


Amint azt decemberi számunkban már olvas-
hatták, városunk kórháza-mármint ami meg-
maradt belőle-hivatalos ceremónia keretében 
felvette alapítójának, első igazgatójának ne-
vét.

Változnak az idők, hiába. Régen volt kórhá-
zunk, de nem volt neve; ma igaz ugyan, hogy a 
kórház csak nyomokban létezik, de neve, az van 
neki.

Mit kellene most gondolnunk erről az egészről?
Gondolhatjuk például azt, hogy a város törté-

netében példátlan méretű demonstráció ereje 
meghökkentette az illetéseket. Némi tanakodás 
után arra jutottak, mese nincs, mézet kell ken-
ni a madzagra: névadó, pár biztató szó a jövőre 
vonatkozóan, aztán ahogy telik-múlik az idő, a 
feledés jótékony homálya úgyis beborítja a fo-
gadkozásokat, ahogy a helikopter-leszállópályák 
ígéretét szokta.

De gondolhatjuk akár azt is - és nagyon sze-
retnénk ezt tenni-, hogy a névadás olyan gesz-
tus, amely őszinte, komoly szándékot jelképez: 
ésszerű keretek között újra ki akarják építeni a 
kórházi ellátást Marcaliban.

Nem tudhatjuk, de majd meglátjuk.
Amit viszont már most is láthatunk, azt nézzük 
is meg…

Egy intézmény (egység) névadója ünnepélyes 
alkalom, beszédekkel, koszorúzással, ahogy illik.
Az ilyesmi viszont mindig Nagyon Fontos Sze-
mélyek megjelenésével jár: jön a veretes nevű 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) 
főigazgatója, érkeznek a helyi közélet fősze-
replői, és természetesen jelen lesz a házigazda 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (SM 
KMOK) első számú vezetője, maga a Főigazgató 
Asszony is.

Ha pedig jönnek a potentátok, akkor haladó ha-

gyományainknak megfelelően, arra az egy-két 
órára, amíg itt lesznek, muszáj a „minden nagyon 
szép, minden nagyon jó” életérzést odalihegni a 
helyszínre-a gondos gazda látszatát feltálalva a 
Fővárosi Fontos Embernek Fentről.
Kerül hát rögvest malterosvödör, beton és festék, 
egyszóval minden, ami ahhoz kell, hogy szorgos 
kezek sminkelhessék a rogyadozó-foszladozó 
kastély vonatkozó részét ápolt benyomást kel-
tővé.

De nem pazarolunk feleslegesen. Se munká-
ban, se anyagiakban. Vonatkozó részen ugyanis 
szigorúan a Nagyon Fontos Emberek szeme ál-
tal befogható területet kell érteni. Egy  kis odafi-
gyeléssel szinte centire ki lehet méricskélni: hol 
áll meg a kocsi, amiből kiszállnak, merre fognak 
nézni, mennyit lehet oldalra ellátni.

Így adódott aztán, hogy ha máshol állunk a fő-
homlokzattal szemben, akkor ezt látjuk:

Jönnek a potentátok!

A „tetthely” közvetlen környezetében csak hat 
oszlop van, a másik négy pár méterrel odébb 
áll, azt már úgy lehet hagyni, ahogy van. Ott 
már igazán elég kérem, ha a romokat körbeke-
rítjük feltűnő színű szalaggal. Azt viszont kell 
is, mert a mennyezetről többkilós födémdara-
bok potyognak, akárkit agyonüthetnének. Íme 
a díszlet, és mögötte a valóság. A fáma szerint 

anno Patyomkin herceg is így varázsolt színházi 
díszletekből virágzó falvakat Katalin cárnő éber 
tekintete elé, hogy az uralkodónő jólétet és gaz-
dagságot tapasztalhasson birodalmában.
Változnak az idők, igaz, de úgy látszik, mi aztán 
csöppet sem változunk.

P.S.: Most akkor kire kell haragudnunk? Kit kell 
szidalmaznunk?

A télvíz idején fagyoskodva dolgozó melósokat? 
A munkálatokat irányító intézményt vagy hiva-
talt? Nem volna igazunk.

Illesse összes „jókívánságunk” azokat a mekk-
mestereket, akik úgy összekutyultak mindent de 
mindent, a tulajdonviszonyoktól a használókig, a 
birtokostól a működtetőig, hogy most már aztán 
lassan se bába, se gyerek.

O.I.
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- Meiszterics Úr, rangos elismerésben része-
sült az Ünnepi Megyehéten Csurgón. Mesél-
jen egy kicsit magáról, az autós iskoláról!
- Tapsonyban születtem 1949-ben. Itt jártam 
általános iskolába, a gimnázium első három 
osztályát Böhönyén végeztem, az utolsót pedig 
Marcaliban az akkori Lady János Gimnázium-
ban. Utána esztergályos szakmát tanultam, de 
soha nem műveltem. A katonaság után, 1971-
ben kerültem az MHSZ-hez gépjárművezető 
-oktatónak. Ott dolgoztam 1978-ig, majd 1989-ig 
az ATI-nál. Majd megalakítottam az I-es számú 
Járművezető-képző munkaközösséget, 1994-
ben pedig a Meiszterics Autósiskola KFT-t, ami 
a mai napig is sikeresen működik.
- Hány fővel indult ez a vállalkozás?
- Először a munkaközösségben öten voltunk, 
majd rendeletváltozás miatt kiválások történtek. 
1994-ben feleségemmel megalakítottuk a Meisz-
terics Autósiskolát.
- Hány autóval működtek az indulásnál?
- Először hat autóval oktattunk, személyautó 
vezetői oktatásra volt engedélyünk, majd mo-
torkerékpárra is. Az önállósodás után már teher-
autóra, autóbuszra is lett képzési engedélyünk. 
Szakképzést is végzünk, például gépkezelőit, 
Gki-t, taxit. Vizsgaszervezési jogosultságunk is 
van. Sok változás történt azóta, jelenleg tizenkét 
személyautónk van, ezek egy része az oktatók 

tulajdona. Az iskola két személyautóval és négy 
teherautóval rendelkezik. Foglalkozunk fuvaro-
zással is s tizenkét busszal személyszállítással 
is. Ezek főként munkásjáratok, a Ziehl-Abegg 
dolgozóit szállítjuk a fél megyében. Illetve az 
óvodáknak is végzünk szállítást, a környékbeli 
önkormányzatokkal van szerződésünk. Nagyon 
jó az együttműködésünk a KLIK-kel, úszásra 

szállítjuk a tanulókat a járás terüle-
tén. 
- Mikor költöztek a Petőfi Sándor 
utcába?
- Először otthon volt az irodánk, fele-
ségem az NDK írógépen keményen 
írta a jelentéseket. Egy év múlva 
már vettünk számítógépet. A tanfo-
lyamokat a gimnáziumban tartottuk, 
amit korrekt áron béreltünk. Varga 
István és Olasz Istvánné igazgatók 
partnerek voltak, sokat segítettek.
1998-ban már itt béreltem egy kis 
termet s később meg tudtam vásá-
rolni a Petőfi Sándor 17. épületet. 
Átalakítottuk s azóta is itt működünk. 
Van két tantermünk, 18 géppel szá-
mítógépes termünk s egyéb kiszol-
gáló helyiségek.
- Mennyire van versenyhelyzet itt 
Marcaliban?
- Rajtunk kívül még van két autósis-
kola (Partner, Technika), korrekten 
együttműködünk. Versenynek lenni 
kell.
- Ha meg kellene saccolni, hányan 
szereztek Önöknél jogosítványt 

az említett évek alatt?
- Nehéz kérdés! Már a valamikori tanítványok 
unokái jönnek hozzánk. Általában évente 200-
250 fővel foglalkozunk. Óriási tömeg volt 89-
90-ben s most újra egyre többen jönnek. Nem 
panaszkodom, terjeszkedni tudunk, két éve 
Kaposváron is van kirendeltségünk. Kaposvár, 
Nagybajom, Kutas illetve Böhönye is ide tartozik. 
Tanfolyamokat szervezünk a Balaton térségében 
is, továbbá Somogyváron, Öreglakon, Lengyel-
tótiban. A legfontosabb, hogy a dolgozóimnak 
legyen munkája s megbecsülése. 
- A családból tovább viszi valaki a vállalko-
zást?
- Adrienn lányom pedagógus, van három diplo-
mája, elvégezte a szakoktatói és iskolavezetői 
tanfolyamokat is. Ő Pécsett a Baranya, Szek-
szárdon a Tempo Autósiskolát vezeti, ami a csa-
lád tulajdona. 
- Mivel jár a kapott díj?
- Az elismerő oklevélen s plaketten kívül 50 ezer 
forintot is kaptam. Ahogy már előbb említettem, a 
vállalkozás indulásakor a Berzsenyi Gimnázium 
vezetése sokat segített. Ma is jó a kapcsolatom 
az intézménnyel. Évek óta szállítom a tanulókat 
színházba, uszodába, és jópáran a tanulók kö-
zül nálam szereznek jogosítványt. Mivel én is itt 
végeztem feleségemmel együtt, évfolyamtársak 
voltunk, arra az elhatározásra jutottunk, hogy ne-
jem részéről ugyanennyi összeggel megtoldjuk a 
jutalmat s azt a gimnázium Tulipán Alapítványa 
javára ajánljuk fel.  
Jó egészséget kívánok a további munkához! 

Horváthné Csoszó Gyöngyi

Somogy Polgáraiért Díj marcali kitüntetettje: 
Meiszterics János vállalkozó

Kulcsár János a Siófoki SZC Marcali Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolájának gyakorlati 
oktatásvezetője december 15-én a Somogyi 
Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) Somogy 
szakképzéséért díj elismerő oklevelét vette át 
az évtizedekig végzett színvonalas munkájá-
ért. 

Kulcsár János Marcali város és környéke tanu-
lóinak sokaságát/több nemzedékét juttatta szak-
mához, a településeket pedig szakemberhez. 
A reflektorfényt nem szereti, alázat, hatalmas 
munkabírás jellemzi. Minden tudását, energiáját 
a szakképzésnek szenteli. Hűséges szakember, 
1974 óta az intézmény dolgozója. Egyénisége, 
jelleme, munkamorálja nem engedi, nem tűri a 
felszínes munkát, a megoldatlan problémát.
Felkészült, alapos, jó humorú szakember lévén 
kedvelt munkavédelmi előadója több intézmény-
nek is. Jó ember- és életismeretének, szakmai 
tudásának, a folytonos önképzésnek a felnőttok-
tatásban is nagy hasznát veszi, veszik.
Kitűnő, mondhatni baráti kapcsolatot ápol a vá-
ros, a megye vállalataival, cégeivel. A jó kapcso-
lat alapja, hogy a partneriskolák, partnercégek 
értékelik és szeretik rátermettségét, elkötelezett-
ségét, gyermekközpontúságát, udvarias, előzé-
keny modorát. 
A rengeteg túlmunka, a szerteágazó feladatkör, 
az ezzel járó stressz ellenére sosem türelmetlen, 
mindig azt érezteti munkatársaival, hogy minden 
probléma és mindenki egyaránt fontos. Leggya-
koribb mondata: Majd megoldjuk! 

Csonka György

Szalagavató a Marcali Berzsenyi Dániel 
Gimnáziumban- egy végzős gondolatai

December 9. Bűvös nap a Berzsenyi Dániel Gimnázium végzős tanulóinak. Nekünk. Szalagosok 
leszünk.Egy kis izgalom az öltözőben, sutyorgás a folyosón, verejtékező tenyerek ökölbe zárva. Halk 
zene, majd egyre hangosabb, és már ki is lépünk a nézők elé. Katonás sorok, lassú araszolás, sorol-
ják a neveket, szorít a cipő..
És hopp! Már kékül is a matrózblúzokon és öltönyökön az a bizonyos szalag. Kacagás a gyerekkori 
képeken, majd őrült zsivajban készülünk „A táncra”. 
Cipzárt felhúzni, fűzőt szorítani, hajat lakkozni, nyakláncot bekapcsolni, nyakkendőt igazítani. Újra a 
folyosón találjuk magunkat, megszólal a bevonulózene, és..
És vége. Mintha egy pillanat lett volna a hosszú, heteken át tartó próba eredménye. Közös tánc apá-
val, anyával, öröm, vigyorgás, villan a vaku. Cipzárt lehúzni, fűzőt lazítani, hajat bontani, nyakkendőt 
oldani. Megkönnyebbülés, büszkeség, végzős-érzet. Majd végül felszabadult tánc hajnalig. 
Ez a 12.b és a 12.e osztály szalagavató ünnepsége egy résztvevő szemével.        Bárczi Kata 12. E

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy

báró bukoweberdói és ujsicei

Ungár Gaszton
a legidősebb Berzsenyi ükunoka, a 

nyugdíjkorhatárt egy évtizeddel meg-
haladó, sikeres pályájú középiskolai 

tanár, jó barát, szerető férj és édesapa a 
betegséggel sok éven át folytatott bátor 
küzdelmet követő, rövid szenvedés után 
életének 84. évében, 2016. december 

30-ra virradó éjszaka visszaadta lelkét a 
teremtőnek.

A búcsúztatása 2017. január 14-én, 
szombaton a Berzsenyi Dániel Emlékház-
ban 11 órakor kezdődött, ahol ravatalánál 
10.30-tól róhatták le kegyeletüket, majd 
a niklai templomban 12 órakor kezdődő 

temetési szentmisét követően,
13 órakor a Berzsenyi családi kriptába 

helyezték örök nyugalomra a Római Kato-
likus Egyház szertartása szerint.

   Ungár Gaszton többször volt vendége a 
Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumnak. 
A diákok szívesen hallgatták előadását 
Berzsenyi Dánielről, személyében egy 

kedves, karizmatikus embert ismerhettek 
meg. Sajnos betegsége már nem tette 
lehetővé, hogy ősszel eljöjjön az iskola 

65. évfordulójára rendezett 
programsorozatra.

Emléke szívünkben örökké él! 
Nyugodjék békében!

Somogy szakképzéséért díj

Kitüntetettek iskolai hírek



Segyevy Dániel az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem geográfus szakán végzett. Jelen-
leg a lipcsei Leibniz Földrajzi Kutatóintézet 
szerződéses munkatársa. 2017-től felvételt 
nyert a Lipcsei Egyetem Leibniz Nemzetközi 
Tanulmányok Doktori Iskolájába. Kutatási te-
rülete az etnikai földrajz, a történeti földrajz, 
a térképtörténet, valamint a földrajztudomány 
története.
Nemrég jelent meg első könyve Térképművek 
Trianon árnyékában – Magyarország néprajzi 
térképe (1918) címmel a KSH Könyvtár kiadásá-
ban. 2010-ben végzett a Marcali Berzsenyi Dá-
niel Gimnáziumban, ahol Pro Schola-díjas volt. 
Néhány a versenyeredményei közül:
XXXII. Országos Tudományos Diákkör Fizi-
ka-Földrajz-Matematika szekció, Térképészet és 
Geoinformatika tagozata (Kolozsvár)
1. helyezés (2015)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalom-
földrajzi Kari Tudományos Diákkör (Budapest) 
1. helyezés (2014)
Földrajz Országos Középiskolai Tanulmányi Ver-
seny 2. helyezés (2010)
Lóczy Lajos Országos Földrajz Verseny 5. hely 
(2007)
- Nagyapád, majd később édesanyád, Lov-
rencsics Ibolya is ide járt gimnáziumba, sőt 
utánad a testvéreid is. Tudatos döntés volt?
- Igen, nagyon vonzó volt a nyolcosztályos kép-
zés a környékbeli iskolákhoz képest. Utólag is 
úgy látom, hogy a szakmai előmenetelemhez 
ez a képzési forma sokat hozzátett. A hosszabb 
képzési idő alatt a pedagógusok is optimálisan 
tudták szervezni a tananyagot, hosszabb távú 
stratégiai célokat tudtak kijelölni. Beért a gyümöl-
cse. Igaz, a nyolcadik osztály után átkerültünk a 
nyelvi ötosztályos képzésre, de ennek is megvolt 
az előnye. 
- Mire emlékszel vissza szívesen ezekből az 
évekből?
-  A történelem és a földrajz voltak a kedvenceim. 
Ötödikben mentünk a Zselicbe kirándulni, volt 
erdei iskola, vagyis örültem, hogy rendszeres 
természeti nevelést kapunk.
Bodóné Bartik Mária és Káplár Veronika tanár-
nők szervezték ezeket. Később szerettem még 
az intenzív németórákat is. Tudatos stratégia 
volt, hogy felsőbb évesként elkezdtem tanulmá-
nyi versenyekre járni, és nagyon jó volt, hogy 
a tanáraim szabad kezet adtak abban, hogy a 
megmérettetésekre koncentrálhattam, az ener-
giáimat oda csatornáztam, így a versenyek előtt 
a többi tárgyból nem terheltek annyira.
- Érettségi után az ELTE-re jelentkeztél s 
szakkollégista is voltál.
- Nagy dilemmám volt a gimnázium utolsó 
évében, hogy az egyetemen történelem, vagy 
földrajz szakra jelentkezzek-e, végül a földrajz 

szakot választottam. Már a tanulmányi verse-
nyeken hallottam a szakkollégiumi lehetőségek-
ről, például a Bolyai Kollégiumról, ami az ELTE 
természettudományos szakkollégiuma. Mivel 
erősen érdeklődtem a történelem iránt is, nagyon 
örültem, amikor rábukkantam az Eötvös József 
Collegiumra, ahol mindkét területtel foglalkozhat-
tam. Az Eötvös Collegium az ország legrégebbi 
szakkollégiuma, ahol különösen nagy hangsúlyt 
fektettek az egyes tudományterületek közötti 
átjárhatóságra. A jelentkezésnél nem az volt 
az elvárás, hogy színötös tanuló legyen valaki, 
hanem az adott szakterületen kellett pluszt nyúj-
tani, illetve az általános műveltségre, valamint a 
gondolkodási készségekre voltak kíváncsiak. 

A Collegiumban különórákon vettünk részt, min-
den félévben volt egy-két szakmai kurzusunk, 
továbbá választható nyelvi szemináriumok, álta-
lában esténként. 
A földrajztudományon belül én az etnikai és a 
történeti ágat művelem, ezen belül főleg etnikai 
térképtörténettel foglalkozom. Ezek tudományos 
határterületet képeznek a földrajz és a történe-
lem között, így jól leképezik az előbb említett 
dilemmáimat és azok megoldását is. 
- A könyved témája honnét inspirálódott?
- Bizonyos értelemben ez már az Eötvös Col-
legiumban elkezdődött. Mindig is érdekelt Tria-
non kultúrtörténete, de úgy gondoltam, hogy ez 
a kérdéskör túlságosan átpolitizálódott: van, aki 
egyáltalán nem hajlandó róla beszélni, és van, 
aki pedig csak egy bizonyos, meglehetősen 
merev megközelítés mentén teszi ezt, érzelmek 
nélkül, objektíven látni a témát azonban nagyon 
nehéz. Először, mintegy felkészülésként az alap-
szakos szakdolgozatomban egy kicsiny balkáni 
terület, a Novi Pazar-i szandzsák nemzetiségi 
viszonyaival foglalkoztam. A dolgozat megírása 

során tematikus térképeket készítettem, etnikai 
kutatásokat végeztem, valamint népszámlálási 
adatokat vizsgáltam.
2014-ben kezdtem el aztán az intenzívebb tria-
noni kutatásaimat. Ekkor lehetőségem volt Lip-
csében, egy német földrajzi kutatóintézetben 
kutatni egy másfél hónapos szakmai gyakorlat 
keretében, sőt többször is visszatértem ide. Ezek 
az ösztöndíjak vezettek oda, hogy ettől az évtől 
Lipcsében kezdhetem meg a doktori tanulmá-
nyaimat. Az első tartózkodásom idején futott az 
intézetben egy térképtörténeti projekt, amelyben 
több német kutatóintézet működött együtt. Ez 
arról szólt, hogy a térképet mint egyfajta kom-
munikációs csatornát, médiatípust értelmeztük. 

Ennek lényege, hogy a térképi forrásokra ne 
csak mint kész termékre, eszközre tekintsünk, 
hanem nézzük meg azt is, hogy a különböző 
térképalkotások milyen társadalmi kontextus-
ban, milyen koncepció mentén, illetve milyen 
motivációktól vezérelve készültek. Arra voltunk 
kíváncsiak, hogy mi volt egy adott térkép politi-
kai mondanivalója, és ezt milyen megoldásokkal, 
sőt sokszor trükkökkel próbálták megjeleníteni. 
Ezekre a vizsgálatokra a legalkalmasabbnak el-
sősorban a különböző béketárgyalásokra készült 
anyanyelvi, illetve nemzetiségi térképek tűntek. 
Ezek a korabeli munkák leginkább bizonyos ál-
lamhatár-javaslatok alátámasztására készültek, 
tágabban értelmezve pedig a tudomány nevé-
ben voltak (lettek volna) hivatottak alátámasztani 
különböző területi törekvéseket. Mindegyik oldal 
próbálta a maga igazát bizonyítani. A munkám 
további újdonsága, hogy igyekeztem megnézni, 
hogy ezeket a megoldásokat később aztán ki 
mire használta, hogyan terjedtek el, tehát egy tu-
dományos kapcsolati hálóra voltam elsősorban 
kíváncsi. Ennek megvizsgálása szerintem je-

lentősen árnyalhatja a Trianon-kérdéskörről ma 
meglévő ismereteinket, illetve segíti a téma nem-
zetközi kontextusba való jobb beágyazását is.
- Egyetem után a Központi Statisztikai Hiva-
tal Könyvtárában dolgoztál kutatóként. Ott 
tudták, hogy ezzel a témával foglalkozol? Ők 
támogattak a könyv kiadásában?
- A németországi kutatásaim során egy olyan 
szakmai közegbe kerültem, ahol rájöttem, hogy 
van arra igény, hogy a Trianon-kérdéskört úgy 
közelítsük meg, hogy az tényleg érdekes le-
gyen, ráadásul új tudományos eredmények is 
szülessenek a témában, s ne ragadjunk meg 
az előbb említett kettősség mentén. A németek 
erre kíváncsiak. De közben itthon is felélénkültek 
a Trianon-kutatások, ennek a közelgő centená-
rium is nagy lökést ad. Lipcséből hazatérve az 
OTDK pályázaton indultam az ott megkezdett 
munkámmal, egy egyetemista számára jelenleg 
Magyarországon ez a legfőbb tudományos ki-
bontakozási terep.
A dolgozatom, ami most könyvként is megjelent, 
egy hatalmas méretű anyanyelvi térképről szólt. 
Ennek a térképnek a megszerkesztését, miután 
rádöbbent az elkerülhetetlen háborús vereségre, 
Teleki Pál javasolta a Magyar Földrajzi Társa-
ságban az első világháború utolsó heteiben. Ezt 
a rekordgyorsasággal elkészült térképsorozatot 
említi a szakirodalom, mint a legelső olyan vállal-
kozást, ami már konkrétan a leendő béketárgya-
lásokra való felkészülés jegyében valósult meg. 
Igaz, a magyar delegációt csak a béketárgyalá-
sok utolsó szakaszára hívták meg az antant-ha-
talmak képviselői, így ezeknek az anyagoknak 
politikai eredménye nem volt, szakmailag azon-
ban még évtizedekig jelentős volt a hatásuk mind 
itthon, mind külföldön. Egyes visszaemlékezések 
szerint ez a térkép volt akkoriban legnagyobb 
méretű és legrészletesebb anyanyelvi ország-

térkép a világon. A modern szakirodalomban is 
sokan megemlékeztek erről a vállalkozásról, de 
a konkrét térképről senki sem közölt képet. Ezért 
döntöttem el, hogy megkeresem az eredeti tér-
képeket. Rengeteg közgyűjteményben megfor-
dultam, s végül több havi kutakodás után a KSH 
Könyvtárában leltem rá a térképre. A keresést 
nehezítette, hogy a 45 lapos, kézzel színezett 
térképsorozatnak nem volt címlapja, sőt még 
egyértelmű címe sem. Mindössze egy korabeli 
szakcikkhez csatolt vázlatos ábra volt a segítsé-
gemre az azonosításnál. 2014 nyár elején talál-
tam meg a térképet, a KSH munkatársai ekkor 
figyeltek fel a kutatásaimra, miközben még egy 
számukra is érdekes visszaemlékezést is meg-
találtam két térképszelvény közé csúsztatva. 

Ekkoriban merült fel, hogy adjuk ki a dolgozatot, 
illetve munkalehetőséget is kínáltak.
A következő években több nemzetközi konfe-
renciára is volt lehetőségem elvinni a témát, így 
Ausztriában, Belgiumban, Németországban és 
Romániában is előadtam, de Pécsett is szere-
peltem a Hungarológiai Kongresszuson. Később 
németül is tervezzük kiadni a könyvet, már több 
mint felét le is fordítottuk, de most elsősorban a 
doktori tanulmányaimmal kell foglalkoznom, ami 
egyébként részben ennek a témának a folytatá-
sa, így a kézirat egyre csak bővül.
Sok sikert a doktori iskolához s a jövőbeni 
tudományos munkához!

 Horváthné Csoszó Gyöngyi

A dokumentumfilm a valóságot dokumentálja. 
Leggyakrabban megtörtént eseményekről szól, 
tényeken alapul. A műfaj megnevezése a fran-
cia Documentaire kifejezésből származik, ame-
lyet eredetileg útifilmekre használtak. Angliában 
Scott kapitány déli sarki expedíciójáról gyártot-
tak 90 perces dokumentumfilmet, ami 1911-ben 
jelent meg. Oroszországban Dziga Vertov létre-
hozta az orosz dokumentaristákat összegyűjtő 
Kinoglanzt a 20-as években. 
A Mars egy olyan sorozat, amely naprendsze-
rünk talán legmisztikusabb bolygójáról árul 
el minden eddigi tudhatót, vagy még annál is 
többet. Az alkotás ugyanis mindamellett, hogy 
izgalmas interjúkat tartalmaz napjaink neves 
tudósaival és mérnökeivel, részben a jövőben, 
2033-ban játszódik és az első Mars-misszió tör-
ténetét mutatja be. A film realisztikus és tudomá-

nyos alapokon nyugszik, amely hamarosan akár 
valósággá is válhat.      
Dokumentumfilm, mert a sorozatban szereplő 
tudósok és mérnökök valós személyek. Azért is 
tekinthető dokumentumfilmnek, mert olyan té-
nyeken alapul, amit már tudunk és feltételezünk. 
Valóban megtörtént eseményt jelenítenek meg 
amikor az interjúk által felvázolják a történéseket.
Játékfilm, mert vannak benne kitalált és valós 
események, amelyeket színészek jelenítenek 
meg. Itt a szereplők forgatókönyv szerint játsz-
szák el az egész expedíciót.  A forgatókönyv 
mellett még játékfilmes eszközök a jelmezek, s 
a ruhák, amiket viselnek a szereplők. A kellékek, 
illetve a helyszínek s azok tárgyai. 
Érdekesség, hogy részben Magyarországon for-
gatták a filmet. Ajánlom minden korosztálynak, 
akit érdekel a csillagászat és a világűr meghó-

dítása. Források: https://hu.wikipedia.org/wiki/
Dokumentumfilm, http://moovie.cc/online-soro-
zatok/mars-utunk-a-voros-bolygora-online-2016
Álmos Petra 11. B  Marcali Berzsenyi Dániel 
Gimnázium

FILMAJÁNLÓ   Mars - Utunk a vörös bolygóra (National Geographic)

segyevy dániel, a térképkutató

interjú interjú - filmajánló



Pártoló tagság fogalma?
Segítő szándékú emberek által kezdeménye-

zett tagsági forma. Főként a látássérült tagok 
hozzátartozói, barátai, ismerősei alkotják. Fő cél 
a látássérültek életének megkönnyítése mind a 
közlekedésben, hétköznapi életben, valamint 
a közös programok szervezése és azokon való 
részvétel.
Ki lehet pártoló tag?

Bármely állampolgár lehet, aki segítő szándék-
kal csatlakozik az egyesület pártoló tagságához. 
Tagság feltétele az évenkénti tagdíj (2000 Ft) 
befizetése. A tagsági viszony bármikor elindít-
ható, és megszüntethető. A szavazati jogtól és a 

segédeszköz (nagyító, szemüveg, beszélő esz-
közök, stb.) támogatástól eltekintve ugyanazon 
jogok illetik meg, mint a rendes tagokat. 
Mik a lehetőségei?

A kistérség által szervezett programokban 
(szemléletformáló bemutatók, ünnepségek, 
előadások, kiállítások, kirándulások, stb.) részt 
vehet. Örömmel vesszük, ha a szervezésben is 
részt vállal. Munkájával és kapcsolataival előre-
mozdítja egyesületünk tevékenységeit. 
Milyen szolgáltatást vehet igénybe?

Ingyenes frissítő-, és gyógymasszázs szolgál-
tatás a hét négy napján Kaposváron. Irodánk 
információs szolgáltatásai, valamint mindazon 

egyéb kedvezmények és szolgáltatások, melye-
ket egyesületünk nyújt a tagság számára.

Amennyiben kedvet érez ahhoz, hogy egye-
sületünket segítő szándékkal támogassa, és 
tevékenységével hozzájáruljon az eredményes 
működésünkhöz, kérem, jelentkezzen az alábbi 
elérhetőségeinken.
Szeretettel várjuk köreinkben!

Kiss Eliza
VGYSME Marcali Kistérségi munkatárs
E-mail: kliza24@gmail.com
Tel.: 06 30 665 0831

Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete
Marcali Kistérség pártoló tagsági felhívás

A népi bölcsesség szerint, ha a Jóisten az 
egyik kezével elvesz, akkor a másikkal ad 
valamit az embernek. Szabó István elmond-
hatja magáról, hogy Tőle jó ideig csak elvett 
a Jóisten. Előbb a felhőtlen gyermekkorát, 
majd a szeme világát és hogy a másik kezével 
mit adott? – kitartást, szorgalmat,lelkierőt, 
emberséget ,szerető családot, s ráadásként 
tehetséget! Azt hogy  merre billen a mérleg 
nyelve, döntsék el Önök, történetét megis-
merve!

Szabó István 1971-ben Marcaliban született, 
és egy éves kora óta küzdött a cukorbetegség-
gel. Gyermekkorát a betegség, s annak követ-
kezményei árnyékolták be, a sok hiányzás elle-
nére jól teljesített a kéthelyi általános  iskolában. 
Később a fonyódi szakmunkásképzőben élelmi-
szer eladói szakmát szerzett, a marcali ÁFÉSZ-
nél töltötte tanuló idejét, majd az akkori „nagy 
ABC-ben „dolgozott évekig, élelmiszer eladó-
ként. Továbbtanulását tervezte, amikor 1997-ben 
sorsa  igazán rosszra fordult. A cukorbetegség a 
szemeit támadta meg, a szövődmények  követ-
keztében, a pécsi klinikán végzett  sorozatos mű-
tétek ellenére 2000-re teljes egészében elvesz-
tette a látását. Budapestre került a vakok elemi 
hehabilitációs átképzésére, ami felkészítette 
a vakon boldogulás világára. 2002-ben jeles-
re érettségizett, majd 2003-ban újabb szakmát 
szerzett: OKJ-s gyógymasszőri képesítést. Ez 
évben sikeresen felvételizett az ELTE történelem 
szakára, de tanulmányait egy újabb súlyos szö-
vődmény miatt már nem kezdhette meg. Évekig 
járt művese kezelésre, majd szerencsére 2006. 
évben kombinált transzplantáción esett át (vese, 
hasnyálmirigy), s azóta úgy érzi a vaksága elle-
nére teljes életet tud élni. Időközben rátalált  a 
szerelem is, 2006 óta él boldog házasságban 

sorstársával, Krisztinával. Dolgozik, szabadide-
jében pedig szívesen írogat, előbb csak a maga 
kedvtelésére, mostanság pályázatokra is. 
Magáról így vall: „A látásom elvesztésével azt 
gondoltam, hogy mindennek vége, de az idő 
elteltével megtanultam, hogy a kis dolgokat kell 
igazából megbecsülni! Az életem célját elértem 
azzal, hogy e nagyvilágban valahol nekem is van 
egy otthonom és ebben az otthonban egy szere-
tő szív hazavár!

S, hogy miért tartottam fontosnak megismer-
tetni az olvasót István történetével? Nem sokkal 
karácsony előtt a neten böngészve találtam egy 
felvételt a YOUTUBE-on. A Fény Alapítvány és 
a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 
közös irodalmi pályázatának első helyezettje: 
Szabó István: Sötétben lapul a vidámság című 
novellája. A felvételt nézve, a neves zsűri mélta-
tása után egy csodálatos orgánummal megáldott 
színművész tolmácsolja Szabó István novelláját, 
melyben benne van a szerző egész élete. Rá-
adásul a díjátadón István büszkén vallja magát 
Marcalinak. 

Azt gondolom Mi Marcaliak is büszkék lehetünk 
Rá! Ha az alábbi rövid részlet felkeltette érdeklő-
désüket , akkor a teljes művet meghallgathatják 
a https://youtu.be/YD3lb7ElUr4 címen. 

„Nyílt a kis ajtó. Fáradt apai hang szólt hoz-
zám:- Megjöttél fiam?
- Itt volnék apám! - Hát nöm sikerült. - Hát nem. 
- Többet már nem kell menni.
S kedves apám nem szólt többet, megszorítá 
kezemet. Ebben a szorításban benne volt apám 
összes ki nem mondott szava. S az el nem mon-
dott szavak számomra oly fájóak voltak, hogy a 
szívem mélyébe martak. 
- No gyere gyermekem! - mondta anya és bekí-

sért a veranda felé. - Innen nyílt a kiskonyhánk 
ajtaja. S halkan még hallottam apám szavait, 
mikor is azt mondta: - Te mocskos bötyár élöt! 
Miért az én fiam? 
S hallottam még a nagyapa válaszát is: - Mindön-
ki Istön kezében van!- Mifélö Istön ez?- Nö hozd 
elő az istöni szidást fiam, most az már nem sögít! 
Majd lösz csak valahogyan ezután is. 
- Mi lösz ezután apám? Te is tudod mönnyi a 
munka falun, s hiányozni fog a dolgos kéz!
- Tudom fiam, de nöm szabad a gyeröknek ezt 
látni, éreztetni völe a reménytelenségöt. Aztán 
mög a Karácsony is itt van a küszöbün! 
- Ez mög mifélö karácsony leszön? - kérdezett 
vissza apám.” /Szabó István/

Bőszné Kiss Katalin

”a kis dolgokat kell igazából megbecsülni”…

A Fény Alapítvány örömmel és 
köszönettel fogad adományokat a
11796000-20002389-00000000

számlaszámra.
Amennyiben körülményei engedik, kérjük, 

támogassa célkitűzéseinket anyagi hozzájá-
rulásával. Az Alapítvány minden munkatársa 
díjazás- és költségtérítés nélkül dolgozik, így 
tehát Ön biztos lehet benne, hogy dotációja 
teljes egészében eljut a támogatottakhoz.

Alapítványunk megfelelt a közhasznúság 
törvényi feltételeinek, így az Ön adója 

1 %-ának fogadására is jogosult. Ha Ön 
ebben a formában kívánja támogatni kihívá-
sokkal élő embertársainkat, alapítványunkon 
keresztül ezt is megteheti. Ehhez az adója 

1 %-áról szóló rendelkezéskor a 
Fény Alapítvány adószámát kell feltüntetnie:

Adószám: 18091351-1-41

Jáger Kinga énekesnő 12 évesen már fellépett 
Marcaliban s ide is járt zeneiskolába. A város 
lakói innét is ismerhetik. Legutóbb pedig 
az RTL Klub tehetségkutató műsorában, az 
X-Faktor élő adásaiban láthattuk. Karácsony 
előtt lakóhelyén, Böhönyén beszélgettünk.
- Ki fedezte fel, honnét az éneklés szeretete?
- Apukámmal kezdtem el nyolc éves koromban 
énekelni, ő is tanult zongorázni, egyébként az 
egész család muzikális, mindenki játszik valami-
lyen hangszeren. Az óvodában is gyakran szere-
peltem, az általános iskolában Gönczöl György 
volt az ének tanárom s vele elkezdtem népdalé-
neklő versenyekre járni. Egy évben volt tíz-húsz 
megmérettetés egészen hatodikos koromig. Iga-
zából apukámmal kezdtem s sok ember segített 
abban, hogy több stílust megismerjek. Nyolca-
dikosként játszottam a Csiky Gergely Színház 
Twist Olivér musicaljében, így jött a színház sze-
retete is. Gimnazistaként éppen ezért dráma ta-
gozatra jártam a kaposvári Toldi Gimnáziumba. A 
Rock Színházban is töltöttem egy évet. Jártam a 
Liszt Ferenc Zeneiskolába is két évet, még előtte 
a Marcali Zeneiskolába, komolyzenét tanultam.
- Nem jelentett hátrányt, hogy egy kisebb te-
lepülésen, Böhönyén él?
- Egyáltalán nem, sőt én szeretek itt élni, itt nyu-
galom van, itt össze tudom szedni magam meg a 
gondolataimat. Ha Budapesten vagyok, ott pör-
gés van, az egy más világ.
- A népdaltól indult, felfedezte magának a Bal-
kán Fanatik együttes is. Közös számuk, a Ha 
te tudnád című dal siker volt. Dolgoztak azó-
ta együtt? Gondolt-e arra, hogy együttesben 
énekeljen? Esetleg zenés színházban?
- Ha a zenei pályafutásomat nézem, három sike-
res dolog volt eddig az életemben. Az első 2009-
ben a Balkán Fanatikkal való éneklés, majd szin-
tén az X Faktor négy éve s most újra. 
Az együttessel úgy kerültem kapcsolatba, hogy 
előtte egy internetes oldalra töltöttem fel szá-
mokat s megkeresett egy musical szerző, hogy 
elmennék-e egy castingra. Ebből a munkából 
nem lett semmi, de a stúdióban, ahol a meghall-
gatás volt, épp ott volt az együttes frontembere. 
Pont akkor énekeltették fel több énekessel a 
népdal részt s engem is kipróbáltak. Mellettem 
döntöttek, úgy mondták, nem mindennapi volt 
a hangzásvilága annak, ahogy én énekeltem a 
népdalokat. A turnékra nem én mentem, mivel 
fiatal voltam még s itt éltem Böhönyén. A lemez-
bemutatón viszont én voltam ott. Jól váltunk el. 
Egyébként volt együttesem Nagybajomban, 
szerettem így dolgozni. Ha megkeresne olyan 
együttes, akikben látok fantáziát, elvállalnám az 
együttműködést. 
- Térjünk rá az X- Faktorra. Milyen a kulisz-
szák mögött a show? Mennyire érezte magát 
„megcsináltnak”, vagy ilyenről szó se volt? 

Hozhatta-e az egyéniségét Jáger Kinga a mű-
sorban?
- A táborban még azokat a dalokat énekelhettem, 
amit szerettem volna. Az élő adásban már erő-
sen kompromisszumokat kellett kötnünk. A díva 
szerepe nem igazán az enyém. Csajos vagyok, 
de másképp s szerintem ezt a közönség is látta. 
A negyedik adásban egyébként népdalt énekel-
tem volna, fejben én ezt felépítettem, hisz ez 
valahol egy taktikai játék is. Mentálisan nagyon 
erősnek kellett lenni azalatt a két hónap alatt, 
amíg ott voltunk. Úgy éreztem, én mindent bele-
adtam s mindig úgy jöttem le a színpadról, hogy 
megtettem, amit lehetett.

A mentorom, Tóth Gabi egyébként a négy men-
tor közül a legaktívabb s legsegítőkészebb volt, 
amíg versenyeztem. 
- Számtalan énekes tehetségkutató verseny 
van Magyarországon is a kereskedelmi mé-
diában. Előnyt jelent itt szerepelni? Hosszú 
távon megjegyzik az embert?
- Négy évvel ezelőtt is rengeteg felkérést kap-
tam az adások után. Sokat tanultam, belelátok a 
szórakoztatás működésébe. Most is megpróbá-
lok élni a lehetőségekkel.  Akiben viszont nincs 
elég erő, elszántság meg ravaszság, annak nem 
érdemes elindulni. 
- Készül lemez mostanában, megkeresik-e 
szerzők? Illetve kivel készítene szívesen al-
bumot?
-  Sok dalszerző megkeres, de a stílust még nem 
igazán döntöttem el. A népdal s az R’n’B is közel 
áll hozzám. Akit a legjobban tisztelek a szerzők 
közül, az Bródy János.

- Egészségügyi főiskolás. Össze lehet egyez-
tetni az éneklést ezzel a nehéz munkával?
- Minden szerettem volna lenni, állatorvos, még 
boncorvos is. A gimnázium után egy ideig csak 
énekelni akartam, de a család unszolására meg 
azért, mert én is akartam tanulni, jelentkeztem a 
főiskolára. Képdiagnoszta leszek, szeretem ezt 
a szakmát s jó lenne mindkettőt csinálni, illetve 
még nem tudom, hogy az éneklésben meddig 
jutok. A színház is vonz, január elején megyek 
válogatásra a Madách Színházba a Mamma Mia! 
főszerepére. Ez is egy lehetőség a jövőre nézve. 
Megtanulok főzni is, lehet, hogy szerepelni fogok 
egy ilyen jellegű műsorban.

- Melyek a kedvenc könyvei, filmjei?
- A XIX. századi angol történeteket kedvelem s 
az angol abszurd humort, mint amilyen a Monty 
Python.
- Kedvenc étel? 
- Mamám húslevese, tojásos nokedli salátával. 
Így karácsony táján készítünk Albert kekszes ra-
gasztós süteményt, borzas Katát.
- Kedves állat?
- Nagy állatbarát vagyok, olyan aki ha meglát a 
lakásban egy hangyát, kiviszi. Rengeteg állatot, 
cicát befogadtunk, valahogy mindig megtaláltak 
bennünket, tudták, hogy szeretem őket.
- Mi lesz tíz év múlva, hol lesz Jáger Kinga?
- Azt szeretném, hogy azt csinálhassam, amit 
szeretek, hogy az éneklés megmaradjon! Hogy 
az színházban, zenekarban vagy egyedül, az 
mindegy. Akkor boldog leszek!
- Így legyen, sok sikert kívánok, áldott kará-
csonyt s sikerekben gazdag évet! 

„ha te tudnád” - karácsony előtti Beszélgetés Jáger Kingával

interjú interjú

Horváthné Csoszó Gyöngyi



„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: 
játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el: 
bízzuk rá. Csak az a lelki táplálék válik javára, 
amit maga is kíván.” (Kodály Zoltán)

Az Óvodai nevelés országos Alapprogramja 
meghatározza az óvodák számára a kiemelt fi-
gyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás 
feladatait. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
közé tartoznak a tehetséges gyermekek is. Fel-
merülhet mindenkiben a kérdés, hogy beszél-
hetünk-e tehetségről az óvodáskorban? Felis-
merhetőek-e azok a tulajdonságok, amelyek a 
tehetséges gyermekekre jellemzőek? Az óvodás 
korú kisgyermekeknél tehetségről még nem be-
szélhetünk, inkább a tehetségre utaló jegyekről, 
tehetséggyanúról, tehetségígéretekről. Bizonyos 
kiemelkedő speciális képességeket már ebben a 
korban is megfigyelhetünk, például a zene, ma-
tematika, vizuális, mozgás területén. Az óvoda-
pedagógus fontos feladata, hogy felismerje a 
gyerekekben rejlő tehetségre utaló jegyeket és 
egyénre szabott módon foglalkozzék a tehet-
ség-ígéretes gyermekekkel.

Az óvodában a tehetséges gyermekek fej-
lesztése történhet az óvodai csoportban, illetve 
„tehetséggondozó” foglalkozásokon, tehetség 
műhelyekben. Az óvodai csoportban a tehetség-
fejlesztés a mindennapi játékos, cselekvéses 
helyzetekben valósul meg, a gyerekek szabadon 
dönthetnek, hogy részt vesznek-e a felkínált te-
vékenységben. Ezek a foglalkozások hozzájárul-
nak az óvodás gyermek személyiségének alaku-
lásához, amelyet az érzelmi biztonságot nyújtó, 
támogató környezet és az óvónő személyisége 
is pozitívan befolyásol.

A tehetségműhelyekbe a csoportban dolgozó 
óvodapedagógusok megfigyelései, javaslatai 
alapján kerülhetnek be az 5-7 éves gyermekek. 

A megfigyeléseket az óvodába lépéstől kezdve 
végezzük, s mire a gyermekek elérik az ötödik 
életévüket, kitűnik, hogy kinek van kiváló kéz-
ügyessége, zenei hallása, fejlett nyelvi kifeje-
zőképessége, logikus gondolkodása, ki az, aki 
jobban érdeklődik a természeti jelenségek iránt, 
vagy az átlagtól eltérő kiváló mozgáskoordináci-
ós képességekkel rendelkezik. 

Óvodáinkban 2013-óta működnek a tehetség-
műhelyek, ahol a tervszerű és tudatos fejlesztés 
hatására megvalósul a gyermekek sokoldalú fej-
lesztése.

Bóbita óvoda:
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódik a 

„Bokréta – népi dalos játékok, gyermektánc te-
hetséggondozó műhely.” Gájerné Bicskei Éva 
és Nagy Krisztina óvodapedagógusok olyan 
kisgyermekekkel foglalkoznak, akik átlagon fe-
lüli mozgásképességekkel, zenei képességekkel 
rendelkeznek, szeretik a népi dalos játékokat.
A műhelyfoglalkozásokon - heti egy alkalommal- 
a gyerekek megismerkednek a népi hagyomá-
nyokkal, a magyar néptánc alapjaival. A mozgás, 
a tánc örömének felfedeztetése során fejlődik 
mozgáskultúrájuk, alakul szép testtartásuk, erő-
södnek szociális kompetenciáik.

Minden évben részt vesznek a Balatonszent-
györgyön megrendezésre kerülő Prücsök Fesz-
tiválon, ahol a kistérség óvodásai mutatják be 
tudásukat.

Mesepark óvoda:
Az óvodában Horváthné Dinai Gyöngyi és Kört-

vélyesi Ilona óvó nénik vezetik a „Zene Manók”- 
zenei tehetségműhelyt. Olyan kisgyermekek 
vesznek részt a műhelyfoglalkozásokon, akiknél 
a kiemelkedő zenei hallást, zenében történő fej-

lett kreativitást figyelték meg az óvodapedagógu-
sok. Heti egy alkalommal történik a foglalkozá-
sok megszervezése, a gyerekek hangszerekkel, 
zeneművekkel ismerkednek meg, amelyek se-
gítségével megvalósul hallás-, ritmusérzék-, és 
éneklési készségük fejlesztése, zenei ízlésük, 
egész személyiségük formálása.

Tündérliget óvoda:
Két tehetségműhely működik az óvodában, 

mindkettő a sajátos arculathoz kapcsolódik.
Bosnyák Edit és Detrich Nikoletta a „Labdázó li-
getlakók” műhelyfoglalkozásait vezeti, azokkal a 
gyermekekkel foglalkoznak, akik az átlagtól elté-
rően kiváló mozgáskoordinációs képességekkel 
rendelkeznek. A különböző méretű és anyagú 
labdákkal történő mozgás keretében valósul 
meg a gyerekek ügyességének, edzettségének, 
állóképességének, mozgáskultúrájának fejlesz-
tése.

A „Csodabogarak tehetségműhely” célja a kör-
nyezettudatos nevelés, amelyben kiemelt szere-
pet kap a természeti értékek védelme, a kreatív 
gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás 
fejlesztése, természettudományos ismeretek el-
mélyítése. A gyerekek számára Tóthné Szalavári 
Ottilia és Horváth Jánosné olyan kirándulásokat, 
túrákat, szenzitív játékokat szervez, amelyek 
lehetőséget nyújtanak az élményszerzésre, 
vizsgálódásokra, ok-okozati összefüggések fel-
ismertetésére.

Bízom abban, hogy a változatos, gazdag te-
vékenységek biztosításával minden kisgyermek 
megtalálja a helyét egy-egy tehetségműhelyben 
és lehetősége lesz arra, hogy a benne felfede-
zett „tehetség csírákat” az óvodapedagógusok 
kibontakoztathassák.

Kiss Sándorné

Tehetséggondozás az óvodában

„Szivárvány” Városi 
Nyugdíjas Egyesület:

Decemberben sok színes műsor váltotta 
egymást az Advent jegyében a Szivárvány 
Nyugdíjas Egyesületben. Felköszöntöttünk 
12 névnapost, énekeltünk, s rock and roll-t és 
twistet táncoltunk.

A karácsonyi ünnepségen meghatóan ját-
szottuk el az ilyenkor szokásos műsorokat, és 
a feldíszített karácsonyfánk alatt énekeltük el 
a betlehemi dalokat.

Részt vettünk a „25 éves a megyei Nyugdí-
jas Szervezet” rendezvényen (amelynek mi is 
tagjai vagyunk), ahol emléklapot és bronzér-
met kaptunk.

A honvédek Márton- napi szellemi vetélke-
dőjén első helyezést ért el csapatunk, és el-
hoztuk a kedves kis díjat, mely tégelybe töltött 
libazsír volt.

Bízunk benne, hogy sikeres év elé nézünk, 
s nagy szeretettel várjuk körünkbe azokat a 
nyugdíjasokat, akik közösségi életre vágynak.

Klujber Imre Ferencné - egyesületi elnök

2017. január 12-én 18 órától a Marcali és Környéke Hagyo-
mányőrző Ipartestület székházában megemlékezést tartottak 
a doni katasztrófa évfordulóján. A rendezvény Szaka Zsolt elnök 
vezetésével először a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd gyer-
tyagyújtással és főhajtással folytatódott az egykori hősök és áldoza-
tok emlékére az Ipartestület udvarán lévő Trianon emlékműnél.

Ezt követően a székház nagytermében Kiss Kálmán alelnök kö-
szöntötte a megjelenteket, majd Pintér József népi citerás korabeli 
katonanótákkal emelte az est hangulatát. Ezután Juhász Sándor el-
szavalta Zsebesi László nyá. ezredes: Pihenj, te néma, áldott hadse-
reg! című versét. Végül Forgó Ferenc, az Ipartestület tagja tartott egy 
igen látványos vetített képes előadást. 

A beszédében kiemelte, hogy a magyar hadsereget nem a Szov-
jetunió elleni harcra készítették fel, hanem a Trianonban elcsatolt 
területek visszaszerzésére. Majd hozzátette azt is, hogy a németek 
a szövetségesi viszonyra hivatkozva kérték a magyar hadsereg beve-
tését a keleti fronton, amelyről még egy hivatalos dokumentumot sem 
írtak alá. Forgó Ferenc külön foglalkozott a hadsereg szervezeti fel-
építésével, fegyverzetével és a kivonulás viszontagságaival. Röviden 
érintette a nyári és őszi harcokat (hídfőcsaták), majd a katasztrófa 
körülményeit, illetőleg a magas veszteségeket.

A majdnem teltházas rendezvényt Pintér József citerajátéka és Sza-
ka Zsolt elnök szavai zárták, aki bejelentette, hogy még januárban 
– a doni hősök tiszteletére – egy olyan gyalogtúrát tervez, amelynek 
keretén belül megkoszorúznák a résztvevők a város területén lévő 
második világháborús emlékművet. Kiss Kálmán. Fotó: Szaka Zsolt

75 éve történt… A magyar királyi 2. honvéd hadsereg keleti 
frontra küldése – előadás az Iparosházban

Garázsvásár a Civil Szervezetek Házában
Az elmúlt évek során rengeteg kacat felhalmo-

zódott a lakásban vagy a ház körül? Már nincs 
hova tennie, de kidobni nem szeretné, ugyan-
akkor nem tudja, hogyan szabaduljon meg tőle? 
Február 11-én szombat délelőtt (8-12 óráig) a 
Kulturális Központ lehetőséget és egyúttal hely-
színt biztosít mindazoknak, akik régi, megunt, 
de még jó állapotban lévő tárgyaiktól megvál-
nának. A mások számára hasznos kincseket a 

Civil Szervezetek Háza (Penny mellett) földszinti 
termében kínálhatják magánszemélyek, jelképes 
1000 Ft/árusító megfizetésével. Jelentkezni leg-
később február 10-ig lehet a Kulturális Korzóban.

 Fontos kiemelni, hogy a garázsvásár célja nem 
ruhabörze! További részletekről érdeklődni lehet 
a 85/510-503-as vagy a 85/510-448-as telefon-
számokon, illetve személyesen a Kulturális Kor-
zóban.                                     Kulturális Központ

Nőnapi színházi előzetes
Az aStúdió Színház és Kultúrpont előadásá-

ban látható Szek(A)szualitások(K) című kétsze-
mélyes darabot nőnapi programként ajánlja a 
Kulturális Központ minden kedves színházked-
velőnek. A 2007-ben alakult magánszínház az-
zal a szándékkal kezdte meg működését, hogy 
elérhető áron magas színvonalú produkciókat 
mutassanak be a magyar kultúra híveinek.
 A Művelődési Házban bemutatásra kerülő 
kétszereplős darab a Nő és a Férfi története – 
Ádámtól és Évától jutnak el a Rém rendes csalá-
dot idéző házaspárig. Olyan élethelyzetek tanúi 

lehetünk, melyek nem csak az önfeledt nevetést, 
de a keserédes önreflexiót is garantálják. A két 
szereplő hűen adja a Karinthy által megfogalma-
zott örök problémát: „Férfi és nő. Hogy érthetnék 
meg egymást? Hisz mind a kettő mást akar – a 
férfi a nőt, a nő a férfit.” A 2017. március 8-án 
szerda este 19 órakor bemutatásra kerülő előa-
dásra elővételben lehet jegyet váltani a Kulturá-
lis Korzóban. Jegyár: 1500,- Ft. Jegyértékesítés: 
2017. február 20-tól. További részletekről érdek-
lődni lehet a 85/510-503-as telefonszámon, ill. a 
Kulturális korzóban.                     Kulturális Központ

marcali óvodák hírek



Folyamatosan látogatható a „2016-ról jelentjük” című fotó- és plakát kiállí-
tás a Kulturális Korzó Amatőr Alkotók kiállítóterében és a folyosógalérián. 
Február 9. (csütörtök) 16:30 – Ruprech Judit fotóművész kiállítása nyí-
lik „Áthaladóban” címmel. A tárlat március 30-ig tekinthető meg. 
Helyszín: Kulturális Korzó, Kortárs Galéria.
Február 10. (pénzek) 18:00 – Felnőtt Farsang 2017. Belépés díjtalan, 
de jelmezhez és regisztrációhoz kötött. Helyszín: Kulturális Korzó, aula.
Február 11. (szombat) 8:00-12:00 – „Garázsvásár” – A kulturális köz-

pont helyet biztosít azoknak, akik régi, megunt, de jó állapotú tárgyaiktól 
megválnának. Helyszín: Civil Szervezetek Háza.
Február 14. (kedd) 19:00 – Charley nénje – zenés bohózat két rész-
ben. Színházi bérletes előadás a Pódium Színház előadásában. 
Jegyár: 3000,- Ft. Helyszín: Művelődési Ház.
Február 25. (szombat) 14:00-22:00 – VII. Borforraló Fesztivál. 
Sztárfellépő: MC Hawer és Tekknő. Műsorvezető: Csokis Tibi. 
Helyszín: Piac tér.  A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Kulturális Központ - programajánló – 2017. február
Kissé szokatlan időpontban, 2016. december 
28-án, szerdán rendezte meg Boronkai Íjász 
Egyesület a Dél-Dunántúli Régió Terem OB Kva-
lifikációs íjászversenyét a Marcali Városi Sport-
csarnokban.
 Mintegy 70 versenyző indult a megméretteté-
sen, amelynek tétje a versenyen túl az országos 
bajnokságon való részvételi jogosultság meg-
szerzése volt.
Az irányzék nélküli kategóriában előírt 250 pon-
tos, illetve irányzékos kategóriákban szükséges 
400 pontos limit elérése szinte mindenkinek si-
került.
A pálya teremversenyen korosztálytól függően 
10 vagy 18 méterről kell eltalálni a céltábla kö-
zepét, összesen hatvanszor, két fordulóban, így 
a verseny alatt összesen maximum 600 pont 
szerezhető. A lőlapok is korosztályonként és 
kategóriánként változnak, az utánpótlás korosz-
tályúak 80, illetve 60 cm átmérőjű táblára lőnek 
(az 1 pontos kör ekkora), míg felnőtteknél 40 cm-
es ugyanez a kör. Az irányzékos kategóriákban 
ezek szűkített változatára kell leadni a lövéseket, 
ahol a találati zónák 5-től vagy 6-tól kerülnek fel-
tüntetésre. Kiemelkedő jelentőségű eredmények 
születtek. Két országos csúcsot is sikerült meg-
döntenie versenyzőinknek: Bogyó Gergő Bare-
bow fiú -gyermek kategóriában szárnyalta túl az 
eddigi rekordot, Kulcsár Ernőnek pedig vadász-
reflex férfi szenior kategóriában sikerült a bravúr.
Mindkettőjüknek gratulálunk eredményükhöz!
A versenyen az alábbi eredményeink születtek:
olimpiai fiú gyerek kategória:
Horváth Zétény László - 2. hely (541)
csigás lány gyermek kategória:
Lángi Nóra - 1. hely (549)

barebow fiú gyermek kategória:
Bogyó Gergő - 1. hely (565)
vadászreflex fiú gyermek 
kategória:
Lángi Csaba - 1. hely (453)
vadászreflex fiú serdülő kategória
Kökény Ármin - 1. hely (440)
vadászreflex fiú kadet kategória:
József Richárd - 1. hely (286)
vadászreflex férfi felnőtt kategó-
ria:
Csáki Alpár - 1. hely (480)
Gájer Szilárd - 4. hely (461)
vadászreflex férfi szenior:
kategória
Kulcsár Ernő - 1. hely (477)
vadászreflex lány gyermek kate-
gória:
Horváth Lilla - 1. hely (516)
vadászreflex nő felnőtt kategória:
Erdei Renáta - 2. hely (390)

Csáki Alpárt kérdeztem, aki a Boronkai Íjász 
Egyesület Elnöke. 
- Mi a jelentősége a mai versenynek?
- A Dél-Dunántúli régiótól kapta a megbízatást 
Marcali a verseny megrendezésére, most derül 
ki, kik azok a versenyzők, akik a kvalifikáció so-
rán be tudnak kerülni az országos versenyre.
Ez az országos bajnokság Budapesten lesz feb-
ruárban a Hungexpo területén. Esélyeink jók, 
tavaly is nyolc első helyet hoztunk el s országos 
bajnokaink is voltak. Somogy, Tolna és Baranya 
megyékből érkeztek elsősorban a megmérette-
tésre, de jöttek messzebbről is. Mindenképpen 
elismerés Marcalinak, hogy jó pár éve megkap-

tuk ezt a lehetőséget, számítanak ránk.
Kulcsár Ernőnek sikerült országos csúcsot lőnie.
- Hogy látta a versenyt?
- Egy ponttal növeltem az országos csúcsot, 
vadászreflex kategóriában versenyzem, seni-
or korosztályban. A lőhető 600 pontból 476 volt 
az eddigi csúcs, ezt két éve állították fel s most 
sikerült megdöntenem. Indulok az országos baj-
nokságon s több megmérettetésen is szeretnék 
részt venni. Tavasszal lesz hét éve, hogy foglal-
kozom ezzel a sporttal.
- Megéri-e, mennyi elfoglaltságot jelent az 
íjászat?
- Bődületes pozitív energiát ad. Amikor időm en-
gedi, készülök s most is sokat gyakoroltam.
Megkapó látvány volt kisdiákokat s tanítványai-
mat látni a versenyzők között. 
Nagyon jól sikerült a verseny, most először va-
gyok csigással, előtte vadászreflex kategóriában 
indultam, kétszer lettem országos bajnok. Egy 
éve kezdtem, heti kétszer edzek. – nyilatkozta 
Lángi Nóra.
Bogyó Gergő négy éve űzi az íjászatot, lőtt két 
országos csúcsot, három országos bajnoki címe 
van. Ma meglőtte az országos csúcsot.
2013 óta versenyzik, egy évet kihagyott, de az 
országos bajnokságon az első háromban szeret-
ne lenni s kijutni az Európa bajnokságra Erdei 
Renáta.
Kovács Ákos tíz éves kora óta íjászkodik:
- Most nem versenyeztem, „surranó pályán” vol-
tam. Mindig saját magamhoz viszonyítok, kitűzök 
egy célt, ezt ma is sikerült meglőni. Heti egy-két 
alkalom az edzés, ajánlom a fiataloknak, hisz kö-
zösséget teremt, s kicsit kiszakadunk a virtuális 
világból is.

Gájer Szilárd, Horváthné Csoszó Gyöngyi
Képek: Gájer Szilárd

DDR Terem OB kvalifikációs íjászverseny

2017-ben hetedik alkalommal kerül megrende-
zésre a Borforraló Fesztivál, és immár második 
éve a Piac téren.  A hagyományosan február 
utolsó szombatjára tervezett rendezvény nagyon 
sok látogatót vonz. A sokféle finom forró ital és a 
színes programok mellett garantált a jó hangulat, 
hiszen évről évre ismerős csapatok mérik össze 
„borforraló” tudásukat. Természetesen újabb 
csapatok jelentkezését is várják a szervezők. 
A verseny alatt és után a fesztivál védjegyévé 
váló bögréből lehet kóstolgatni a különböző forró 
italokat. Mindeközben a mulatós együttesek a 
színpadon egymás kezébe adják a mikrofont. A 
közönség többek között MC Hawer és Tekknő 
műsorát élvezheti. A rendezvényt pedig „feszti-

válbál” zárja. A Kulturális Központ minél előbb 
várja a kreatív fantázianevű csapatok jelentkezé-
sét. A fontosabb nevezési feltételek: a csapatok 
minimum 10 liter borral nevezhetnek, melyből 5 
litert felajánlanak vendéglátás céljára; minden 
csapatnak nyilatkoznia kell a bor származásá-
ról; a versenyben csak a helyszínen elkészített 
forralt borral lehet részt venni; a szükséges fel-
szerelést a csapatok saját maguknak biztosítják. 
A részletes nevezési feltételekről, és a fesztivál 
programjairól érdeklődni lehet a Kulturális Kor-
zóban személyesen vagy a 85/510-503-as és 
85/510-448-as telefonszámokon. 

Kulturális Központ
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Móczár István – Róka Ildikó: Ízőrzők IV. kötet – A 
disznóvágás ételei – Böllérjózanító és a többiek 
(Duna International – Duna Könyvklub 1490,- Ft)
Az Ízőrzők egy 30 kötetes szakácskönyvsorozat, mely a hazai ízek mellett a 
hazai tájakat is bemutatja. Az azonos című televíziós ismeretterjesztő soro-
zat a Duna Televízióban mutatta be a régi konyhák házias ízeit, vidéki ételek 
utánozhatatlan gazdagságát. Az ország legügyesebb háziasszonyaitól és há-
zigazdáitól könnyen kedvet kaphatunk, hogyan lepjük meg családunkat, bará-
tainkat a régi idők felejthetetlen 
ízeivel. Vendégváró falatok, egy-
szerű, gyorsan elkészíthető, íz-
letes ételek, helyi különlegessé-
gek, hasznos tanácsok egyaránt 
helyet kapnak a könyvekben. 
A negyedik kötetben a régi 
disznótorok receptjei lettek ösz-
szegyűjtve, többek között Nagy-
szakácsiból is. Igazán érdekes, 
izgalmas menüsort lehet találni 
itt a levesektől a tartalmas egyt-
álételeken, a különbözőképpen 
készíthető hurka-kolbászfélesé-
geken át a hájas süteményig. 
Készített már valaki hurkale-
vest? Mi az a saures, vagy a 
hiedn? A könyvből ezekkel az 
ételekkel is megismerkedhetünk, 
és az is kiderül, hogy a böllérjó-
zanító honnét kapta a nevét.

Janosch: Halló, itt kistigris! (Móra Kiadó 2013, 1990,- Ft)
Történet arról, hogy találta fel Kismackó és Kistigris a levélpostát, a 
légipostát és a telefont.
Kistigris mindig magányosnak érzi magát, ha Kismackó horgászni in-
dul, ezért arra kéri barátját, hogy írjon neki levelet. Igen ám, de senki 
sem akarja vállalni a levél kézbesítését. Még szerencse, hogy arra jár 
a nyúlcipős Nyúl, és elviszi a borítékot a bánatos Kistigrisnek. Attól 
fogva az erdő lakói egyre gyakrabban írnak egymásnak, és – hála a 
postagalamboknak – a légiposta is elindul. Végül egy kerti locsolócső 
segítségével megszületik az első telefon…
A Halló, itt Kistigris! a hétköznapjainkat behálózó kommunikáció szép-
ségéről és jelentőségéről mesél.                              Kulturális Központ

korzó könyvsarok ajánlói:



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

Tisztségviselők fogadóórái
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

Hónap
120 l-es

kék
120 l-es

sárga
Bio

Január 23. 9, 23. Fenyőfa:
10, 24.

Február 20. 6, 20.

Március 20. 6, 20. 21.

Április 17. 3, 17. 4, 18.

Május 15. 1, 15, 29. 2, 16, 30.

Június 12. 12, 26. 13, 27.

Július 10. 10, 24. 11, 25.

Augusztus 7. 7, 21. 8, 22.

Szeptember 4. 4, 18. 5, 19.

Október 2, 30. 2, 16, 30. 3, 17, 31.

November 27. 13, 27. 14, 28.

December 25. 11, 25. 12.

Hulladékgyűjtési időpontok - Marcali
2017. év

- VÁLTOZÁS! - A bio hulladékot (nyesedéket, 
füvet, falevelet) évente 20 alkalommal 
gyűjtjük, kéthetente kedden.
- A vegyes hulladékot minden héten a 
megszokott rend szerint gyűjtjük.
- A kék kukából a szelektív papír hulladékot 4 
hetente szállítjuk el.
- A sárga gyűjtőedényből a műanyag, fém és 
italoskarton csomagolást 2 hetente ürítjük. 
- A szelektív gyűjtőszigetek hulladékát hetente 
hétfőn ürítjük.
- A lomtalanítást évente egyszer, a 
szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban 
lehet igénybe venni.

képviselői fogadóórák

Marcali járdák 96 órával a havazás után (No Comment)




