánk pedagógusai, 
nevelői, oktatói sem maradhattak ki, hiszen aktív 
közreműködői, tevőleges részesei voltak a mai 
napnak. Írta: Kisgyura Brigitta. Fotó: Csernalo-
vics László, Puska Anita, Miklós Csaba

Egészségnap Szőcsényben

A programsorozat október 24-én kezdődött rendezvény és kiállításmeg-
nyitóval. Újrahasznosított anyagokból készítettek a diákok használati esz-
közöket. Az általános iskolákból is szép számmal érkeztek pályaművek. 
Délután papírgyűjtésben versengtek egymással az osztályok. 25-én pálya-
orientációs napot szerveztek, segítve a továbbtanulást, illetve a nyelvvizs-
gákról is hallhattak ismertetőt az alsóbb évfolyamosok. Annak érdekében, 
hogy a választható szakmákról széleskörű ismeretekhez juthassanak a 
diákok, egyetemeket hívtak vendégségbe. Jelen voltak: Pannon Egyetem 
Veszprém, Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszhely, Pannon Egyetem 
Nagykanizsa, Pannon Egyetem Gépészmérnöki Kar Zalaegerszeg, Kapos-
vári Egyetem, Pécsi Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem. Az iskolákon kívül 
meghívták a kaposvári Toborzó és Érdekvédelmi Központot és egy duális 

képzést kínáló marcali munkahelyet, a Ziehl-Abegg Kft.-t, aki partnerisko-
láival együtt szerepelt a börzén. Ők még sorsolást is tartottak, hasznos 
ajándékokkal kedveskedtek a nap végén a tanulóknak. 
  26-án az előadásoké volt a délelőtt. Nyolc témában hallgattak érdekes 
információkat a diákok, így pl. a vadgazdálkodásról, a tiszta vízről, a táplál-
kozásról, egészségnevelésről, ember és kutya kapcsolatáról, a kozmetiku-
mokról, az árjuvédáról és a biodiverzitásról. A Pannon Egyetem Georgikon 
Karáról Keszthelyről, a Pannon Egyetem Mérnöki Karáról Nagykanizsá-
ról, a Kaposvári Egyetemről, a Krisna-völgy Indiai Kulturális Központ és 
Biofarmról érkeztek az előadók, de volt tanítványunk, Baranyai Zsófia  is 
vállalta a felkérést.
  27-én játékos sportnappal zárult a rendezvénysorozat, 10 csapat versen-
gett egymással. Ekkor értékelték a legszebb virágos osztálytermeket is. 
A sportnapon az általános iskolások is részt vettek egy-egy csapattal. A 
Sole-Mizo Zrt. jóvoltából Túró Rudit kapott minden tanuló. HCSGY

Környezetvédelmi és egészségnevelési témanapok 
a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumban A XIV. századi gótikus Szent Vendel-kápolna támpilléres szentélye barokk köntösben 

ma is áll. A bejárat felett egykor dombormű ékeskedett, amely az évszázadok folyamán 
az enyészeté lett. Dr. Túri Török Tibor, egykori kollégánk, ma több magánmúzeum tulaj-
donosa (pl. Keszthely – Babamúzeum), feladva a nevelőtanári állást, a művészet felé 
vette az irányt. Alkotásait többször láthatta a nagyközönség a kiállításain. Most, csodá-
latos domborművet készített. A Szűz Mária gyermekével című alkotást, gipszstukkót, 
szeptember 4-én áldotta meg Somogysámson új plébánosa, Papp Szabolcs atya. A 
dombormű létrejöttéhez sok-sok történelmi kutatás kellett, melyben az alkotót Huszár 
Mihály történész segítette. Szakértelmükkel, odafigyeléssel, művészi kidolgozottság-
gal, nagy műgonddal készült el a stukkó, ezt helyezték el a kápolna homlokzatán. 
Köszönjük a művésznek és a segítőknek egyaránt! 
„Hajtsd hozzánk, ó, Anyánk, angyali orcádat,
Áldott Szent Fiadat érettünk imádjad,
Hogy láthassuk mennyekben Atyánkat.”      Kisgyura Brigitta 

Méltó helyre került Túri Török Tibor alkotása

Szeptember utolsó napjaiban rendezték meg Kaposváron az FM DASZK, Szak-
képző Iskola – Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskolában a VIII. 
Nemzetközi Középiskolás Diák Szántóversenyt. A megmérettetésre Szerbiából és 
Horvátországból is érkeztek tanulók, öregbítve hazájuk és iskolájuk hírnevét. Kurió-
zumként említem azt a leányt, Simon Annát, aki Velencéről érkezett, és nagyszerű-
en helyt állt a versenyben. Két kategóriában hirdettek győzteseket, az első kategó-
riában a 2-3 testű ágyekével történő, a második kategória a 2-5 testű váltva forgató 
ekével történő szántást értékelték. Minden intézményben kitűnő munkát végeztek 
a felkészítés alatt a tanárok, szakoktatók és természetesen a versenyző diákok is. 
Nagyszerűen szerepeltek iskolánk diákjai is, akiket Paulecki Zoltán szakoktató és 
Horváth Imre szaktanár kísért el. Az első kategóriában Vasvári Richárd 11. B osz-
tályos tanuló II. helyezést, Halász Péter 11. C osztályos tanuló V. helyezést ért el. 
Gratulálunk, bízunk benne, hogy a tanév végi szakmai vizsgákon is ilyen nagyszerű 
teljesítményt fognak nyújtani! Kisgyura Brigitta

Kiváló teljesítmények az Országos Diák Szántóversenyen



2017. október 7-én a Csornai Premontrei Apát-
ság és Győr szakrális értékeinek megtekintésé-
re szervezett zarándokutat a Keresztény Értel-
miségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja, 
mivel az idei esztendőben Szent László Emléké-
vet (1077-2017) ünnepelnek a Magyar Katolikus 
Egyházban. 

A 20 főt számláló társaság délelőtt a csornai szer-
zetesrend több mint 830 éves központját kereste 
fel, ahol Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános 
úr celebrált szentmisét. Ezután Fülöp novícius el-
mondta a gazdagon díszített, késő barokk stílusú 
Nagyboldogasszony templom történetét, és Szent 
Norbert (1080/1085-1134) érsek, a szerzetesrend 
alapítójának életét. Majd a helytörténeti múzeumban vetített képes előa-
dást hallgatttak meg a Rábaköz és Csorna múltjáról, valamint néprajzi ér-
tékeiről. 

Délután már Győrrel ismerkedtek, ahol Kiss Iván atya bemutatta az egy-
kori szemináriumi éveinek helyszínét. A Széchenyi téren megnézték az 
olaszos kora barokk stílusú Loyolai Szent Ignác templomot, ahol a korszak 
legidősebb tárgyi emlékeit őrzik, melyek pótolhatatlan és felbecsülhetetlen 
jelentőségűek a hazai művészettörténet szempontjából. Ezt követően az 
1716-25 között felépült kármelita műemlék templomot is felkeresték. Majd 
a szebbnél szebb épületek között járva, a Káptalandombon lévő püspök-
várnál Boldog Apor Vilmos (1892-1945) mártír püspök szobra előtt is tiszte-

legtek. A csoport ezután a Szent László Látogatóközpontban megtekintette 
a Szent László hermát és a Könnyező Szűzanya kegyképét is. (1192-ben 
avatták szentté az uralkodót. A fej-ereklyéjét magába foglaló herma Zsig-
mond király idejében készült. A kegyképet az ír családból származó Walter 
Lynch, clonferti püspök menekítette magával a Cromwell Olivér-féle ül-
dözés során, és vitte Győrbe 1649-ben. Az írországi katolikus-üldözések 
idején, 1697. március 17-én véres könnyeket hullatott a kép, amiket aztán 
egy fehér gyolcskendővel itattak fel. Az 1900-as évek közepén elvégzett 
vegyi vizsgálatok megállapították, hogy ezek a foltok valódi emberi vér és 
könny keverékei!) A KÉSZ Marcali Csoportjának 2017. évi zarándoklatát az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. Írta és fotók: Kiss Kálmán

Csorna és Győr szakrális értékeit keresték fel a KÉSZ Marcali 
Csoportjának tagjai
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Felnőtteknek:
Ken Follett – A tűzoszlop
Régóta várt Kingsbridge-trilógia befejező része is megannyi izgalmat 
tartogat, mint az első két rész: A katedrális és Az idők végezetéig. Újra 
megelevenedik a középkori Anglia élete, emellett új helyszínekkel is bővül 
a cselekmény, mely most is gyors sodrásban vezeti végig az olvasót a 
történeten.

Gyermekeknek:
Alice James – Irány a természet! 
kreatív ötletek ifjú felfedezőknek
A természetben való aktív szabadidő eltöltéséhez kínál segítséget a könyv, 
melyben különböző témakörökben szerezhetünk hasznos ismereteket. 
Többek között a térkép nélküli tájékozódás, növényfelismerés, morzeábé-
cé alapjai és a lábnyomok megkülönböztetése is szerepel az igényesen 
illusztrált kötetben. Észrevétlenül lehet megtanulni a könyv lapozgatása 
közben a felelős, hasznos időtöltés lehetőségeit a természetben. 

Berzsenyi dániel városi könyvtár - könyvajánlók

December 02. (szombat) 14:00-17:00 – Adventi kreatív műhely a Korzó-
ban. Helyszín: Kulturális Korzó, aula. Belépő: 300,- Ft.
December 06-08. (szerda-péntek) – Adventi vásár a Künzelsau téren. 
Vásárnyitás minden nap 10 órakor.
December 07. (csütörtök) 17:00 – „A parkok csendje” címmel nyílik fotó-
kiállítás Ilácsa József munkáiból a Kulturális Korzó Amatőr Alkotók kiállító-
terében. A képek 2018. január 19-ig tekinthetők meg.
December 09. (szombat) 08:00-12:00 – Bolhapiac – Garázsvásár a Ci-
vil Szervezetek Házában. A Kulturális Központ továbbra is helyet biztosít 
mindazon magánszemélyeknek, akik régi, megunt, de jó állapotú tárgya-
iktól megválnának. Érdeklődni és jelentkezni a Kulturális Korzóban lehet, 
illetve a 85/510-503-as telefonszámon. 
December 12. (kedd) 19:00 – Színházi bérletes előadás: Szántó Armand 
– Szécsén Mihály – Fényes Szabolcs: Paprikáscsirke avagy Stex és New 
York. Közreműködik a Gergely Theáter. Helyszín: Művelődési Ház.
December 14. (csütörtök) 16:30 – „Hagyományőrzők” címmel iparművé-
szeti kiállítás nyílik a Kulturális Korzó Kortárs Galériájában. Kiállítók: Len-
gyel Adél Eszter szövő, Falusiné Terjék Éva fazekas népi iparművész és 
Mike József fazekas. A tárlat 2018. február 2-ig tekinthető meg.
December 23. (szombat) 17:00 – IV. Adventi gyertyagyújtás a Plébáni-
atemplom előtt. Ünnepi műsorral szerepelnek a marcali hittanos diákok.
Még látogatható kiállítások: - December 04-ig: Tálosné Violányi Marian-
na festő „Csokorba szedve” című kiállítása a Kulturális Korzó Amatőr Alko-
tók kiállítóterében. - December 08-ig: Jánosi Katalin és ifj. Benedek Jenő 
festőművészek közös tárlata „Együtt – külön utakon” címmel a Kulturális 
Korzó Kortárs Galériájában. December 30-ig: Farkas Ildikó szappangyűjtő 
anyagából kiállítás „A világ illatai” címmel a Kulturális Korzó Folyosógaléri-
áján. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! MVKK

decemberi programajánló

programajánló könyvajánló



Advent
A karácsonyi ünnepkör advent első napjával veszi kezdetét, és vízkeresztig 
(január 6.) tart. Advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik vasár-
nap előestéjén kezdődik. Az advent szó a latin adventus Domini kifejezés-
ből származik, ami az Úr eljövetelét jelenti. Így tehát ez a várakozás idő-
szaka, amelyben a keresztény emberek felkészülnek Jézus születésének 
ünnepére, ami a vallásos előírások szerint böjtöléssel és a hajnali szent-
miséken (roráte) való részvétellel járó, csendes periódus. Régen ilyenkor 
nem tartottak lakodalmakat, zajos mulatságokat. 
December 4. – Borbála napja
Szent Borbála Kis-Ázsiában élt, keresztény hitéért megkínozták, majd fe-
jét vették. A bányászok, a tüzérek és a várak védőszentjeként tisztelték, 
kultusza a bányavidékeken volt a legjelentősebb. Szent Katalinnal együtt 
a hajadon leányok pártfogójának is tekintették. Somogyban elsősorban a 
délszláv lakosú községekben számított jeles napnak, főként a Dráva men-
tén. A Borbála-nap népszokásai és hiedelmei hasonlóak a Luca-napihoz: 
vagyis a démonikus tulajdonságokkal felruházott nőalak bosszúját elkerü-
lendő, számos munkatilalmat kellett az asszonyoknak betartani. Így példá-
ul tilos volt fonni, varrni, söpörni, mosni, ruhát szárítani, ajándékozni, köl-
csön adni, sőt, a nők el sem mehettek otthonról. Mindezt a háztartás jövő 
évi szerencséje érdekében kellett teljesíteniük, s hogy a baromfiszaporulat 
biztosítva legyen. Környékünkön Buzsákról, Somogyszentpálról, Táskáról, 
Nikláról és Somogyvárról ismerünk különféle Borbála-napi tilalmakat. 

Javasolt tevékenység volt a nők számára a tollfosztás, férfiaknak a bor-
fejtés és a szomszédolás, mert a férfilátogató szerencsét hoz a háznak. A 
Dráva menti horvátoknál a fiúk kotyulni is jártak. Termékenységvarázsló 
mondókájuk végén a következő kiáltással guggoltak le: „Igy üjje meg a 
kentek kotlósa a tojást!”

Somogyban is ismert szokás a Borbála-ág hajtatása: az eladó lányok 
gyümölcsfavesszőt tettek egy pohár vízbe, és ha a barack- vagy cseresz-
nyeág kizöldült karácsonyig, akkor hamarosan férjhez mehettek. 
December 6. – Miklós napja

Szent Miklós püspök a 4. században élt a kis-ázsiai Myra városában. Le-
gendája szerint gazdag szüleitől származó örökségét szétosztotta a szegé-
nyek között. Amikor pedig egy elszegényedett nemes a három leányát tisz-
tességtelen életre akarta kényszeríteni, Miklós arannyal teli „keszkenyőt” 
dobott be a házuk ablakán, így mentve meg őket a tisztátalanságtól. Éhín-
ség idején csodát téve megszaporította a búzát, máskor hajósokon, keres-
kedőkön, molnárokon segített. Rajtuk kívül a halászok, révészek, pékek, 
diákok, eladólányok és polgárvárosok is patrónusukként tisztelik.

A Miklós-napi ajándékozásnak vannak paraszti hagyományai. Főleg a 
Dunántúlon és a magyar nyelvterület északi részén volt ismert a mikulás-
járás, ami középkori diákhagyományokra vezethető vissza. A Miklós püs-
pöknek és kíséretének felöltözött szereplők kisgyermekes házakat keres-
tek föl, ahol a csemetéket imádkoztatták, vizsgáztatták, majd tudásuknak 
megfelelőn megjutalmazták vagy az ördög virgáccsal fenyítette őket. A 20. 
század elején, a Dunántúlon még járták a falvakat a Láncos Miklós nevű 
alakoskodók, akik bekormozott arccal, kifordított bundában, láncot csörget-
ve ijesztgették a gyerekeket és a nagyobb lányokat. 

A Mikulás-napi ajándékozás szokása a 20. század első felében terjedt el 
a falvakban, városi hatásra. A Mikulás szó a Miklós név szlovák megfelelő-
je, ördögszerű kísérőjének, a krampusznak a neve pedig bajor-osztrák ere-
detű. A mai szokásgyakorlat elemeit német nyelvterületről kölcsönöztük. 
Somogyban, az 1930-as években még nem járták az utcákat a piros jelme-
zes, fehér szakállú Mikulások. Akkoriban a gyerekek a kitisztított cipőiket, 
csizmáikat az ablakba helyezték, és Miklós-nap reggelén megtalálták ben-
nük az ajándékot, többnyire cukorkát. Az 1950-es évektől a szokás vallási 
tartalmának visszaszorítását célozta a Télapó nevének bevezetése – az 

orosz ’gyed moroz’ fordításaként. Napjainkban e kettős megnevezéssel 
találkozunk, a Mikulás-Télapó alakja versekben, énekekben, szerepjáté-
kokban és a kereskedelemben egyaránt jelen van.

December 13. – Luca napja
Szent Luca a legenda szerint keresztény hitéért halt vértanúhalált. Neve 

a latin lux, azaz fény szóból származik. A szembetegségben, vakságban 
szenvedők patrónusa. A Gergely-féle naptárreform (1582) előtt Luca-nap 
az esztendő legrövidebb napja volt, egyúttal a téli napforduló időpontja is. 

Luca napját az egész magyar nyelvterületen gonoszjáró napnak tartották, 
ezért különösen a boszorkányok rontása ellen kellett védekezni, például 
fokhagymával. E naphoz országszerte, így Marcali környékén is munka-
tilalmak kapcsolódtak. A környékbeli asszonyok úgy tartották, ha ekkor 
fonnának, varrnának, akkor befoltoznák a tyúkok hátsófelét, és azok nem 
tudnának tojni. Erre a napra javasolt munka volt mindenfajta fejtő-bontó te-
vékenység, például tollat fosztottak, babot fejtettek, hogy a tyúkok könnyen 
tojjanak. Termékenységvarázsló rítusok is fűződtek hozzá. Környékünkön 
fiúgyermekek jártak kotyulni: házról-házra mentek és bőséget, termékeny-
séget serkentő énekeket, verseket mondtak. Egy-egy házhoz betérve en-
gedélyt kértek: „Szabad-e kotyulni?” Ha megengedték, akkor ráültek egy 
tuskóra vagy egy köteg szalmára, és elkezdték mondókájukat. Az alábbiak-
ban marcali kotyoló vers részletét idézzük az 1930-as évekből: „Jó reggelt 
a Lucának, Luca fekszik ágyába, Gyere Luca, menjünk el, Mennyországot 
nyerjünk el, Aki aztat elnyeri, Boldog lesz az életi. Kitty-kotty kur, Gelego-
nya kettő nekem is van kettő.” Bizén így folytatták: „A háziasszonynak any-
nyi libája, kacsája, csibéje legyen, Mint az égen a csillag, a földön a fűszál. 
Kitty-kotty, gelegonya kettő, nekem is van kettő.”

Népi kalendárium – DECEMBER – I. rész 

A kotyulás végeztével néhány marék kukoricaszemet szórtak a kotyolók 
fejére, Marcaliban rostán keresztül vizet locsoltak feléjük, a tuskót vagy a 
szalmát pedig a tyúkólba tették. A kotyulásért almát, diót kaptak, pénzt nem 
mindenütt adtak, mondván az szerencsétlenséget jelentett. A kotyulás szo-
kásáról az alábbi Marcali környéki településekről vannak adatok: Balaton-
szentgyörgy, Bize, Buzsák, Marcali, Mesztegnyő, Nikla, Somogyszentpál, 
Szenyér, Szőcsénypuszta, Szőkedencs.

Luca napjához számos jósló eljárás is kapcsolódott. A Luca-cédulák ké-
szítése és a gombócfőzés segített a lányoknak abban, hogy megtudják 
a jövendőbelijük nevét. A következő év időjárását hagymakalendárium és 
Luca-kalendárium útján jósolták meg. A Luca-búza csíráztatásával a jövő 
évi gabonatermésre lehetett következtetni.

December 15–23. Szentcsaládjárás
A szentcsaládjárás újabb keletű, 20. századi szokás. Valószínűleg a 

tréfálkozó, játékos betlehemezést kívánták felváltani ezzel a magán-litur-
gikus ájtatossággal. Középpontjában a betlehemi történet szálláskeresés 
motívuma áll. A szentcsaládjárás érzelmileg, hangulatilag előkészíti a ka-
rácsony misztériumát, ezért a szokás terjedését az egyház is támogatta.

Karácsony előtt kilenc nappal kezdik el, s általában kilenc, egymáshoz 
közel lakó vallásos család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy 
szobrát. Minden háznál díszes terítővel fedett asztalon házi oltárt készíte-
nek a szentkép fogadására. A szokás gyakorlásában résztvevő asszonyok 
esténként gyertyával és a szentképpel kezükben, énekszóval indulnak 
útnak. A marcali járásban Bizéről, Holládról, Marcaliból, Mesztegnyőről, 
Sávolyról vannak adatok a szentcsaládjárásról, de a közelben Buzsákon, 
Öreglakon szintén ismerik. Napjainkban a marcali szentcsaládjárók min-
den nap ugyanannál a háznál gyűlnek össze, de mindig más személy viszi 
haza a szentképet, s őrzi azt a következő imaóráig.
December 21. – Tamás napja

A bibliai „hitetlen” Tamás néven emlegetett apostol névünnepe, akiről 
közismert, hogy próbával akart meggyőződni Krisztus feltámadásáról. A 
hagyomány szerint pünkösd után Jézus külön megjelent neki. Innen ered 
a szólás: „Szent Tamás szolgája vagyok”, azaz akkor hiszem, ha látom.

Disznóölő Tamás napjának is nevezik, mert sok helyen ekkor vágják le a 
karácsonyi ünnepekre szánt hízott disznót. Régen ennek hájából eltettek 
egy darabot, mert a tamáshájat kelések gyógyítására vélték alkalmasnak. 
A disznóölés napján Somogyban is szokás volt a nyársdugás, vagyis a 
vacsora idején a falubeli legények észrevétlenül egy többágú nyársat he-
lyeztek a konyha ajtajához, rajta tréfás rigmusokat tartalmazó papírossal. 
Aztán a háziak a nyársra disznótoros finomságokat aggattak, és kitették a 
kapuba, ahonnan a nyársdugók titokban magukkal vitték a kóstolnivalót.

Vidák Tünde, néprajzkutató

A Marcali Múzeum kínálatainak egyik eleme az Utazó múzeumi szolgál-
tatás. Ennek keretében a múzeumi tudást külső helyszíneken, kihelyezett 
foglalkozások keretében közvetítjük. 
Október végén a mesztegnyői Ladi János Általános Iskolában megrende-
zett pályaorientációs témanapon a Marcali Múzeum két munkatársa – Vi-
dák Tünde igazgató és Samuné Bogyó Hajnalka múzeumpedagógus – a 
múzeum falain kívül történő ismeretátadás lehetséges formáiról, módsze-
reiről adott tájékoztatást az iskola pedagógusai számára, akik a jövőben 
beépíthetik oktató-nevelő munkájukba a múzeum különféle tanulást segítő 
szolgáltatásait.
A tájékoztató keretében elhangzott az is, hogyha a tanítók és tanárok múze-
umi kiállítások vagy foglalkozások iránt érdeklődnek, érdemes a Múzeumi 
a’la carte online adatbázisában is böngészniük, hiszen országos hatókörű, 
folyamatosan frissülő weblap segíti őket a hatékony keresésben (www.
mokk.skanzen.hu). Ezt követően múzeumpedagógusunk vezetésével a 
felső tagozatos diákok betekintést nyertek a kötélgyártás hagyományaiba: 
a mesterség alapvető munkafolyamatait archív filmfelvételek, eredeti esz-
közök és az eljárást modellező kötélgyártó gép segítségével ismerhették 
meg, majd elkészíthették len- vagy kenderfonalból a saját emléktárgyaikat 
is.November elején Márton-napi foglalkozások zajlottak óvodások részvé-
telével a múzeumban, amelyre a Bóbita és a Gombácska Óvoda nagycso-
portosai érkeztek hozzánk. Velük a Márton-napi hagyományok megismeré-
se mellett lámpásokat is készítettünk.
Utazó múzeumi foglalkozásunkkal Márton-napi családi délután együttmű-
ködői voltunk. A Niklai Mézengúz Óvoda csemetéi és családtagjaik köré-
ben emlékeztünk meg dramatikus játékkal Szent Mártonról, majd a szülők 
segítségével kis libákat is készítettek a gyerekek, végül a programot lám-
pás felvonulás zárta.

Városunkban a Mesepark Óvodával összefogva – szintén családi program 
közreműködőiként – november 13-án a lámpás felvonulás célhelyeként, 
a Kulturális Korzó aulájában fogadtuk a felvonulókat. Egy Márton püspök 
életét megidéző kisfilm vetítése után libazsíros kenyérrel és meleg teával 
láttuk vendégül a családokat.
Múzeumpedagógiai programjaink tervezésekor arra törekszünk, hogy az 
életkori sajátosságokat szem előtt tartva, változatos, érdekes, új ismere-
tekkel szolgáljunk az óvodásoknak, általános iskolásoknak és középiskolá-
soknak egyaránt. Samuné Bogyó Hajnalka – Vidák Tünde

Utazó múzeum és Márton-napi hagyományok

népi kalendárium múzeumi hírek
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
500 millió Ft támogatást nyert Marcali VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ EFOP-3.9.2 AZONOSÍ-
TÓSZÁMÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSON TEHETSÉGGONDOZÁSRA, FELZÁRKÓZTATÁSRA, VA-
LAMINT AZ OKTATÁSI, SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓK KÉPZETTSÉGÉNEK 
TÁMOGATÁSÁRA. Marcali Város Önkormányzata pályázatát a Balatonberény, Balatonkeresztúr, 
Balatonmáriafürdő, Kéthely, Lengyeltóti, Somogyvár településekkel, valamint a Kaposvári Egyetem-
mel együttműködve valósítja meg.
A rendelkezésre álló 500 millió Ft támogatásból az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg:
• A projekt során az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javítása történik meg képzési-, oktatási programokon keresztül, illetve 
újfajta kommunikációs tevékenységek és szolgáltatások kerülnek bevezetésre a szociális és köznevelési intézmények közötti együttműködések haté-
konyságának javítása érdekében.
• A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli 
pedagógiai programok (tehetséggondozás és felzárkóztatás) és ösztöndíjprogramok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli szer-
vezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének 
javítását szolgálják.
• A pályázat hozzá kíván járulni a projekt céljainak megvalósítását támogató tudományos ismeretterjesztő tevékenységek megvalósításához a Kaposvári 
Egyetem részvételével, ennek keretében tudományos disszemináció; a helyi adottságok, igények szerint kialakított nyári egyetemek (nemzeti és nem-
zetközi tematikával); tudományos versenyek, fesztiválok kerülnek megrendezésre.

2017. október 21-én rendezték meg Marcaliban a Diákolimpia® Duatlon 
Országos Döntőt, melyen a Somogy megyei diákok is kiválóan szerepel-
tek. Az esemény azért is figyelemreméltó, mert ez a versenyforma két év 
után idén került vissza a diákolimpiai sportágak közé. Ebben a tanévben 
várhatóan 270 ezer gyerek versenyez majd összesen a Diákolimpián. 

2017. október 21-én több mint 1200 versenyzővel Marcaliban, a Magyar 
Triatlon Szövetség közreműködésével rendezték meg az új diákolimpiai 
idény második országos megmérettetését, a Diákolimpia® Duatlon Or-
szágos Döntőt. A futásból és kerékpározásból álló versenyen a III., IV., 
V., VI. korcsoportú igazolt versenyzők („A” kategória) és a versenyenge-
déllyel nem rendelkező tanulók („B” kategória) egyéniben és csapatban is 
megmérkőztek a „Magyarország diákolimpiai bajnoka” címért. Az igazolt 
duatlonisták több mint 200 fővel, a „B” kategóriás sportolók pedig közel 
1000 fővel versenyeztek a marcali belvárosában kialakított kerékpáros és 
futóútvonalakon.

A Somogy megyei diákok kiváló eredményeket értek el: a III. korcsoport 
„B” kategóriás női csapatversenyében 1. helyezett lett a Barcsi Általános 
Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola, a korcsoport 
„A” kategóriás fiú csapatversenyében pedig ezüstérmet szerzett a Nagya-
tádi Bárdos Lajos Sport Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A 
VI. korcsoportban, a „B” kategória női versenyében a 2. helyet szerezte 
meg Szerencsés Lili, a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium tanulója. 

A megnyitó ünnepségen részt vett Lipták Tamás, a Magyar Triatlon Szö-
vetség szakmai igazgatója, Dr. Sütő László, Marcali polgármestere és dr. 
Molnár László, a Magyar Diáksport Szövetség stratégiai igazgatója is.

A Diákolimpia® a diáksport egyetlen országos tanulmányi és tehetség-
gondozó versenye Magyarországon, amely idén 13 MDSZ által rendezett, 
és további 41 olyan versenyt foglal magába, melyet országos sportági 
szakszövetségek és sportági szövetségek bonyolítanak le. A versenyso-
rozatban egy tanév során összesen 270 ezer diák vesz részt, közülük 
15 ezren jutnak el az országos döntőkig. A Diákolimpia® fővédnöke Áder 
János köztársasági elnök, a versenysorozatot az MDSZ az oktatásért fe-
lelős miniszterrel, Balog Zoltánnal közösen hirdeti meg. A Diákolimpia® 
országos döntőinek érmesei 10 felvételi többletponthoz jutnak a felsőok-
tatási felvételik során, ahol a felvételi időpontját megelőző 8 év erre jo-

gosító eredményei érvényesíthetők. A versenysorozat az előző tanévben 
ünnepelte a 30 éves jubileumát. A Magyar Diáksport Szövetséget (MDSZ) 
1987-ben alapították és mára a legnagyobb magyarországi civil szervezet-
té vált a diáksport területén. A szervezet fő célja, hogy minél több gyerme-
ket vonjon be sportprogramokba és népszerűsítse az egészségfejlesztő 
testmozgást. Az MDSZ küldetése, hogy a testnevelés és a sport minden 
gyermek életének részévé váljon, egész életen át. A szervezet testmoz-
gás és sportprogramokon keresztül támogatja az önkéntesség, valamint 
a társadalmi befogadás szemléletének erősítését, fejlesztését Magyaro-
roszágon. A Magyar Diáksport Szövetség állandó kapcsolatban áll szinte 
valamennyi magyarországi iskolával, és minden évben megrendezi a Diá-
kolimpiát®, amely az egyetlen országos tanulmányi verseny a diáksport-
ban. Frank Gina

Diákolimpia® Duatlon Országos Döntő Marcaliban

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) idén 
szeptember 29-én rendezte meg az Európai 
Diáksport Napját, amely hazánkban ezer is-
kolát és háromszázezer gyereket mozgatott 
meg. A sportnaphoz köthetően az MDSZ vi-
deoblogger, azaz vlogger pályázatot is hirde-
tett, amelynek sikere jól mutatja, hogy a fia-
talok közül egyre többen állítanak elő videós 
tartalmakat. A marcali Mikszáth Utcai Általá-
nos Iskola tanulója pályamunkájával második 
helyezést ért el a vlogversenyen. 
Az Európai Diáksport Napjának célja, hogy a 
gyerekek megtapasztalhassák a felszabadult, 
közös mozgás élményét, és két órát szervezett 
körülmények között sportoljanak. Idén ország-
szerte ezer iskola, vagyis több mint háromszáz-
ezer diák sportolt Magyarországon egyszerre. A 
sportnap keretében az MDSZ egy vlogger pályá-
zatot is meghirdetett: arra kérték a gyerekeket, 
hogy egyéni szemszögű és hangvételű, vlog 
műfajú videós anyagok segítségével mutassák 

be, hogyan zajlott az Európai Diáksport Napja az 
iskolájukban. 
Negyvenöt pályázat érkezett be a zsűrihez, 
amiből jól látszik az a tendencia, hogy ma már 
egyre több fiatal készít vlogot és hoz létre önálló 
YouTube csatornát, amelyen közzéteheti videóit.  
Nem meglepő, ha Magyarországon is egyre nép-
szerűbb a vlogolás, hiszen a 10-19 évesek köré-
ben az általuk kedvelt 10 hírességből 8 YouTube 
sztár . A legkedveltebb témákkal – szépséggel, 
videojátékokkal, divattal – foglalkozó tiniknek pe-
dig több százezres követőbázisuk van.  
„A gyerekek körében népszerű vlog műfaja al-
kalmas eszköz arra, hogy valaki élményszerű-
en, és saját szemszögéből mutassa be, miért jó 
sportolni. Az MDSZ küldetése többek között az, 
hogy megszeretessük a gyerekekkel a sporto-
lást, hiszen szeretnénk, ha felnőttként a mozgás 
a mindennapi életük részévé válna, ezért írtuk ki 
pályázatunkat. Reméljük, hogy a sporttal kap-
csolatos videós tartalmak is egyre népszerűbbek 

lesznek a gyerekek körében” – mondta el Balogh 
Gábor a Magyar Diáksport Szövetség elnöke. 
A pályázaton első helyezést ért el videójával 
Markus Hunor Airton, a szerencsi Bolyai János 
Katolikus Általános Iskola diákja, második lett 
Takács Noel, a marcali Mikszáth Utcai Általános 
Iskola tanulója, a harmadik legjobb vlog pedig 
Tasi Balázsé lett, aki a budapesti Körősi Csoma 
Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola sportnap-
ját mutatta be. A különdíjat a Barcsi Általános Is-
kola Deák Ferenc tagiskolájának pályamunkája 
kapta, mivel a legtöbb like-ot sikerült begyűjtenie 
a pályázati időszakban.  
Az MDSZ szakmai zsűrije által legjobbnak ítélt 
pályamunkák készítői értékes Decathlon nyere-
ményekkel lettek gazdagabbak. 

Szilágyi Andrea

A marcaliak is élen járnak a sportolásban és még vlogolnak is

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 
19-én tartotta soros képviselő-testületi ülését, majd november 6-án 
soron kívüli képviselő-testületi ülést tartott. 
2017. október 19.
A képviselő-testület elfogadta Marcali Város Önkormányzata és az általa 
fenntartott költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervét, 
majd a pályázatokon elnyert összegek átvezetése miatt módosította az Ön-
kormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II. 17.) önkormányzati 
rendeletet.
A pénzügyekhez kapcsolódóan a polgármester tájékoztatta a képvise-
lő-testületet, hogy az Önkormányzat kiegészítő állami támogatásként pá-
lyázat alapján 50 384 000 Ft-ot kapott. Ez az összeg a megyében a legna-
gyobb, de országosan is az előkelő negyedik helyen van. 
A képviselő-testület egymással összefüggésben módosította az Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI. 29.) 
önkormányzati rendeletet, valamint a helyi önkormányzati képviselők, 
bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló 
3/2017.(II. 17.) önkormányzati rendelet. A módosítás a képviselő-testüle-
ti, bizottsági ülésekről való távolmaradás bizonyos újra szabályozását és 
megfogalmazásbeli pontosításokat tartalmaz.
Az ülésen sor került Helyi Esélyegyenlőségi Program törvényi előírásoknak 
megfelelő felülvizsgálatára.
A képviselő-testület megtárgyalta a két testületi ülés között végzett tiszt-
ségviselői tevékenységről szóló tájékoztatót, valamint bizottságai tájékoz-
tatóját az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
A képviselő-testület, mint alapító módosította a Családokért Közalapítvány, 
valamint az Erdészeti Szakoktatásért Közalapítvány alapító okiratát, és el-
fogadta az általa alapított közalapítványok 2016. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót.
A képviselő-testület döntést hozott egy önkormányzati tulajdonú ingatlan 
vevőkijelöléséről, továbbá egy ingatlan művelési ágának megváltoztatásá-
ról.
Elfogadták a képviselők a 2018/2019-es tanév iskolai körzethatáraira, a 
kötelező felvételt biztosító általános iskolára vonatkozó javaslatot, és tudo-
másul vették a középtávú Köznevelési Fejlesztési Tervet.
A képviselő-testületi ülés végén az interpellációk hangzottak el, amelyekre 
a polgármester válaszolt.
2017. november 6.
A képviselő-testület döntést hozott egy önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítésre történő kijelöléséről napelem park létesítése céljára.

Képviselő-testületi összefoglalók

2017. október 01-től a Marcali Múzeum biztosítja a „Cselekvő közös-
ségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 
megnevezésű kiemelt országos projekt Somogy megyei közösség-
fejlesztő mentorai számára az ügyfélfogadás helyszínéül is szolgáló 
mentorirodát. 

A Cselekvő Közösségek projekt a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, a Nemzeti Művelődé-
si Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár 
konzorciumi együttműködésével valósul meg. Célja a társadalmi aktivitás 
növelése, a közösségi szerepvállalás erősítése, közösségfejlesztő folya-
matok elindítása, a helyi közösségek megerősítése. A szakmai megvaló-
sítók fontos célkitűzése az is, hogy a települések önkormányzatai, kultu-
rális intézményei, civil- és egyházi szervezetei, valamint a lakosok közötti 
kapcsolatok erősödjenek, a térségi szervezetek eredményes együttműkö-
dését elősegítsék, s hogy az együttműködés kultúrája magasabb szintre 
emelkedjen.  

A 18 megyére kiterjedő mentorhálózat tagjai szakmai, módszertani tá-
mogatással, folyamatos helyszíni jelenléttel segítik a helyi közösségeket, 
a kulturális intézményeket, valamint a TOP-5.3.1. és TOP-6.2.9. pályázók 
körében a közösségfejlesztő munkát. 

A marcali mentoriroda munkatársai – Bogdán Julianna, Bognár Endre, 
Kurucz Olga, Rajnai Virág Éva, Zichy Éva – minden kedden, 8.00 – 16.00 
óra között várják ügyfeleiket, a Kulturális Korzó épületében. A projektről 
és az eddigi eredményekről a www.cselekvokozossegek.hu honlap nyújt 
részletes tájékoztatást. Vidák Tünde, múzeumigazgató

Mentoriroda a Marcali Múzeumban



hírek hírek

A tanév első kakaó koncertjét tartották november elején a Hidas Frigyes 
Zeneiskolában, ahol a hagyományokhoz hűen a rövid koncert után ka-
kaóval és kaláccsal vendégelték meg az érdeklődő óvodás gyermekeket.

Kakaó koncert

Zeneiskolai siker

új mfb pont nyílt városunkbanKrúdy Gyula Országos Prózamondó Verseny
A siófoki Krúdy Gyula Szakgimnázium és Szakközépiskola 26. alkalom-
mal rendezte meg október 26-án a névadójukról elnevezett prózamondó 
versenyt. A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium tanulói évek óta sikeresen szerepelnek ezen  a megmérettetésen. 
Az idei tanévben Nagy Kata (11. E) és Csécs Janka (10. E) képviselte az 
iskolát.  Kata a harmadik helyen végzett a rangos mezőnyben, felkészítő 
tanára Borosné Gyarmati Cecília volt. 

Bán Gyöngy Beáta hegedű tanszakos növendék 100 pontból 96 pontot ért 
el, ezért arany oklevelet kapott az abonyi IV. Országos Bihari János He-
gedű- és Vonós Kamarazenei Fesztiválon 2017. október 20-án. Felkészítő 
tanára Kósiné Koczkás Magdolna volt. A zsűri értékelésében kiemelte a 
magas szintű zenei kifejezést, és a technikai felkészültséget. Zongorakí-
sérője Krishtop Pável volt, aki korrepetitori díjat kapott.

November 10-én az OTP Marcali fiókjában egy újabb MFB Pontot nyitottak 
meg ünnepélyesen. A megnyitón részt vett térségünk országgyűlési képvi-
selője, Móring József Attila és városunk polgármestere, Dr. Sütő László. A 
szalagot Hosszú András fiókvezető és Móring József Attila vágta át.

A belügyminiszter Molnár Gábor rendőr ezredest nevezte ki a Somogy 
Megyei Rendőr-főkapitányság élére. A belügyminiszter - az országos 
rendőrfőkapitány javaslatára - más szolgálati feladat ellátására történő 
felkészülése érdekében visszavonta Piros Attila rendőr dandártábornok 
rendőrfőkapitányi kinevezését. Molnár Gábort, az új kapitányt november 
1-ei hatállyal nevezték ki rendőrfőkapitánynak. MTI

Új rendőrfőkapitány a megyébenHorvátkúton Pungor Aladárra emlékeztek október 29-én. A szentmisét 
Papp Szabolcs plébános celebrálta, közreműködött a Calypso Kórus. H. 
Rádics Márta helytörténeti kutató méltatta a templomépítőt. A Művelődési 
Házban termet neveztek el róla, emlékkiállítását Vidák Tünde, a Marcali 
Múzeum igazgatója nyitotta meg. Ezen a napon avatták fel Csikós Nagy 
Márton Horvátkút című szobrát is. 

Emlékünnep és kiállítás Horvátkúton

November 11-én Somogysárdra kapott meghívást a Kéthelyi Asszonykó-
rus és a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája. A jubileumi, tizedik alka-
lommal megrendezett nyugdíjas “Dalos Találkozón “17 együttes és egyéni 
előadó vetélkedett egymással. A Dalárda különdíjban részesült.

Különdíjas a Bajtársi Egyesület Dalárdája

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesület Marcali Körzeti Cso-
portja november 4-én egy nagy autóbusszal utazva, ötvenöt fővel a buda-
pesti Operettszínházban, Lehár Ferenc: Luxemburg grófja című operettjét 
csodálhatta meg. A meglepetésekkel, cselszövésekkel teli, kacagtatóan 
humoros és persze mélyen emberi, szerelmes történet premierjében volt 
részük. A szívet melengető, és egyben humoros történet feledhetetlen 
élményt nyújtott mindenki számára, és egyben kellemes hangulatú kirán-
dulás volt, melyért köszönet a szervezőknek és támogatóknak.  Salamon 
Györgyné - körzeti csoportvezető

Mozgáskorlátozottak az Operett-
színházban!

2017. november 7-én, kedden 17.30 órától az X-ház nagytermében 
Szaka Zsolt természetjáró „Marcali. Egy kisváros a Balaton hátteré-
ben” című könyvét mutatták be az érdeklődőknek.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali csoportja nevé-
ben Kiss Kálmán titkár köszöntötte a megjelenteket. Majd, mint az Ipar-
testület sorozatszerkesztőjeként ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a 
kötetet. Elmondta, hogy mintegy 10 éves gyűjtőmunka eredményeként 
született meg ez a hiánypótló kiadvány Szaka Zsolt tollából, amely jól 
hasznosítható turisztikai célokra is.

könyvbemutató az X-házban

Az elmúlt hónapokban a nyugdíjasok mozgalmas kulturális programokon 
vettek részt. Kirándultak Prágában, Karlovy Varyban. Jártak Kaszón, a Ba-
láta-tónál, Komáromban. Voltak színházban is, az operett előadás felejt-
hetetlen élményt nyújtott számukra. Művészeti gálaműsorokon szerepel-
tek Nagybajomban, Lengyeltótiban és Mesztegnyőn. Néptánccal, énekkel 
és prózával léptek fel, szép sikereket értek el. A december az advent je-
gyében telik az egyesületben, és készülnek a karácsony megünneplésére. 

A Szivárvány Nyugdíjas Egyesület hírei

Idén harmadik alkalommal szervezi meg a Kulturális Központ az Adventi 
vásárt a Künzelsau téren. A három napos kézműves vásár december 6-tól 
8-ig (szerdától péntekig) tart, és hagyományosan a kézműves, iparmű-
vészeti és őstermelői termékek mellett forralt bor és forró tea is kapható. 
További részletekről érdeklődni lehet a 85/510-503-as telefonszámon.

Adventi vásár a Künzelsau téren



hirdetés


