


helytörténet helytörténet

 „Életemet neked köszönöm, hisz nélküled 
a németek elhurcoltak és rég megöltek vol-
na. Hát miért nincs módomban, hogy kimu-
tathassam hálámat és szeretetemet, amikor 
csak néhány kilométer távolságra vagyunk 
egymástól, és mégis mintha egy óceán vá-
lasztana el...”

Széchenyi Andor Pálnéhoz, a marcali kastély 
úrnőjéhez szólnak ezek a sorok, írójuk pedig 
nem más, mint Bethlen István volt miniszterel-
nök, a XX. századi magyar történelem egyik leg-
nagyobb formátumú politikusa.

A távolság köztük pedig tényleg csak néhány ki-
lométer: a boronkai és a marcali kastély közötti út 
hossza. És „mégis mintha egy ócián” hullámzana 
közöttük: háború van, 1944 késő ősze. Március 
óta itt vannak a németek, és életre-halálra ke-
resik a kormányzó bizalmasát, az angolszász 
orientációjú Bethlent, aki menekülni kényszerül, 
és biztonságos búvóhelyre van szüksége.

De hogy kerül pont ide? A történet szálai 1926-
ig nyúlnak vissza. Bethlen István miniszterelnök 
Inke környékén bérel birtokot, ahol egyre több 
időt tölt. Itt ismeri meg Szegedy-Ensch Máriát, az 
„őzlábú grófnőt”, Széchenyi Andor Pál második 
feleségét. A vonzalom kölcsönös, szűkebb-tá-
gabb környezetük kellő tapintattal kezeli egyre 
mélyülő kapcsolatukat, amely tartósnak bizonyul.

Ezért aztán nincs abban semmi meglepő, hogy 
amikor 1944. március 19-e után Bethlennek ille- 
galitásba kell vonulnia, a Mincinek becézett mar-
cali grófnő siet a segítségére. Bölcs megfonto-
lással nem Inkét választják, és ezt nagyon is jól 

teszik: ott keresi először a Gestapo. Ő ezalatt 
már Szentesen tartózkodik, Minci grófnő vejé-
nek, Bolza Antalnak a házában. Bolzát azonban 
júniusban a frontra vezénylik, feleségét és két 
kisgyermekét nem meri magára hagyni, és amíg 
a dolgok el nem rendeződnek, a család a bújdo-
sóval együtt Bolza szüleinek herencsényi birto-
kán húzza meg magát. Innen már szinte egye-
nes út vezet a boronkai kastélyba - meg a gyótai 

vadászházba -, ahol Bethlen biztonságban érez-
heti magát: Az időközben megözvegyült Minci bi-
zalmas cselédei segítségével gondoskodik róla.

A kastély végig megőrzi titkát. Aki sejt valamit, 
az hűséges és hallgat, mások pedig fel sem is-
merik a legendás bajuszától megszabadult úrban 
Magyarország egykori miniszterelnökét - igaz, az 
egyszerű falusi embereknek akkoriban nem vol-
tak mindennapos képi élményei a hírességekről.

Az eltűnt idő nyomában... 
Boronka túljárt a gestapo eszén

Pedig a németek most is tűvé tesznek érte min-
dent, mert nagyon jól tudják, hogy Horthy meny-
nyire ad a véleményére, ismerték népszerűsé-
gét, szellemi-politikai súlyát, tartottak esetleges 
jövőbeli szerepének lehetőségétől.

Ám Dávid és Góliát küzdelméből ezúttal is Dá-
vid került ki győztesen: Boronka túljárt a Gestapo 
eszén.

Amikor aztán ideért a front, Bethlen feladta ma-
gát: Az oroszok házi őrizetbe veszik, vendégnek 
kijáró tisztelettel kezelik. A vendégstátusz azon-
ban szép lassan fogolylétbe csúszik át; először 
az országon belül utaztatják ide-oda, Kaposvár-
tól Kiskőrösön át Kunszentmiklósig. Még nem 
tudják eldönteni, mit is akarnak kezdeni vele. 
Felvetődhetett, hogy nem volna rossz személyét 
a maguk oldalán felhasználni az eljövendő po-
litikai játszmákban, ugyanakkor veszélyesnek is 
tartották ismertségét és elismertségét.

Keserű fintora a sorsnak, hogy míg az üldözők 
karmai közül ki tudott siklani, a felszabadítók 
ölelése halálosnak bizonyult. A Szovjetunióba 
hurcolják, és Moszkvában, a hírhedt Butirszka-

ja börtönben tartják fogva. Ekkor már elmúlt 70 
éves, egészsége súlyosan megromlott, és 1946 
októberében a börtön kórházában hal meg.

Fogva tartása és halála körül egyelőre még sok 
a tisztázatlan kérdés, és egyáltalán nem lehetünk 
biztosak abban, hogy a teljes igazságot valaha is 
megtuthatjuk - „a történelmet a győztesek írják...”

Ami egyértelmű és mindenki számára biztosan 
tudható-érzékelhető: A valaha szebb napokat 
látott történelmi helyszín, a „két pogány közt” 
vergődő ország életében fontos szerephez jutó 
boronkai kastély mára igencsak méltatlan sors-
ra jutott: szemétraktárrá züllött, a szemünk előtt 
pusztul, válik semmivé.

Széchenyi Andor Pálné 1949-ben Ausztri-
ába menekül, majd továbbmegy Amerikába, 
ahol ápolónőként keresi kenyerét. (Marcali 
kastélyából pedig kórház lesz.) 1962-ben, 65 
éves korában hal meg.

Bethlen István jelképes hamvait 1994. június 
4-én hazaszállították, csaknem fél évszázad 
múltán megkaphatta a végtisztességet. Nevét 
ünnepélyes keretek között felvette az inkei ál-
talános iskola.

Bethlen fiai közül ketten idegenbe kerülnek, 
Gábor Rio de Janeiróban hunyt el 1981-ben, 
István pedig Olaszországban két évvel ké-
sőbb. A harmadik fiú, András itthon marad, 
anyjával együtt kitelepítik, segédmunkásként 
tengeti életét, és 1970-ben meghal.

Bolza Antal - Minci grófnő első házasságából 
származó lányának, Hannának a férje - szin-
tén külföldre kerül, családjával együtt. Auszt-
riában, Klagenfurtban halt meg 2001-ben, 86 
éves korában.

A Butirszkaja legendás börtön, falai jó né-
hány nevezetes személyiséget nyeltek el 
nyomtalanul vagy tettek szerencsétlenné 
egy életre. Foglyai között volt például Maja-
kovszkij, Babel, Tupoljev, Vorosilov, Kun Béla 
és Ujszázy István is. Védett építészeti érték 
lévén gyönyörűen karban tartják, kifogástalan 
állapotban van...

O. I.



népi kalendárium könyvajánlók

felnőtt - Nyáry Krisztián: 
Festői szerelmek
A híres magyar festők képeit, életművét már 
sokan ismerhetjük, azonban most egy új szem-
szögből találkozhatunk a 19-20. század festé-
szetének meghatározó alakjaival. Ugyanakkor 
nemcsak a festőkkel, hanem az ő múzsáikkal, 
szerelmeikkel, akik életük egy-egy szakaszán, 
vagy akár egész úton mellettük álltak, és sze-
mélyükkel befolyást gyakoroltak a megszülető 
remekművekre, irányzatokra. Nyáry Krisztián 
legújabb könyvében megtudhatjuk mit jelentett 
a szerelem sokak mellett például Munkácsynak, 
Rippl-Rónainak vagy épp Mednyánszky László-
nak. 

gyerek - Pásztohy András:
A kisegér, aki majdnem hős 
lett
Nemcsak küllemre, de tartalmilag is egy bájos, 
szeretnivaló és igényes könyvvel jelentkezett 
Pásztohy András. A történetben megismerhetjük 
a kisegeret, és végigkísérhetjük azon az úton, 
amely során majdnem hőssé válik. Izgalmas, vic-
ces és szívet melengető út ez, melynek a végére 
mi is fontos leckét tanulunk az életről, barátságról 
és szeretetről. A gyerekek és a szüleik egyaránt 
élvezettel lapozgatják a könyvet, hiszen a közös 
kalandokról senki sem akar majd lemaradni. 

Városi Könyvtár - Könyvajánlók:

Városi Könyvtár Városi Könyvtár

Január 21-én, a magyar kultúra napja al-
kalmából szervezett ünnepi program során 
került bemutatásra a Marcali Múzeum leg-
újabb kiadványa. 
A Lángi Béla: Mindent a vevőért. Emlékezés 
egy marcali szatócsra című könyvet, amely 
a Marcali Múzeum Életutak, családtörténetek 
Marcaliban és környékén sorozatának második 
kötete, Vidák Tünde múzeumigazgató, felelős 
kiadó és szerkesztő, valamint Huszár Mihály 
történész-muzeológus, társszerkesztő ajánlot-
ta a megjelentek figyelmébe.
A szerző, Lángi Béla személyes emlékeivel, 
élményeivel átszőtt vetített képes előadása 
visszarepítette a hallgatóságot Marcali közel-
múltjába, a vásárok, a nyüzsgő piacnapok, a 
kiskereskedők világába. Sokaknak jelentett 
nosztalgikus pillanatokat. 
A Lángi család történetét megörökítő kiadvány 
alapos kutatómunka után, gazdag informáci-
ótartalmával, érdekes és változatos képanya-
gával élvezetes olvasmányt nyújthat a város 
története iránt érdeklődők számára.
2016 szeptemberének végén, a Múzeumok 
Őszi Fesztiváljának egyik helyi eseményeként 
Horváth László: Az elveszett templomto-
rony 2. Történetek, mondafélék Marcali 
mellékéről című könyvét mutattuk be a Kul-
turális Korzó konferenciatermében. A szerző, 
Horváth László városunk elismert pedagógu-
sa, aki két évtizede foglalkozik helyi és járás-
beli hagyományokon alapuló, oktatási célokra 
is kiválóan hasznosítható szövegek írásával. 
A kézirat gondozását, nyomdai előkészítését 
és kiadását a Marcali Múzeum vállalta fel, hi-
szen a könyvben található ötvenöt történet a 
Marcali környéki jellegzetes szókincsre építve, 
a járás településeihez, egykor itt élt személyi-
ségeihez, országos ismertségű egyénisége-
ihez kapcsolódik. Ajánljuk felnőtt olvasók és 
gyermekek számára egyaránt!
Az előző év nyarán, a balatonmáriafürdői ön-
kormányzat megbízásából reprezentatív, négy-
nyelvű képeskönyvet jelentettünk meg. 
Az Üdvözlet Balatonmáriafürdőről. 
Képeslap-válogatás egy délnyugat-balatoni 
település múltjáról című kiadvány Huszár Mi-
hály - Samuné Bogyó Hajnalka - Sándor Csa-
ba - Vidák Tünde szerzők munkája. A könyv a 
legrégebbi, 1903-ból származó képeslaptól in-
dulva kronologikus rendben, a képeslapok se-
gítségével tárja elénk a 120 éves nyaralóhely, 
Balatonmáriafürdő történetét, fejlődését. 
A kiadványok megvásárolhatók a Marcali 
Múzeumban, valamint a Kulturális Korzó 
könyvesboltjában.

A Marcali Múzeum új kiadványai - KönyvajánlóNépi kalendárium: MÁRCIUS

Angyali üdvözlet. Részlet a marcali Gyümölcsoltó  
Boldogasszony plébániatemplom főoltárképéről. 
Fotó: Kiss Kálmán

Samuné Bogyó Hajnalka

Polgármester: Dr. Sütő László
Titkárság: Terjék Lászlóné
Telefon: 85 - 501 080 • E-mail: polghiv@marcali.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00 - 11.30 között

Alpolgármester: Bereczk Balázs
Tel: 85 - 501 046
E-mail: bereczk.balazs@marcali.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00 - 11.30 között
Alpolgármester: Kis-Dörnyei László
E-mail: polghiv@marcali.hu

Címzetes Főjegyző: Bödőné dr. Molnár Irén
Titkárság: Péter Jánosné, 
Telefon: 85 - 501 001
E-mail: jegyzo@marcali.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00 - 11.30 között

Aljegyző: Pápainé dr. Káplár Orsolya
Telefon: 85 - 501 044; 
E-mail: kaplar.orsolya@marcali.hu
Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15, 
Kedd: nincs ügyfélfogadás, 
Szerda: 7.45 - 11.30, 
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, 
Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.50

Tisztségviselők fogadóórái



városi költségvetés 2017. interjú - testületi beszámoló

- Mit jelent a város számára az, hogy év eleje 
óta a KLIK vette át az általános iskolákat és a 
gimnáziumot? 

- Nagy mértékben érintette a várost, hiszen a 
Hétszínvirág tagiskolával együtt három általá-
nos iskola s a gimnázium, illetve a Pedagógiai 
Szakszolgálat mindennapjait fogja érinteni ez a 
változás. A jogalkotó szándéka szerint egy tisz-

tább helyzetet fog eredményezni 
az intézmények működésében. 
Január elseje óta gyakorlatilag 
minden a KLIK feladata, a sió-
foki illetve a kaposvári központé. 
Ők döntik el, hogy milyen jog-
körökkel ruházzák fel az intéz-
mények vezetőit, gondolhatunk 
itt a munkáltatói jogokra is. A 
karbantartók, a portások, takarí-
tónők munkáltatói év végéig az 
önkormányzatok voltak, most az 
intézményvezetőknek megvan 
az a lehetőségük, hogy megha-
tározzák, kivel akarnak együtt 
dolgozni, illetve megszabhatják 
az érintettek munkabeosztását. 
Természetesen egyeztetve a 
tankerületi központokkal, figye-
lembe véve az adott intézmény 

költségvetési keretét. A dolgozói létszám nem 
csökkent, mindenkit átvettek a tankerületi köz-
pontok. A változás előtt az önkormányzatoknak 
kellett a közüzemi számlákat fizetni, az iskolák 
környékét rendben tartani, most ezt is a KLIK 
teszi.

- Maguk az épületek kiknek a tulajdonai?
- A tulajdonjogok az önkormányzatnál marad-

tak, de vagyonhasználati szerződést kellett kötni 
a tankerületi központokkal, így a karbantartási 
feladatot nekik kell ezután elvégezni. Akár át is 
alakíthatják a belső szerkezetet, de ehhez hozzá 
kell járulnia a önkormányzatnak. Ki kell emelni, 
hogy nagyon jó munkakapcsolat alakult ki a tan-
kerületi központtal, több pályázatot nyújtottunk 
be akár együtt, s mindig egyeztetett tartalommal.

- Megmarad-e az együttműködés a tanulók-
kal, tanárokkal?

- Mi mindenképpen szeretnénk a jövőben is, 
hogy az eddig kialakult kapcsolatok (pl. rendez-
vények) megmaradnának, sőt kérjük is ezt a fel-
készítő pedagógusoktól. Számos olyan pályázat 
is lesz, amit közösen tudnánk megvalósítani.

-Hogyan használhatják a iskolák a város in-
tézményeit?

- A KLIK kötött szerződést több lehetőség közül 
választva az intézményi használatról a költség-
vetési lehetőségeinek megfelelően.

- Mi lesz a gimnázium kollégiumi épületé-
vel?

- Kollégiumként nem működik tovább. Egy 
nagyon jó helyen lévő ingatlan, nyáron kiadja a 
város edzőtáborozóknak, pályázatok segítségé-
vel komoly felújítást szeretnénk majd, hiszen az 
épület önkormányzati kezelésben maradt.

Horváthné Csoszó Gyöngyi

Bereczk Balázs Alpolgármestert kérdeztük 
a város iskoláit érintő változásokról.

A város Képviselő-testülete elfogadta az idei évi költségvetést. Az 
alábbiakban néhány közérdeklődésre számot tartó fejlesztési elkép-
zelést, beadott pályázatot emeltünk ki:

1. Ivóvíz közművek rekonstrukciója
2017-ben is folytatják a városi ivóvíz hálózat rekonstrukcióját, az elhasz-
nálódott, lejárt  élettartamú  vezetékszakaszok, szerelvények   cseréjét,   a   
megbízható, jó minőségű és folyamatos ivóvíz ellátás biztosításának érde-
kében. A fejlesztések az üzemeltetési díj terhére, a jóváhagyott tervekkel 
összhangban valósulnak meg, úgymint: Liszt Ferenc utca ivóvíz rekonst-
rukció; Rózsa utcai 1000 m3-es fogadó udvartéri csővezeték kiváltása; Le-
hel utcai ivóvíz vezeték rekonstrukció és bővítés.
2.  Szennyvíz közművek rekonstrukciója
2017-ben két jelentősebb bővítést terveznek a városi szennyvízhálózaton, 
az egyik a Puskás Tivadar utca szennyvízhálózatának bővítése, a kialakí-
tandó keleti iparterület irányában, a másik a Lehet utcai hálózat bővítése. A 
fejlesztések az üzemeltetési díj terhére, a jóváhagyott tervekkel összhang-
ban valósulnak meg. 
3. Móra F. u. ivóvízvezeték, csapadékvíz elvezetés rekonstrukció
A Móra Ferenc utcai útfelújítást megelőzően, az út alatt húzódó, régi ivóvíz 
és csapadékvíz hálózat érintett szakaszát célszerű felújítani. 
4. Sport utca felújítás /csapadékvíz elvezetés/
A Sport utca csapadékvíz elvezetésének kialakítása a meglévő rendszer 
felújítása feltétele annak, hogy az utcát állami kezelésbe adhassák.
5.  Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25.
A tárgyi parkoló építésének folytatása, a jelenleg még érvényes építési en-
gedély birtokában.
6. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése
Az önkormányzat támogatási kérelme a TOP-1.1.1-15 konstrukció kereté-
ben került benyújtásra. A beruházás tervezett összköltsége 596 977 e Ft, 
mely összegből a Kossuth Lajos utca és Puskás T. utca közötti, hajdani 
téglagyár területének rehabilitációja, iparterületté alakítása valósulhat meg.
7. Központi konyha korszerűsítése
A Helyi gazdaságfejlesztésre kiírt programra (TOP-1.1.3-15) pályázati fel-
hívásra nyújtották  be  támogatási  kérelmüket  a  Központi  konyha  kialakí-
tása,  a  GYÉK épület teljes felújítása tárgyában. A fejlesztés tervezett nettó 
összköltsége 198 411 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a 
megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség.  
8. Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése
A Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 
kiírt (TOP-1.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottak be támogatási kérelmet 
a Bernáth Aurél Galéria  turisztikai  fejlesztésére.  A  projekt  keretében  
a  galéria  épületének  és kertjének felújítását tervezik megvalósítani. A 
fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 76 639 eFt, 100%-os támogatás 
intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs 
szükség. 
9.  Központi óvoda korszerűsítése
A  Gyermekellátási  szolgáltatások  fejlesztésének  megvalósítására  a  me-
gyékben tárgyban kiírt (TOP-1.4.1-15) pályázati felhívásra nyújtottak be tá-
mogatási kérelmet a Központi óvoda korszerűsítésére. A projekt keretében 
az óvoda épületének energetikai korszerűsítését, homlokzati nyílászárók 
cseréjét, homlokzat és tető hőszigetelését, akadálymentesítést, kazáncse-
rét tervezik megvalósítani. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 79 637 
eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját 
forrás biztosítására nincs szükség.
7. Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel. 
A  Zöld  város  kialakítása   tárgyban  kiírt  (TOP-2.1.2-15)  pályázati  fel-
hívásra nyújtottak be támogatási kérelmet a tárgyban, sajnos pályázatuk 
nem nyert támogatást.  2017-ben  a  második  körben  ismételten  be-
nyújtják  a  támogatási kérelmet. A projekt keretében a Rákóczi utca, a 
Hősök tere és a Kossuth Lajos utca közötti szakasza újulna meg, forgalom 
csillapított zóna kerülne kialakításra zöld szigetekkel. A fejlesztés része a 

Civilek Háza, a Zeneiskola, valamint a hajdani Sport büfé és buszgarázs 
épületeinek felújítása, köz- és kereskedelmi célú újrahasznosítása. 
8.  Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése
Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban kiírt (TOP-
3.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottak be támogatási kérelmet Noszlopy 
Gáspár Általános iskola energetikai korszerűsítésére. A fejlesztés kereté-
ben az iskolaépület nyílászáróinak cseréje, homlokzati hőszigetelés (la-
postetős épületszárny), födémek hőszigetelése, valamint a fűtési rendszer 
korszerűsítését kívánjuk elvégezni. 
12. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)
Konzorciumi   formában   valósítják   meg   a   projektet,   ahol   Marcali   
Város Önkormányzata  a  konzorcium  vezető,  a  konzorcium  tagjai  a  So-
mogy  Megyei Önkormányzat, a Magyar Máltati Szeretetszolgálat, valamint 
a SZESZK. A projekt keretében a telepen élők életkörülményeinek javítása, 
a beilleszkedés elősegítése céljából képzési, támogató, segítségnyújtási, 
és egyéb projektelemek kerülnek megvalósításra. 
14. II. sz. gyermek háziorvosi körzet
A gyermekorvosi rendelő belső bútorzatának cseréjét tervezik.
15. Széchenyi u. 17-21. sz. alatti orvosi rendelő korszerűsítése
A projekt keretében rendelő épület felújítását tervezzük, mely érinti mind a 
gyermek-, mind a háziorvosi rendelőket, illetve a védőnői szolgálat is helyet 
kapna az épületben. 
16. Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása
Az ivóvízhálózat elavulása miatt válik szükségessé a felújítás.
Továbbra is 30 millió forint a választókerületi megvalósításokra fordítandó. 
Sportra 27 milliót tervez a költségvetés. 
A korábban megszokott pályázatokat az idén is kiírja az önkormányzat. 

A képviselő-testület a 2017. február 16-i 
nyilvános ülését megelőzően közmeghallga-
tást tartott, ahol Dr. Sütő László polgármester 
rövid összesítést adott a 2016-os év költség-
vetésének végrehajtásáról, majd ismertette a 
2017. évi költségvetés főbb számait, fejlesz-
tési elképzeléseit.

A nyilvános ülés kezdetén a Jogi és Ügyrendi 
Bizottság elnöke tájékoztatta a megjelenteket, 
hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségé-
nek minden képviselő határidőben eleget tett. 
Ezt követően került sor a Pénzügyi, Városfejlesz-
tési és Környezetvédelmi bizottság új tagjának - 
Dóra Tibornak – a megválasztására, majd az új 
tag eskütételére.

A 2016. évi költségvetési rendeletben történő 
technikai jellegű átvezetés jóváhagyását követő-
en a város képviselő-testülete egyhangú szava-
zással elfogadta a 2017. évi költségvetést.

A jogszabályi előírásnak megfelelően a pol-
gármester előterjesztette éves szabadságter-
vezetét, majd a két képviselő-testületi tag által 
szóban előterjesztett módosító indítvány elutasí-
tását követően a képviselő-testület döntött a he-
lyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, 

bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról 
szóló rendelet megalkotásáról.

A polgármesteri előterjesztés alapján a képvi-
selő-testület egyhangúlag elfogadta a Marcali 
Városi Önkormányzat ingatlan tulajdonát hasz-
náló, GAMESZ Szervezettel szerződő, sport 
tevékenységet végző civil szervezetek támo-
gatásáról szóló javaslatot, majd véleményezte 
a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári 
Járási Hivatalának a 2017/2018-as tanév iskolai 
körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító álta-
lános iskolára vonatkozó körzetek kijelölését. A 
két testületi ülés között végzett tisztségviselői te-
vékenységről szóló tájékoztató elfogadása után 
kijelölte értékesítésre a Marcali 1002/3 hrsz-ú 
ingatlant és elfogadta az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről szóló bizottsági és polgár-
mesteri tájékoztatókat. 

Ezt követően a képviselő-testület döntést ho-
zott két, Humán kapacitást, illetve szolgáltatást 
megvalósítani elősegítő térségi pályázat benyúj-
tásáról, melyek Marcali konzorciumi vezetésé-
vel hét, illetve öt partnertelepüléssel közösen 
kerülnek benyújtásra egyenként 500.000.000 Ft 
támogatási igénnyel. 

Miután a képviselő-testület a Berzsenyi Dániel 
Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére hirde-
tett pályázatot eredménytelennek nyilvánította, 
2018. február 28-ig Monostori Szilvesztert bízta 
meg az intézmény igazgatói feladatainak ellátá-
sával.

A nyilvános ülést követően a képviselő-testület 
egyhangúlag döntött a „Az év sportolója 2016.” 
díjak és a városi kitüntetések odaítéléséről, me-
lyek a 2017. március 30-i ünnepi ülésen kerülnek 
átadásra.              Marcali Város Önkormányzata

Képviselő-testületi beszámoló

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2017. 
február 7-én tartotta éves első ülését, ahol a 
Társulási Tanács a munkaterv elfogadása 
után egyhangúlag döntött a 38 település 
érintő 2017. évi költségvetés elfogadásáról. 
A költségvetést előzőleg a társulás Pénzügyi 
Bizottsága is megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta. Marcali Város Önkormányzata

Társulási Ülés

Horváthné Csoszó Gyöngyi

képviselői fogadóórák



civil hírek programajánló

A Marcali Plébánia és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) 
Marcali Csoportja meghívására 2017. január 24-én 17 órától, az X-ház-
ban „Az iparos Lángi család” címmel könyvbemutatót tartottak. A kö-
tetet az író, Lángi Béla ny. mérnök-tanár és Kiss Kálmán főszerkesztő 
ajánlották az érdeklődők figyelmébe.

Elsőként a főszerkesztő ismertette a könyv megjelenésének előzményeit. 
Elmondta, hogy a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület fennál-
lásának 130. évfordulóján, 2015-ben született az ötlet, hogy méltó emléket 
lehetne állítani e jeles évfordulónak. Ez a körülmény és Lángi Béla addigi 
családfa-kutatási eredményei szerencsésen találkoztak egymással, hiszen 
az Ipartestület múltját egy kézműves család történetén keresztül sikerült 
megörökíteni az utókor számára. Éppen ezért ez a könyv egyben hiánypót-
ló forráskiadvány is Marcali helytörténetében.

Ezt követően a könyv írója beszélt a több mint 200 éves marcali múltra 
visszatekintő Lange (Lángi) család történetéről. A német nyelvterületekről 
érkező iparos dinasztia első tagja Henricus Lange (1775-1821) asztalos 
volt. Az ő fia Lange Jakab (1803-1863) nemzetőrként és honvédként küz-
dött 1848-1849-ben a magyar szabadságért. A köztiszteletben álló Lángi 
Antal (1841-1932) már műbútorasztalosként a Polgári Dalkör egyik tagja, 
illetve az 1885-ben alakított Ipartestület alapítója volt.

Lángi Béla összességében 10 családi életrajzot ismertetett jelenlévőkkel, 
köztük Lángi Ede (1870-1954) épület-, bútorasztalos, temetkezési vállalko-
zóét; id. Lángi Imre (1872-1962) és ifj. Lángi Imre (1903-1970) lakatosmes-
terekét; valamint a Gömbös mézes-bábos, vagy a Borhegyi cukrász csa-

ládét. Az egykori neves és szerteágazó família tagjaira sokan emlékeznek 
még Marcaliban, főleg az idősebb emberek. 

Kiss Kálmán. Fotó: Szaka Zsolt

Az iparos Lángi család – könyvbemutató az X-házban

2017. január 28-án, szombaton a rendkívül 
hideg idő ellenére vágtak neki a résztvevők 
a túrának.
   A Marcali Természetjárók Baráti Körének tagjai 
a Boldog II. János Pál pápa téren álló II. világhá-
borús emlékműnél fejet hajtottak és koszorút he-
lyeztek el a szoborkompozíciónál. Az emlékműre 
összesen 441 nevet véstek fel, melyen nemcsak 
a katonák és az izraelita személyek, hanem 
polgári áldozatok is szerepelnek. Ezután gyer-
tyát gyújtottak a hősök és áldozatok emlékére. 
Marcaliból is számos katona vonult be és küzdött 
a keleti fronton. Közülük sajnos sokan alusszák 
örök álmukat az orosz földben, többnyire jeltelen 
sírokban.
Ennek a főhajtásnak azonban volt egy másik cél-
ja is, hiszen pénteken a holokauszt áldozatainak 
emléknapját tartották országszerte. Így a jelenlé-
vők egyúttal emlékeztek a településről elhurcolt 
zsidó mártírokra is, akik között iparosokat és 
kereskedőket is találhatunk. Mintegy kétszázan 
sohasem tértek haza a náci haláltáborokból. 
Gyertyát gyújtottak a zsidó munkaszolgálatosok 
emlékére is, hiszen nagyrészük a keleti fronton, 
embertelen körülmények között vesztette életét.
A túra úti célja tehát az EMLÉKEZÉS volt.
  A Hősök terétől – a plébániatemplom érintésé-
vel – a Templom utcán keresztül hagyták el a vá-
ros zaját. A Fácános felé indulva, a Kátyú-patak 
hídján átkelve, éles balkanyarral keresztezték a 
vasúti síneket és az új elkerülő utat. Jó ebből az 

irányból a városra vissza-visszatekinteni. A tele-
pülés a kevés hótakaró ellenére is a zöld arcát 
mutatja. A lelkes csapat megtapasztalhatta a 
szántók, mezők rétek és erdősávok nyugalmát. 
Néhány vadászles szinte kínálta magát, hogy 
róluk csodálják meg a háborítatlan tájat a ván-
dorok. Ezután északra fordulva ismét átkeltek a 
Kátyú-patakon. A boronkai út mellett a kerékpá-
rúton sétáltak vissza a városba.
  A hideg ellenére egy megkapó hangulatú, folyta-
tást kívánó túra után tértek pihenni a természetet 
évszaktól függetlenül kedvelő kirándulók. A szer-

vezők pedig elhatározták, hogy hagyományt te-
remtve, minden év januárjában megtartják majd 
a doni hősök és áldozatok emléktúráját. Ennek a 
nemes célnak az érdekében azt is tervezik, hogy 
keresni fogják a kapcsolatot a honvédség hagyo-
mányőrzőivel is, hiszen a katonai részvétel még 
méltóbb és látványosabb keretet adna a követ-
kező marcali emléktúrának. 
Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestü-
let. Fotók: Bakonyi Anett, Kiss Kálmán

Emléktúra a doni hősök és áldozatok emlékére

Ruprech Judit fotóművész kiállítása „Áthaladóban” címmel március 30-ig 
tekinthető meg a Kulturális Korzó, Kortárs Galériájában.
Március 08. (szerda) 19:00 – SzekAszualitásokK című nőnapi színhá-
zi előadás az AStúdió Színház szereplésével. Jegyár: 1500,- Ft. Jegyek 
elővételben kaphatók a Kulturális Korzóban. Az előadás helyszíne: Műve-
lődési Ház.

Március 11. (szombat) 8:00-12:00 – Garázsvásár – A Kulturális Köz-
pont helyet biztosít mindazon magánszemélyeknek, akik régi, megunt, de 
jó állapotú tárgyaiktól megválnának. Érdeklődni és jelentkezni a Kulturális 
Korzóban lehet. Helyszín: Civil Szervezetek Háza.

Március 23. (csütörtök) 11:05 – Filharmóniai bérletes hangverseny diá-
koknak. Fellép a pécsi Symphonic Band. Helyszín: Művelődési Ház.
Március 23. (csütörtök) 17:00 – Gasztro-show a Balaton háziasszonyával, 
Madarász Ildikóval. Ételkóstolóval egybekötött gasztronómiai előadás. 
Jegyár: 1000 Ft. Helyszín: Kulturális Korzó, moziterem.  

Március 30 – Április 01. (csütörtök-szombat) – Tavaszünnep – Mar-
cali Napok a várossá nyilvánítás 40. évfordulója alkalmából
Március 30. (csütörtök) 15:00 – Ünnepi testületi ülés és városi kitünteté-
sek átadása a Művelődési Házban, majd fogadás a meghívottak részére a 
Kulturális Korzóban, melynek keretében kerül sor a Marcali Múzeum jubi-
leumi fotó- és képeslap kiállításának megnyitójára.

Március 31. (péntek) 17:00 – „Marcali 40” címmel képző- és iparművésze-
ti kiállítás megnyitó, Marcalihoz kötődő művészek alkotásaiból, a Kortárs 
Galériában. A tárlat június 12-ig látogatható. Szintén 17:00 órakor nyílik 
„Tavaszi öltögető” címmel Babainé Mikó Beáta és Horváth Györgyike text-
ilmunkáiból kiállítás az Amatőr Alkotók kiállítóterében. A textilmunkák meg-
tekinthetők április 30-ig.

Április 01. (szombat):
14:00-17:00 – Tavaszváró kreatív alkotóműhely. Fókuszban a varrás – Ba-
bainé Mikó Beátával. Helyszín: Kulturális Korzó, Belépő: 1000 Ft.
15:00-17:00 – Korzó-csata. Helyszín: Kulturális Korzó, aula.  
17:00 – Biró Zoltán „A szitári ezüst” című könyvének bemutatója. Helyszín: 
Kulturális Korzó, moziterem.

Kulturális Központ - programajánló – 2017. március

Első ízben mutatkozik be Marcaliban a Balaton háziasszonya, 
Madarász Ildikó. Interaktív előadása során nem csak az ételek be-
mutatására, hanem közös főzőcskére és kóstolásra is lehetőség 
nyílik. 

A közelgő Húsvétra hangolódva kis ízelítő a gasztro show-ból: répa, 
te édes… savanyú, főtt és nyers, levesként és sütiként; főszerepben 
a saláták; fonni is megtanulunk, de nem csak hajat…; vidám tálalási 
ötletek (nem csak Húsvétra); virágkandírozás, stb.  

Ildikó, a Balaton háziasszonyaként, önálló TV műsort vezet „Ki főz ma 
a Balatonnál?” címmel, lelkesedik az újért, védelmezi a régi értékeket. 
Előadásokat tart, rendezvényeken szerepel interaktív gasztro show-já-
val, ahol mindig vidám a hangulat és két mosoly között a hallgatóság 
észrevétlen kapja a tudást, amit otthon kamatoztathat. Főbb témái: év-
szakonkénti ételek, új, gazdaságos alapanyagok megismertetése, házi 
termékek készítése, hagyomány kontra reform az étkezésben. Hitvallá-
sa: „minden új alapanyag, egy régi újra megtalálásával kezdődik”. 

A tavaszi gasztro kalandokra szeretettel várnak minden kedves érdek-
lődőt a szervezők március 23-án csütörtökön 17 órakor, a Kulturális 
Korzó mozitermébe. Belépő: 500 Ft. A gasztro-show háziasszonya 
ajándékokat sorsol ki a helyszínen és mindenki receptekkel és a kóstol-
gatás, alkotás élményével térhet haza.   

Tavaszi gasztro kalandok - amikor a konyha is kivirágzik

A „Marcali napok” programsorozatában a Városi Kulturális Köz-
pont két kiállítással is kapcsolódik e jeles ünnephez.
A Kortárs Galériában nyíló tárlaton 10 művész negyven munkáját 
láthatják az érdeklődők, a képzőművészet, az iparművészet és a 
népművészet területéről. A meghívott alkotók egy része váro-
sunkban él, másik részüknek pedig Marcaliból indult el a művészi 
pályafutása.
A kiállítást a tartalmi és technikai sokszínűség jellemzi: grafikus, 
szobrászművész, festőművész és népművész alkotásai lesznek 
láthatóak a földszinti kiállítóterekben.
A Kortárs Galéria kiállításának megnyitásával egy időben, az 
emeleti kiállítótérben nyílik Babainé Mikó Beáta és Horváth 
Györgyike textilmunkáinak tárlata. A városunkban élő, tehetséges 
alkotók míves, kézzel varrt munkái a tavasz témakörét állítják a 
fókuszba.
A Kulturális Korzóban március 31-én, 17 órakor nyíló kiállításo-
kon a képzőművészet a zenével is ötvöződik: a polgármesteri 
köszöntőt követően a Calypso kórus üde dallamait is hallhatják a 
művészetek kedvelői.

T. Molnár Gertrúd - MVKK

Marcali idén ünnepli várossá 
nyilvánításának 40. évfordulóját.

Marcali VKK



Intézményi hírek Farsangi beszámolók

A Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2017. 
február 11- 12-én tartotta farsangi kavalkádját. Az előkészületek már 
napokkal korábban megkezdődtek: farsangi díszekkel dekoráltuk ki a 
folyosókat, tantermeket, és a tornaterem is ünneplőbe öltözött: bohó-
coké, álarcoké lett hétvégére a főszerep. 

Szombaton kora délután nagy tömeg várta az iskola előtt a pénztár nyi-
tását. 70 alsó tagozatos kisdiák és rajtuk kívül 6 osztály izgatottan öltözött 
szülei segítségével, hogy aztán a művészeti iskola színjáték tanszakos ta-
nítványainak megnyitó műsora után felvonulhassanak jelmezeikben. 
Az idei évben is nagyon fantáziadús maskarák születtek. A legötleteseb-
beket ajándékokkal jutalmazta az öttagú zsűri. Ezután diszkó következett, 
a játéktermekben mókás feladatok várták az arra vállalkozókat, de a fény-
képsarok és a sminkszoba is nagy sikert aratott. A gyerekek karaokeban 
is kipróbálhatták magukat és a tombolatárgyaknak sem kellett sokáig gaz-
dáikra várniuk. 

Másnap a felső tagozatosok részvételével folytatódott a program. Az osz-
tályok több héten keresztül lázasan próbáltak, hogy a délutáni jelmezes 
felvonuláskor bemutathassák műsoraikat. A siker pedig nem maradt el, 
ötletesebbnél-ötletesebb előadásokat mutattak be a gyerekek, igazi buli 
hangulatot varázsoltak táncaikkal, jelmezeikkel. Természetesen a vastaps 
sem maradhatott el mind a diáktársak, mind a felnőttek részéről. A jelme-
zesek szereplésükért tortaszeletet kaptak.

A délutáni program diszkó volt. Aki nem merte tánctudását a táncpar-
ketten meg-mutatni, a kaszinóban próbálhatta ki szerencséjét, ahol rulett, 
blackjack, valamint „1 perc és nyersz” játékok várták a gyerekeket. Minden 
évben nagy sikere van a tombolának, így volt ez idén is, ahol a fődíj egy  
torta volt. Ezúton is köszönjük a szülőknek a rengeteg segítséget,  támo-
gatóinknak pedig a jutalmak, tombolatárgyak felajánlását. S jövőre is majd 
jön a farsang, áll a bál!

Aranyné Varga Marianna, Weinhardt-Kozma Zsófia

„Karnevál van az iskolában…”

A Mikszáth iskola diákjai az idei farsangon is 
színes kavalkáddal, vidám farsangi jókedvvel 
űzték messzire a már nagyon unt, fagyos te-
let. 
Február 11-én a jelmezekbe, maskarába öltözött 
alsó tagozatos, másnap a felsős diákok csaltak 
mosolyt az érdeklődő szülők, nagyszülők, isko-
lánk egész közössége arcára.
Iskolánk tereiben az ügyes kezű negyedik osztá-
lyosok és a képzőművészeti csoport tehetséges 
alkotó diákjai által készített dekorációk teremtet-
tek karneváli hangulatot már a mulatságot meg-
előző héten. A csoportok, osztályközösségek 
lázas készülődését titkolózás lengte körül, de 
egy-egy zsibongói próba elárulta, hogy vidám 
percekkel ajándékozzák meg a farsangolókat. 
Szorgos kezű szülők a tanító nénikkel az iskolá-
ban, mások otthon szabták, varrták a jelmezeket.
Készültek az alsós néptáncos klubnapközisek 
is, Mód Lászlóné irányításával, hiszen szomba-
ton ők, míg vasárnap az Eraklin Táncklub ifjú-és 
haladó táncosai nyitották meg táncaikkal a mu-
latságot. 
Aztán a jelmezeseseké lett a főszerep. Mint min-
den évben, idén is több csoportos, egész osz-
tályközösség által megjelenített ötletes produk-
ciókat láthattunk. Zenére épülő humoros, táncos 
paródiák szórakoztatták a közönséget, egyéni 

jelmezesek öltötték magukra kedvenc mese-, 
rajzfilmszereplőjük figuráját. A nagyobbak görbe 
tükröt tartottak elénk.  Szombaton délután itt volt 
velünk a ”Minionok”, „Ősemberek”, „Számok”, és 
a „Katicák” csapata, és számos egyéni jelmezes, 
vasárnap pedig „Öreg ember nem vénember”, „A 
8.b elballag” és a „Hófehérke másként” aratott 
nagy sikert.
A farsangi jelmezbe bújt kis-és nagydiákok a kö-
zönség elismerő tapsát, a 
zsűri értékelése alapján 
a díjakat, tárgyjutalmakat 
megérdemelten kapták.
A vidám báli kavalkádban 
mindenkit táncba hívó 
zene szólt, a szerencsé-
seknek a tombola vagy 
zsákbamacska nyere-
mény öröme jutott, a büfé 
gazdag kínálatú finomsá-
gaival pedig az éheseket, 
szomjasakat szolgálta.
Mint minden évben, idén 
is sok-sok alkotó kéz és 
erő, sokak együttműködő 
munkája kellett az  elő-
készületekhez, a szerve-
zéshez és a megvalósí-

táshoz. És kellett rendezvényünk támogatóinak 
segítsége, önzetlen felajánlása, amelyekkel le-
hetővé tették télűző farsangi karneválunk sikerét. 
Rendezvényünk támogatóinak névsora,  fényké-
pes beszámolónk iskolánk honlapján, valamint a 
Marcali Portálon is megtekinthető.
Reméljük, vidám, maskarás, bolondos karnevá-
lunk zajával, jókedvével messze űztük a telet.

Mikszáth Iskola

„Farsang faggyal érkezett, Tánccal temettük a telet.”(Péter Erika: Farsangi örömök)  

Az újévben továbbra is szeretnénk kedveskedni 
minél színesebb, tartalmasabb rendezvények-
kel, előadásokkal felnőtt és gyermekolvasó-
inknak, látogatóinknak. Gyermekprogramjaink 
közül idén is tovább folytatódik Mozsárné Kutor 
Veronika társaságában a Manó-Móka. Változa-
tos, évszakhoz igazított mondókákkal, énekek-
kel, mozgásfejlesztő játékokkal várunk minden 
3 hónapos és 3 éves közötti gyermeket hétfőn 
9:30-kor. Szülők, nagyszülők együtt játszanak, 
énekelnek, mondókáznak, mozognak gyerme-
keikkel, unokáikkal, miközben észrevétlenül 
fejlesztik a kicsik képességeit, szókincsét. Emel-
lett lehetőség van a gyerekek ingyenes beirat-
kozására a könyvtárba és különböző színes, 
izgalmas, érdekes könyvek kölcsönzésére is. A 
kellemes környezetben és a jó társaságban igazi 
móka lesz a hétfő reggel.

Gyermekfoglalkozások a Könyvtárban

A Marcali Városi Kulturális Központ által ala-
pított Korzó-díj, dr. Sütő László polgármester 
úr fővédnökségével, harmadik alkalommal 
került átadásra. 

A Szórádi Zsigmond szobrászművész által ké-
szített díjat, évről évre olyan személyeknek és 
közösségeknek szavazza meg az intézmény, 
akik Marcali kulturális életében aktívan részt 
vesznek, és sokat tesznek a város közösségéért 
kultúraközvetítő munkájukkal.

2017-ben, a Magyar Kultúra napján Kovács 
József nyugalmazott rajztanárnak ítéltük oda a 
díjat, magas színvonalú alkotó munkájáért, kö-
zösségi és művészeti alkotótevékenységéért.
Kovács József 1937-ben Marcaliban született, 
általános iskolai tanulmányait is itt végezte. 

A csurgói gimnázium humán tagozatán, szaba-
didejében versillusztrációkat, képeslapokat ké-
szített.. A pécsi és az egri tanárképző főiskolán 
végezte el a rajz-földrajz szakot, majd Devecser-
be került, az ottani általános iskolába tanítani. 17 
évnyi Veszprém megyei tanári munka után került 
vissza Somogy megyébe, Marcaliba. 1975-től a 
Noszlopy Gáspár általános iskola, majd 1979-től 
a Mikszáth utcai általános iskola pedagógusa 
lett, ez utóbbi iskolából ment nyugdíjba.

1997 és 1998 között a gombai templom stáció 
képeit festette meg. A marcali Római katolikus 
templomban ma is megtekinthető az általa készí-
tett Szent Pál apostol portréja, és Szent Veronika 
kendőjét ábrázoló műve.

Egyik alapító tagja, és aktív résztvevője volt, a 
Marcali Városi Kulturális Központ kezdeménye-
zésére alakult, helyi művészeket összefogó Ber-
náth Stúdiónak, majd a Marcali Paletta, MAPA, 

képzőművészeti alkotóközösségnek.
Helyi gyermek rajz pályázatok zsűritagjaként 
még ma is aktívan tevékenykedik.

A Marcali Múzeummal is évtizedek óta szoros 
a munkakapcsolata: dr Gaál József helytörté-
neti füzeteinek borítóterve, grafikai, illusztrációs 
munkái, valamint Horváth László pedagógus 
helytörténeti könyvének és Lángi Béla most 
megjelent kötetének a grafikai anyaga is Kovács 
József keze munkáját dicséri.

Művészi alkotásait, festményeit, grafikáit töb-
ben megtekinthették, önálló és csoportos kiállí-
tásokon, itthon és külföldön egyaránt. 
Legutóbb 2016-ban, a Kulturális Korzó Kortárs 
Galériája életmű kiállítással tisztelgett Kovács 
József nyugalmazott rajztanár művészi munkás-
sága előtt.  Marcali Városi Kulturális Központ

Korzó-díj 2017
Liptai Claudia – Pataki Ádám: 
Édeskettes 
(Libri Könyvkiadó 2016,   6900,- Ft)
Édesség, szerelem, szenvedély és boldogság – 
ezek a fogalmak szinte egybeforrtak. 
Édes szavakat suttogunk kedvesünk fülébe. 
Édesnek érezzük az életet, ha éppen boldogok 
vagyunk. Egy csupa csokis desszertet csakis él-
vezettel szabad elfogyasztani, és kizárólag akkor 
sikerül, ha szenvedéllyel és odaadással készült. 
Egy szelet süti magában is jelentheti a boldogsá-
got, és felidézheti a gyermekkort, csupa kedves 
és szép emléket, jó barátokat, közös együttléte-
ket, a nagymamák titkos receptjeit. 
Liptai Claudia sütiskönyve igazán különleges. 
Túlmutat a recepteken. Azokat a fontos pillana-
tokat keresi, amelyek egy ínycsiklandó desszert, 
egy szelet ünnepi torta utolsó morzsáján túl rejle-
nek. A közös élményeket, az emlékeket, a szen-
vedélyt, az élet legfontosabb pillanatait mutata 
be, amit az édesség íze idéz fel bennünk.
Húsz, hozzá közel álló jó barátot kérdez őszin-
te kíváncsisággal, köztük ismert sztárokat és a 
mindennapjainak fontos és nélkülözhetetlen sze-
replőit. A gyermekkori kedvenc sütemények feli-
dézésén keresztül sorsok és élettörténetek bon-
takoznak ki előttünk, amelyek úgy idézik az édes 
otthon hangulatát, hogy szinte érezzük a frissen 
sült kalács, vagy a sütőből kivett pogácsa illatát. 
A könyvet Pataki Ádám cukrászmester 40 recept-
je teszi még gazdagabbá, amelyek alapján az 
interjúalanyok kedvenc sütijét is elkészíthetjük. 
Hogy aztán jóízűen falatozva tovább lapozgas-
suk ezt a különleges könyvet. Csak úgy, édes-
kettesben.    Marcali Városi Kulturális Központ

Korzó könyvsarok - ajánló

Városi Könyvtár



interjú kórház - járóbeteg ellátás rendelési idők

Kurucz Ádámmal a Magyar Kultúra napja 
alkalmából adott első önálló verses műsora 
után beszélgettem. 

Ádám az általános iskolai éveit a Noszlopyban 
töltötte, ahol sportolt, néptáncolt és diákpolgár-
mester is volt, tanulmányi munkájáért Noszlo-
py-díjjal is kitüntették. Manapság viszont neve 
egybeforrt a versmondással. Bár egyetemet 
végzett, magát mégis inkább előadóművészként 
látná viszont a minél közelebbi jövőben. 
- Mikor kerültél először kapcsolatba a versek-
kel, a versmondással? 
- Az évnyitókon szokás, hogy az óvodások 
mondanak egy-egy verset. Sosem felejtem el, 
kiálltam a mikrofonhoz, de nem voltam hajlan-
dó megszólalni és eljöttem. Ahhoz képest nagy 
változás, ami most van. Szinte már mindenhol 
mondanék verset. A szereplés komolyabban 
nyolcadikban a templomi felolvasásokkor alakult 
ki, majd néhány év múlva verset is mondtam 
Iván atya kérésére. Akkor úgy láttam, hogy ez 
megy és a visszajelzések is ezt bizonyították. 
Majd elindultam néhány versenyen, szerepeltem 
a Klebelsberg Kollégium ünnepségein, ahol nagy 
hangsúlyt fektettek a kultúrára. Érettségikor már 
benne volt a fejemben, hogy meg kellene próbál-
ni a színművészetit, de elvetettem, alig tudtam 
10 verset. Így utólag már fáj, hogy nem próbál-

tam meg. Helyette jött a jog.
- Mikor gondoltál arra legközelebb, hogy fel-
vételizz a színművészetire?
- Csináltam a jogot, jöttek sorban a vizsgaidősza-
kok és nem mentem el felvételizni később sem, 
eszembe sem jutott, csak 2015-ben 23 évesen, 
amikor a harmadik rostáig jutottam. Ez elsőre 
nagy eredmény.  Úgy gondoltam, az utolsó pilla-
natokat éljük, végzek a jogon, még talán el tudok 
kezdeni egy képzést. Most a Nemes Nagy Ágnes 
Színitanodában vagyok másodikos. 
- Azon túl, hogy úgy érezted, már idős vagy, a 
kudarc sem tántorított el, hogy újra megpró-
báld?
- Nem. Tavaly megpróbáltam megint. Akkor a 
második rostán estem ki. Idén is megpróbálom, 
áprilisban lesz az első kör. A baj egyébként, ami 
a fejemben van, hogyha sikerülne is bejutni (ami 
nagyon nehéz), nekem az állam által finanszíro-
zott 12 félévből elment 10 a jogon, tehát lenne 1 
évem a színműn, a többit fizetni kéne. Hatszáz-
ezer forint egy félév… De ezt majd akkor. 
- Nemrég kapcsolatba kerültél a Vígszínház 
egyik produkciójával. Mesélnél erről egy pi-
cit?
- A Pál utcai fiúk produkció-
jába úgy kerültem be, hogy 
elmentem egy castingra és 
kiválasztottak. Igaz, egy ki-
sebb szerepre, de ez tök jó 
dolog, mert bekerültem egy 
,,gépezetbe”. Nyilván szeret-
nék komolyabb szerepeket 
kapni, többet bizonyítani, de 
ez nagyon nehéz, ha nem 
a színművészeti egyetemre 
jársz. Fontos, hogy legyenek 
kapcsolatok.  Remélem, hogy 
a tehetség és az, hogy dolgo-
zom és mindent megteszek- 
képzem magam, hogy lássa-

nak, hogy hívjanak -, segíteni fog ebben. 
- Mi lesz, ha nem leszel színész?
-Nem is biztos, hogy színész akarok lenni első-
sorban, hanem előadóművész. Ilyen meg már 
nincs. Régebben volt ilyen kurzus, aminek a 
végén ilyen papírt kaptak. Azt tudom, hogy ho-
gyan képzelem el a jövőt: 3-4 év múlva már lesz 
több önálló műsorom, szeretném ezekkel járni az 
országot, valamennyire megélni ebből, mellette 
szeretnék igen, színházban is játszani, forgatni, 
szinkronszínészként is tevékenykedni, de oda is 
nehéz bekerülni
- Bíróságon már el sem tudnád képzelni ma-
gad?
-Nem, nem.
- Esetleg egy filmben?
- Vagy a színpadon. Egyébként nem is tudok ma-
gamra úgy tekinteni, mint Dr. Kurucz Ádám Kon-
rád - színész vagy jogász. Hanem csak Kurucz 
Ádám Konrád - ember. És akkor maximum egy 
titulus: előadóművész. De olyan nincs, hogy ne a 
színészet legyen a megélhetésem meg a jövőm. 
Az lesz, az lesz. Ha nem, akkor majd kereslek 
és elmondom, miért nem. (nevet)  Pántics Luca

A MARCALI PÁL UTCAI FIÚ
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2017. február 9-12. között a FEHOVA rendez-
vényeivel egyidőben, a kiállítás helyszínei 
adtak otthont a különböző íjász szakágak 
országos bajnokságainak, illetve egy nem-
zetközi GP-nek. Így a Magyar Íjász Szövetség 

rendezésében történelmi, terep és 3D, valamint 
pályaíjász szakágban mérhették össze tudá-
sukat az ország íjászai. A téli szezon most már 
évek óta a teremversenyek időszaka. Ez jó fel-
készülési lehetőséget biztosít a tavasztól késő 
őszig terjedő kültéri szezonra, másrészt pedig 
egyedi hangulatából adódóan egész másfajta 
felkészültséget is igényel az íjászoktól. Mások a 
távok, mások a
körülmények, más az érzés a nyüzsgő légkörben. 
A Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület-
ből 4 versenyen, összesen tízen vettünk részt, 
melyekről összesen 10 bajnoki érmet sikerült
elhoznunk, 3 ezüstöt és 7 aranyat. A sorozat a 

3D Terem Országos Bajnoksággal indult, melyen 
Kulcsár Ernő Vadászreflex férfi szenior kategó-
riában 70%-os teljesítménnyel szerezte meg a 
bajnoki címet, valamint a jogot arra, hogy részt 
vegyen a HDH-IAA Nemzetközi 3D Terem GP-n, 

melyre az országos bajnok-
ságon 1-6. helyen végző 
versenyzőket hívták meg. 
A nemzetközi mezőnyben 
a döntő fordulóban Ernő-
nek sikerült megőriznie 
vezető pozícióját, így itt 
is bajnoki címet szerzett. 
11-én, szombat délután az 
IFAA teremíjász verseny-
nyel folytatódtak a küz-
delmek. Egyesületünkből 
hárman álltak lővonalba, 
Ernőhöz két utánpótlás 
korú íjászunk, Kökény Ár-
min József és Horváth Zé-
tény László csatlakozott. 
Ernő és Ármin reflex vadá-
szíj kategóriában, Zétény 
korlátozott reflex

íj kategóriában mérte össze tudását korabeli tár-
saival. Ármin, csaknem 50 ponttal túlszárnyalva 
a második helyen álló versenyzőt szerzett baj-
noki aranyérmet (67%). Zétény szintén kiváló 
teljesítménnyel a 2. helyen végzett, így bajnoki 
ezüstérmet szerzett (88%). Ernőnek itt a 6. he-
lyet sikerült elcsípnie, s csupán 4 ponttal maradt 
le a dobogóról (84%).  Versenyzőink nagy része 
a vasárnap megrendezett WA Pályaíjász Terem 
Országos Bajnokságon vett részt. Itt a délelőtti 
rangsoroló fordulók után azokban a felnőtt ka-
tegóriákban, ahol a nevezői létszám elérte vagy 
meghaladta a 6 főt, kieséses fordulókat is ren-
deztek, és ezek eredménye adta a bajnokság 

végeredményét. Az utánpótlás korúaknál és a 
hatnál kisebb létszámú kategóriáknál a rang-
soroló eredménye volt a döntő. Bogyó Gergő 
barebow fiú gyermek kategóriában, a marcali 
kvalifikációs versenyen felállított országos csú-
csát megdöntve került a dobogó legfelső fokára, 
országos bajnok lett (96%). Horváth Lilla vadász-
reflex leány gyerek kategóriában lett első, négy 
vetélytársát utasítva ezzel a szép teljesítmény-
nyel maga mögé, így országos bajnoki aranyat 
akasztottak az ő nyakába is (90%). Lángi Nóra 
a csigás lány gyerekek közt bizonyult a második 
legjobbnak, így egy szépen csillogó országos 
bajnoki ezüstöt tudhat magáénak (93%). Hor-
váth Zétény László szintén ezüstérmes lett, aki 
az előző, fárasztó verseny után ezen a napon is 
dobogóra állhatott az olimpiai íjjal lövő fiú gyere-
kek között (95%). Lángi Csaba a vadászreflexes 
fiú gyerekek népes táborában, ami 11 indulót 
jelentett, az előkelő 6. helyen zárta a küzdel-
met (83%). Kulcsár Ernő a vadászreflexes férfi 
szeniorok között bizonyult a legjobbnak, így - 2 
ponttal lemaradva saját országos csúcsától – a 
hétvégén a harmadik bajnoki aranyat zsebelhet-
te be (79%).  Erdei Renáta vadászreflex felnőtt 
női kategóriában az 5. helyre rangsorolta magát. 
Az első kieső fordulóban búcsúzott, és a 6. he-
lyen végzett (60%). A hagyományosan szintén 
népesnek számító vadászreflex felnőtt férfi ka-
tegóriában Csáki Alpár és Gájer Szilárd indult a 
versenyen. A rangsoroló fordulók után Alpár a 2., 
Szilárd a 3. helyen várta a kieséses szakaszt. 
Szilárd az első körben búcsúzott, így a végered-
mény számára a 7. helyet jelentette (77%).  Alpár 
tovább menetelve a negyeddöntőből a döntőbe 
küzdötte magát, és sikerrel vette az utolsó aka-
dályt is, így ő is országos bajnoki címet szerzett 
(81%). Mindenkinek gratulálunk!

Gájer Szilárd

Teremben küzdöttek az országos bajnoki címért íjászaink

sport interjú - gimnázium sítábor 

Magyarország nem egy tipikus sínemzet, de a téli sportok szeretete 
mindig is része volt a kultúránknak. A Marcali Berzsenyi Dániel Gim-
náziumban már hagyománnyá vált, hogy Krénusz László tanár úr min-
den évben megszervezi a sítábort. 

Kezdetben Szlovákia lejtőin élvezhettük a síelés örömeit, de pár éve 
Ausztriába, a Weinebene pályáihoz járunk. Az idei sítábor január 26-án 
kezdődött és 29-ig tartott. Szerdán még iskola hangulatban pakoltuk a bő-
röndünket, azon aggódva, hogy ne felejtsünk semmi fontos dolgot itthon. 
Csütörtökön hajnalban indultunk el a gimnázium elől. Kora délelőtt már 
elfoglaltuk a szállást és nagy lelkesedéssel indultunk neki a pályáknak. A 

kezdők nagy óvatossággal vették az akadályokat, mi haladók ezzel szem-
ben bátrabban siklottunk a már ismert terepen.  A második és harmadik 
napon már a kezdők is nagyobb önbizalommal vágtak neki a lejtőknek. 
A harmadik nap este bánatunkra hamar elérkezett, a vacsora után min-
denki belekezdett a csomagolásba. A negyedik napon még egész nap 
síelhettünk, mivel nem volt messze a sípályánk a határtól. A hazautazás 
zökkenőmentesen zajlott és este már hosszas élménybeszámoló mellett 
vacsoráztunk szüleinkkel. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni  tanár úrnak a tábor megszervezését 
és  lelkes hozzáállását. Zsámbok Zsuzsanna 

MERT SIKLANI JÓ! - SÍTÁBOR A GIMISEKKEL

-Hogyan készül a csapat a tavaszi szezonra?
Heti 3 edzéssel és hétvégi edzőmérkőzésekkel 
készülünk a tavaszi szezonra. A mostoha idő-
járási körülmények miatt február elején tudtunk 
először – idegenben, műfüves - nagy pályán ját-
szani. Januárban a volt birkózó teremben végez-
tünk labdás feladatokat, a Park utcában pedig a 
száraz futásokat- mivel ez az egy járdaszakasz 
nem volt balesetveszélyes az egyesület környé-
kén. Február elejétől már a kis műfüves pályát is 
tudtuk használni edzésekre. A hosszú évek óta 
meglévő problémánk, miszerint a külső élőfüves 
pálya villany világításának fényereje nem megfe-
lelő, még mindig fennáll.
- Vannak-e változások a keretben?
Az anyagi keretünk nem teszi lehetővé, hogy 
a téli átigazolási szezonban nagy változásokat 
eszközöljünk a keretben, így jelen pillanatban 
nem tudok változásokról beszámolni. Ennek 
ellenére azon dolgozunk, hogy megerősítsük a 
keretet, tárgyalunk is játékosokkal, de amíg pont 
nem kerül az ügy végére, addig nem szeretnék 
többet mondani.
Ha nem sikerül változásokat eszközölnünk, 
akkor sem esünk kétségbe. Ha elkerülnek ben-
nünket a sérülések, akkor a keretet alkalmasnak 
tartom arra, hogy a középmezőny elejére felka-
paszkodjuk.
- Miben szeretnének erősíteni őszhöz képest?
Mindenben szeretnénk javulni, egyénileg és csa-

patban is van még hová fejlődnünk. Ha minden 
játékosom őszintén magába néz, elmondhatja, 
hogy volt már jobb őszi szezonja is. Ha egyéni-
leg jobb teljesítményt nyújtunk, akkor a csapat 
teljesítménye is javulni fog. 
- Mi a reális kitűzött cél?
Meg kell tartani, meg kell becsülni értékeinket, 
akik a marcali labdarúgásért akarnak tenni. Sok 
tehetősebb megyei csapat kereste fel a téli át-
igazolási szezonban is játékosainkat- jóval ked-
vezőbb feltételeket ígérve, biztosítva-, ők mégis 
maradtak. Ezt meg kell becsülnünk. A bajnoki he-
lyezéseket tekintve és az őszi szezont figyelem-
be véve a középmezőny a reális célunk idén. Az 
U19-es csapatból több játékosnak is szeretnénk 
lehetőséget adni tavasszal.
- Elégedett-e a nézőszámmal, a szurkolókkal? 
S a város támogatásával?
A nézőszámmal és a támogatással maximum 
a Barcelonánál lehetnek elégedettek, illetve ott 
sem. A kis pénz, kis foci elv nálunk is működik. 
Kiss Lajos kollégámmal nagyon szívesen dol-
goznánk olyan lehetőségekkel, mint a tehető-
sebb megyei klubok. Ha jönnek az eredmények 
és mindezt a marcali kötődésű játékosok segít-
ségével érjük el, akkor a nézőszámunk is nőni 
fog, mint ahogy az utolsó kupameccsünkön meg 
is töltöttük a lelátót. És ha már a lelátónál tartunk: 
az egyesület Sport utcai épületeire is ráfér a ja-
vítás. Nem kimondottan a felnőtt csapat miatt, 

hanem azért, hogy az utánpótlás csapatainkban 
szereplő több mint 100 igazolt labdarúgó palánta 
megfelelő körülmények között készülhessen. A 
lelátó alsó része romos, az utcafront felől több 
helyen jön le a vakolat, a törött székek eltávolí-
tásra kerültek, helyük üresen tátong, a reklám-
tábláinkon meglátszik az idő vasfoga… Ezeket 
a javításokat csak a város támogatásával tudjuk 
elvégezni.

Horváthné Csoszó Gyöngyi

Ifj. Kőrösi Andrást, a Marcali VFC vezetőedzőjét kérdeztük
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