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Rég volt, szép volt

Rég volt, szép volt
A tavasztól őszig tartó időszak az érettségi és osztálytalálkozók évadja
is.
"Szétszór a sors, mint szél a port" - énekli emberemlékezet óta minden
ballagó diák, szerte az országban, mindenütt. A szavakat tartalommal
azonban igazán a múló évek töltik meg, vannak az egykori diáktársak
között olyanok, akik akár évtizedekig se látják egymást, és a várost sem,
ahol felnőttek. Nem csoda hát, hogy nagy izgalommal és körültekintő
szervezéssel zajlik a készülődés a várva várt találkozásra.
Ezúttal két olyan érettségi találkozóról értesülhettünk, ahol negyvenöt
illetve hatvan évvel ezelőtt végzett egykori gimnazisták gyűltek össze.
Varga Kati / Göncz Gézáné / és Samu Arika / Friss Tiborné / szedte
össze az 1974-ben végzett IV.d osztály tanulóit, hogy feleleveníthessék
a közös élményeket, és beszámoljanak egymásnak életük, sorsuk alakulásáról is. Osztályfőnökük, a nagy tiszteletnek örvendő matematikatanár, Kiss József sajnos nem él már, így az osztályfőnöki órát egykori
orosztanáruk, Osváth Anna tartotta meg. Megemlékeztek halottaikról is öten vannak már -, köztük a sikeres felvételije után nem sokkal baleset
áldozatává vált Kövesdi Zsuzsiról, de ez az osztály gyászolja Kiss Lacit
is, akinek Marcali sportcsarnoka viseli a nevét.
Örömmel vették számba, hogy megállták helyüket az életben, orvosként,
ügyvédként, mérnökként, pedagógusként egyaránt. Vannak, akik mes�sze kerültek a várostól, pedig szüleik egykor jelentős szerepet töltöttek
be Marcali életében - Bistyák Klári például, akinek édesanyja sokakat
tanított, édesapjára pedig az egykori katonák emlékezhetnek, vagy
Nádor Böbe, a legendás tanítónő, Nádor Erzsi néni leánya. És vannak
persze, akik főiskolai, egyetemi tanulmányaik végeztével hazajöttek, és
felnevelték a következő nemzedéket, mint Bezzeg Judit vagy Kila Zoltán,
ügyvédként dolgoztak, mint Balázs György.
Jó munkához idő kell: a 45. érettségi találkozóra sikerült befejezni az
érettségi tabló elkészítését is, az alaposan megfontolt munka eredményének látható bizonyítékát örömmel adjuk közre...

Hiába, hogy eltelt hatvan év, hiába, hogy immár a nyolcvanhoz vannak
közel az egykori kamaszok, ahogy az osztályterem megtelik, pillanatok
alatt épp olyan éktelen lárma kerekedik, mint ahogy az "volt egyszer
rég". Csizmadia Ilonka / Horváth Lászlóné /, a fáradhatatlanul lelkes
szervező próbál rendet teremteni a zsivajgó csapatban, mert össze kell
kapniuk magukat: jön a tanár! Földesi Ferenc, egykori földrajztanáruk
érkezett meg, némettanárnőjük, Kőszeghy Károlyné Nóra néni csak a
távolból tudja köszönteni őket. A többi tanáruk meghalt már, ahogy az
osztálytársak közül sem élnek már kilencen...
Alapító atyáknak számítanak ők a gimnázium történetében, egymás
szavába vágva mesélik a ma már hihetetlennek tűnő egykori körülményeket: a mai szakmunkásképző épületében kezdtek, még nem volt vízvezeték, az utcáról hordták a vizet, a tantermeket pedig keresztbe állított
szekrényekkel választották el egymástól.

Rég volt, szép volt
Két év után költözhettek át a Mayer-házba, ahol már szertárak is voltak,
a családos tanárok lakhattak az udvaron kialakított lakásokban, akiknek
nem volt családjuk, azok pedig az iskola épületében kaptak egy-egy szobát. Szoros kapcsolat alakult ki a tanárokkal, sokat voltak együtt tanítási
időn kívül is - ismerkedési és klubdélutánok, közös, az egész iskolát
megmozgató kirándulások színesítették a diákéletet. A szép Csizmadia
Ilonkán is egy ilyen alkalommal akadt meg egy másik osztályba járó fiú,
Horváth Laci szeme, egy életet éltek aztán le együtt, két fiúk született. A
fiúk és két unokájuk is ebben a gimnáziumban érettségizett. / Egyik fiúk
közismert ügyvéd a városban, és önkormányzati képviselő is. /
Ebből az osztályból nősült Botos Endre tanár
úr, Schablauer és Széll tanár uraknak pedig
a gyerekei jártak az osztályba. Egyikük sem
Marcaliban él, de többször megfordulnak
a városban: Az örökké vidám Széll Katinak
Márta testvére ma is itt él, a napjainkban
is aktív kaposvári ügyvéd Schablauer Zolit
- azaz a Sabit - pedig gyakran látni szülei
sírjánál a temetőben.
De ebbe a csapatba tartozott Zsinics Zsuzsa
is, aki itthon maradt, sok-sok kis marcali
óvodás szerencséjére, akiket nagy szeretetben nevelt egy egész munkás életen át.
Sajnos nem él már az osztálytársak közül
Szigeti Marika, a későbbi itteni tanítónő, és
Sebjenics Laci sem, akit sokan ismerhettek
Budafai László néven, mint városi könyvtárigazgatót.
Az emlékezés néma fájdalmának egészséges vidámsággal felcsattanó hang vet véget:
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- Gyerekek! - szólítja meg maholnap nyolcvan éves társait / ám a hely
szelleméhez tökéletesen passzoló módon / valaki - arra emlékeztek -e
mit vihogtunk össze Hoffman úr tánciskolájában egymás kétballábain?!
És folyik tovább a vidám csevegés, megállíthatatlanul.
Szívből kívánjuk, hogy legyen még sokszor ötévenkénti találkozójuk, és
épen, egészségesen lehessen itt rajta mindenki!
O.I.

4

Nyári programok

Nyár Marcaliban I.
Kölök Parádé
Szinte már hagyománynak számít, hogy a programok sorát a Városi Fürdő és Szabadidőközpontban a Kölök Parádé nyitja meg. Nosztalgiáztam
jómagam is oly módon, hogy Vilivel, a városi kisvonattal utaztam ki a
helyszínre. Rajtam kívül nagyon sok szülő és gyermek tett hasonlóan.
Nehéz volt eldönteni, hogy a felnőttek, vagy a lurkók élvezték-e jobban
a „robogást” a város utcáin. Délelőtt 24 csapat versengett egymással,
a legkülönfélébb ügyességi próbákat kellett teljesíteni. Volt kerékpáros
ügyességi verseny, gólyalábazás, emellett jól kellett tudni kezelni a tűzoltó fecskendőt is a csapattagoknak. De a gyerekeknek szánt kulturális
foglalkozásokból és előadásokból se volt hiány.

„Utam”-kiállítás a Kulturális Korzóban
Nem véletlenül jöttek el nagyon sokan Szabó Béla festőművész kiállításának megnyitójára július 4-én, hiszen már édesapja is, Szabó Nándor,
közismert pedagógusa volt a városnak. Otthonuk a Petőfi utcában lévő
ún. „sárkányos” ház volt. A művész itt született Marcaliban, s ide járt általános iskolába. 1956-tól a Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatója
volt, majd 1962-ben visszatért városunkba rajztanárnak. 1967-től ismét
Budapest lett az otthona, a Képző és Iparművészeti Szakközépiskola tanára, majd pedig 2007-ig művészeti igazgatóhelyettese.
A szülőföldhöz való kötődéséről így mesélt:
- Korán elkerültem a városból, de a nyári szünetekben mindig itthon
voltam. Boldogok voltunk.
Mesélek egy kedves történetet. Amikor barátaimmal Németországban
voltunk, egyszer csak eltévedtünk. Én becsuktam a szemem, és elmondtam az ismert mondókát, hogy előttem van észak, hátam mögött dél,
….. Erre a többiek megkérdezték, hogy rendben, de miért csukom le

A „mozgó kultúrház” a társasbázissal települt ki. Logikai fejlesztő és
ügyességi játékokat hoztak, lehetett kézműveskedni, üveget festeni. A
víz jegyében pedig az újrahasznosítás lehetőségeire hívták fel a figyelmet. Népszerű program volt a bűvész-show is. Nem maradhatott el a
fürdő szervezésében a főzőverseny sem, amit a Gólya utca csapata nyert
meg, a Fehér család. Kérdésemre elmondták, hogy a menü tyúkhúsleves, vaddisznó pörkölt tarhonyával, valamint krumplis pogácsa volt.
A titok a hagyományos ízek tisztelete, no meg a sparhelt, amin megfőtt
a menü. Az egészséges életmód jegyében vízi tornán vehettek részt az
érdeklődők, volt ingyenes vérnyomásmérés, cukorvizsgálat, tanácsadás.
Este pedig kicsi és nagy önfeledten együtt ropta a rockabilly koncerten.

a szemem. Hát azért, mert én ilyenkor mindig Marcalit látom magam
előtt. Minden ide húz vissza, ahogy múlik az idő, egyre inkább. Ma sok
gyerekkori ismerősöm, barátom eljött a megnyitóra, nagy öröm ez számomra.
- Hogy szolgál az egészsége? Dolgozik-e most valamilyen új
művön?
- Sajnos, a térdeim már nem az igaziak, de dolgozom továbbra is. Már
70-80%-ban kész az új anyagom. Tervben van az életműkiállításom,
úgy tűnik, hogy a Szent István Bazilikában lesz majd.
A tárlat szeptember 14-ig tekinthető meg a
Marcali Kulturális Korzó Kortárs Galériájában.
A Szabadtéri Színpadon zenés produkciók szórakoztatták a közönséget, a város intézményei, civil szervezetei a legkülönfélébb programokat
nyújtották a város lakóinak.
HCSGY
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Nyári programok
Nyár egyesületeinkben és a civil szervezeteknél
A városban működő civil szervezetek, egyesületek sem tétlenkedtek,
kihasználták a nyári kirándulási, túrázási, és egyéb szabadidős lehetőségeket. Számtalan programot szerveztek tagjaiknak, s az érdeklődőknek. Így pl. a Marcali Bajtársi Egyesület családi napot tartott Somogyfajszon, a halastó csodaszép környezetében. Természetesen az egyik
fő program a horgászverseny volt, de lehetett íjászkodni is. Voltak, akik
kártyacsatát vívtak egymással, mások társasoztak. Közben ebédre rotyogott a bográcsban a finom gulyás. A baráti találkozóra ellátogattak a
szlovén tisztek is Lendvából.
A Honvéd Nyugdíjas Klub Győrbe és Pannonhalmára kirándult. Az
apátság megtekintése után Győrben háborús emlékeket néztek meg.
A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesület Marcali Körzeti Csoportja közös szalonnasütéssel és jó hangulatú beszélgetéssel indította
a nyári programok sorát. Majd a marcali fürdőben már 10. alkalommal
vettek részt vízitúrán és játékos vetélkedőn. A nagyszerű rendezvényen
72 fő vett részt. Aktívak a csoporttagok, hiszen a következő kirándulásuk az igali fürdőbe vezetett, ezen is 50-en kerestek gyógyulást és
felüdülést.
HCSGY

Tisztségviselők fogadóórái

Polgármester:

Alpolgármester:

Dr. Sütő László

Bereczk Balázs

Kis-Dörnyei László

Tel: (85) 501-046
E-mail: bereczk.balazs@marcali.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8:00-11:30 között

E-mail: polghiv@marcali.hu
Fogadóóra: minden hónap első
hétfőjén 16:30-18:00 között, a
FIDESZ-KDNP irodában.

Titkárság: Terjék Lászlóné
Telefon: (85) 501-080
E-mail: polghiv@marcali.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8:00-11:30 között

Alpolgármester:
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Önkormányzat

Önkormányzati hírek

Pályázni kívánnak bölcsődei férőhelyek bővítésére, hogy a növekvő igényeket a jövőben is ki tudják elégíteni.
Jól látható, hogy a házasságkötési ceremóniák lebonyolításában is változnak a szokások: egyre többen szeretnék a hivatalos helyiség mellőzésével, a családnak kedvezőbb helyen megtartani az esküvőjüket,
szeretnék, ha az anyakönyvvezető mintegy "házhoz" jönne.
A helyzet megérett a szabályozásra, ez meg is történt - biztosítani fogják
az ehhez szükséges feltételeket.
Döntött a Testület a II. számú háziorvosi körzet betöltésének módjáról is.
Ügyesen lavírozva a jogszabályok útvesztőiben, találtak megoldást rá,
hogy a körzetben tevékenykedő orvos dolgozhasson egyúttal a kórházi
szakrendelésen is. Nem kell különösebben magyarázni, mekkora megkönnyebbülés ez a Marcaliban élő kisgyermekes szülőknek.
O.I.

Májusi - júniusi ülésein a Képviselő - testület megvitatta a város
sportkoncepciójáról szóló előterjesztést, és arról döntött, hogy irányítás helyett a támogatásra kívánja helyezni a hangsúlyt. Kiemelt figyelmet szándékoznak fordítani az utánpótlás - nevelésre, és biztosítják az
igazolt sportolóknak, hogy ingyenesen használhassák a város sportlétesítményeit. Hagyományainkkal és lehetőségeinkkel összhangban kijelölték a kiemelkedően támogatandó sportágakat: női kézilabda, fiú kosárlabda, úszás, labdarúgás és - a Latinka elkészülte után - az atlétika.
Az Ipari Parkban újabb területet értékesítettek, ügyelve arra, hogy az
marcali vállalkozó kezébe kerüljön, aki további munkahelyeket teremt
az itt élők számára.

Önkormányzati támogatások
Városi ünnepségeken, különféle rendezvényeken gyakran élvezhetjük
Marcali művészeti együtteseinek műsorait. Nem főfoglalkozású művészek ő, a zene, a tánc szeretete, a közösségi alkotómunka sajátos
élménye kovácsolja össze a tagokat, akik szabadidejüket áldozzák fel
egy-egy sikeres produkció létrejöttéért. Ugyanakkor minden pénzbe kerül, a kottáktól a fellépőruhákon át az utazási költségekig. Ehhez kíván
hozzájárulni az Önkormányzat azzal, hogy minden évben megállapodást
köt az együttesekkel, amelyben pontosan szabályozzák, hogy mennyi
támogatást tudnak nekik biztosítani, és ezért minimum hány helyi szereplést várnak tőlük cserébe.
Marcaliban szerencsére vannak jól működő, tartalmas közösségi életet
élő civil szervezetek, ezek főként tagdíjakból tartják fenn magukat, de
önkormányzati támogatásra is számíthatnak, csakúgy, mint a nagyobb
helyi egyházak vagy a sportegyesületek.
Ez önmagában is tekintélyes összeg, de ezen kívül még az Önkormányzat illetékes bizottságai minden évben pályázatokat is írnak ki szociális,
közművelődési, egészségügyi és sporttevékenység finanszírozására.
A pályázati kiírás pontosan szabályozza, hogy milyen, a város szempontjából fontos dologra, kik és milyen feltételekkel pályázhatnak. Értelemszerűen csak azok részesülhetnek az erre fordítható mintegy négy
millió forintból, akik ezeknek a feltételeknek megfelelnek.
Az alábbi táblázat az első félévben megítélt támogatások összegéről
nyújt tájékoztatást - sok pénzről van szó bizony, de ez tényleg olyan
helyre megy, aminek hasznát mindannyian élvezhetjük.
O.I.

Önkormányzat
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Marcali Város Önkormányzata által megítélt támogatások az első félévben
Támogatott Sportegyesületek
Támogatás összege (Ft)
MVFC Labdarúgás			
8.000.000
MVSZSE
kosárlabda szakosztály		
5.500.000
kézilabda szakosztály		
10.000.000
sakk szakosztály 			
1.600.000
küzdősport szakosztály		
400.000
tenisz szakosztály			
250.000
lovas szakosztály			
430.000
Marcali és Balatoni Úszó- és 			
2.000.000
Szabadidő Sport Egyesület			
Marcali Karate Klub			
400.000
Marcali Kerékpáros Sport Egyesület		
200.000
Nivomed Úszó Egyesület			
1.700.000
Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület
700.000
Támogatott Kulturális Egyesületek
Baglas Néptánc Egyesület			
Bajtársi Dalárda				
Balaton M&K Fúvószenekar			
Calypso Kórus				
Marcato Ütőegyüttes			
Calympa Énekegyüttes			

Támogatás összege (Ft)
1.050.000
200.000
250.000
500.000
400.000
100.000

Támogatott Civil Szervezetek
Támogatás összege (Ft)
Marcali Római Katolikus Egyházközség		
1.500.000
Boronkai Templom				
495.000
Marcali Református Egyházközség		
500.000
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei		
200.000
Egyesülete Marcali Körzeti Csoport		
Szivárvány Városi Nyugdíjas Egyesület		
200.000
Marcali Bajtársi Egyesület			
200.000
Honvéd Nyugállományúak Klubja		
200.000
Nyugdíjasok Boronkai Egyesülete		
50.000
Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei
100.000
Egyesülete Marcali Csoport			
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
100.000
Marcali Csoport						
Marcali fogathajtó verseny			
400.000
Zenélő Gyermekekért Alapítvány		
800.000
Künzelsaui Zeneiskola fogadása		
Ezüstkapocs Közhasznú Alapítvány		
120.000
Kölökparádé 				
400.000
Mikszáth Alapítvány			
250.000
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képviselők fogadóórái

Fekete Lajos (MOTTE)

Hosszú András (MOTTE)

Kissné Molnár Ágnes (FIDESZ-KDNP)

Fogadóóra: minden hónap második hétfőjén
16:30-17:30 között. Helyszín: Civil Szerv. Háza,
kisterem. - minden hónap második hétfőjén
18:00-19:00 között Helyszín: Bizei kultúrház.

Fogadóóra: Minden hónap utolsó szerdáján,
17:00-18:00 között. Városi Fürdő tanuszodaközösségi helyiség

Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén a
FIDESZ-KDNP irodában, 16:30-18:00 óráig

Dr. Mészáros Géza (MOTTE)

Varga Zoltán (MOTTE)

Dr. Horváth László (FIDESZ-KDNP)

Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 18:0019:00 között. Helyszín: Horvátkúti Közösségi
Ház. - minden hónap második hétfőjén 17:3018:30 Helyszín: Civil Szervezetek Háza kisterem

Fogadóóra: minden hónap első kedd,
17:00-18:00 Noszlopy u. 17, Bádog Büfé
különterme

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

Kőrösi András (MOTTE)

Mozsárné Kutor Veronika (MOTTE)

Kesztyüs Attila (JOBBIK)

Előzetes egyeztetés alapján bármikor személyesen.
Időpontegyeztetés
telefonon:
(85) 501-035

Személyesen egyeztetett időpontban a képviselő házhoz megy. Telefon: 06 (70) 371-7721
E-mail: kesztyus.attila@jobbik.hu

Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén
16:00-17.00 között, előzetes személyes, vagy
telefonos egyeztetés alapján. Civil Szervezetek
Háza, földszint

Nyári táborok
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Mi legyen a gyerekkel nyáron?
A nyár közeledtével visszatérő gondja a kisgyerekes szülők többségének, hogyan tudja úgy megoldani a csemeték felügyeletét, hogy azok
azért élményekhez is jussanak, de anyagilag is bírja a család.
Utánanéztünk a piacon, és azt láttuk, hogy a különböző magáncégek
30-40 ezer forintért kínálják az átlagos programokat nyújtó, ebédet is
biztosító egy hetes napközis táboraikat. Ha az Önkormányzat teljes egészében nem is tudja magára vállalni a probléma megoldásának minden
terhét, de sokat tud segíteni azzal az évek óta működő - és reméljük a
következő években is megmaradó - programmal, amiben két hónapon
keresztül tematikus táborokat szerveznek a marcali illetőségű gyerekeknek.

De alaposan kivették a részüket a munkából a Noszlopy Iskola pedagógusai is - 250 diák nyaraltatásáról gondoskodtak, négy bentlakásos és
hét napközis táborukban. Ezeknek szintén a gyerekek érdeklődési körének megfelelő tematikája volt - a digitális világtól a környezetvédelmen
át a művészetekig. Minden turnusban naponta háromszor enni is kaptak
a résztvevők, a helyiekben is. Szerveztek kirándulásokat - Badacsonyba,
Somogyvárra például, de fagyizások, palacsintázások is színesítették a
napokat. A bentlakásos táborok a Balatonon / Siófok, Aranypart / és Alsómocsoládon voltak.
A családoknak ez se került semmibe, az iskola a teljes összeget kitűnő
pályázatával nyerte el.
Mindegyik táboroztató kiemelte, hogy az étkezést biztosító szervezetek - a város központi konyhája és a Mézes Mackó étterem - milyen
szeretettel, kötelességüket messze meghaladó módon kényeztették a
gyerekeket.

A táborokat már tavasszal elkezdik hirdetni az iskolákban, hogy mindenki időben értesülhessen róla, az érdeklődőknek pedig szülői értekezletet
tartanak a városházán, ahol mindent részletesen meg lehet beszélni,
mindenki minden kérdésére választ kaphat.
Az idén 220 gyerek nyaralhatott így, hét turnusban. Ez 150 családot
jelent, mert egy családból többen is jelentkezhettek, és minden igényt ki
tudtak elégíteni, szerencsére elutasítani senkit nem kellett.
A foglalkozások egy - egy téma köré szerveződtek minden héten, így
például ismerkedhettek a város történetével, az egészséges életmóddal,
a tárgyak újrahasznosításával, a kézművességgel, de volt olvasótábor és
városi kalandozás is. Élvezték is a nebulók rendesen - nem csoda, hiszen szakképzett pedagógusok biztosították számukra az életkoruknak
megfelelő felhőtlen szórakozást. Nemcsak meleg ebédet, hanem tízórait és uzsonnát is kaptak, több délutánt is végiglubickolhattak a fürdőben, és fagyizni is mindenkit kétszer elvittek. Főhadiszállásul a szépen
felújított Bernáth-ház és árnyas kertje szolgált, amit azonnal a birtokukba is vehettek a kicsik, ahogy elkészült.
Hogy mibe került mindez? Semmibe. A részvétel mindenkinek ingyenes
volt, a családoknak egyetlen fillért se kellett érte fizetniük.
És a városnak mennyit kellett áldozni rá? Semmit, szintén semmit. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy az Önkormányzat a táboroztatás teljes
költségét pályázaton nyerte.

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

A táborozásból a középiskolai korosztály sem maradt ki, ráadásul az
ő jutalmuk a legnagyobb: Lassan harminc éve lesz már, hogy minden
esztendőben húsz marcali gimnazista vehet részt kéthetes nyelvi kurzuson Künzelsauban, a testvérvárosi kapcsolatok révén, az önkormányzat
szervezésében. Nekik az utazástól az ellátáson át az intenzív nyelvoktatásig minden ingyenes, még a kísérőprogramok is. Ilyen képzéseket
utazási irodák, nyelviskolák is hirdetnek, ám nem valószínű, hogy sok
család megengedhetné magának, hogy befizesse rá gyermekét - a hasonló tartalmú programok mintegy félmillió forintba kerülnek személyenként ...
Legyen így jövőre is!
O.I.

Fotók: Marcali Portál
Pédányszám: készült 5000 példányban.
Ingyenes kiadvány
Nyilvántartási szám: 831268
ISSN szám: 2416-0539
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Interjú

Sole-Mizo Zrt. – avagy a marcali tejüzem
Bizonyára sokan emlékeznek az olvasók közül a hajdani tejivóra, amely a mai Tom Market helyén működött. Vagy a 80-as évek
slágertermékére, a városunkban gyártott Túró Rudira. Szi-Miklós
László üzemigazgatóval beszélgettem a termelés múltjáról, a jelen
kihívásairól.

végigjártam a ranglétrát. Kötődésem a tejüzemhez korai, hiszen szüleim
is itt dolgoztak. Egyébként is jellemző az üzemre, hogy több generáció
(feleség, férj, gyerekek) nálunk talál megélhetést. Ahogy említettem, én
is a szüleim révén választottam ezt a hivatást. Itt dolgozik a feleségem
is, rajtunk kívül még 8 -10 „család” van állományban.

- Ezen a telephelyen több mint száz éve, 1890 óta folyik tejfeldolgozás.
A jelenlegi raktárépületünk még abból az időből származik (persze a
megfelelő állagmegóvás mellett), a Széchenyi kastélyhoz tartozó uradalom része volt. Valaha talán istálló lehetett. Pár éve felújítottuk a tetőt,
s mivel szerettük volna megőrizni a korhű, kisméretű cserepeket a javításnál, egy összedőlt pajtából tudták pótolni azokat. A II. világháború
után megalakultak a nagy tejipari vállalatok, mi Kaposvárhoz tartoztunk,
ún. városellátó üzem voltunk. Túrót, tejfölt, kakaót, zacskós tejet készítettünk. Megindult a sajtgyártás is, főként trappista, óvári sajtot készítettünk. 1984-től kezdődött az azóta is töretlen népszerűségnek örvendő
Túró Rudi gyártása. Mivel akkoriban csak három nap volt a termék szavatossága, így a fogyasztók kiszolgálását két gyártó látta el, a marcali
üzemnek értelemszerűen a nyugati országrész jutott, a keleti országrészt pedig a mátészalkai üzem terítette. 1993 óta már csak túródes�szertek gyártása folyik itt. Érdekesség, hogy ha az egy évben általunk
legyártott Túró Rudikat sorba raknánk, Marcali- Rio de Janeiro távolságot adná ki. A rendszerváltás után az üzemet is érintette a privatizáció!
- Milyen kihívásokkal kell megküzdeniük, terveznek-e bővítést?
- Folyamatosan növekszik a termelésünk, a bővítésnek korlátot szab a
telephely, az üzemcsarnok mérete, de jelenleg van még szabad kapacitásunk a termelő vonalainkon.
Legnagyobb kihívás nekünk is az alkalmas munkavállalók megtalálása
és megtartása! Úgy gondolom, egyre jobban meg kell tisztelni a dolgozót, az életét, a mindennapjait, hisz nagyon nehéz megtartani őket.
A Bonafarm Csoport célja, hogy minden településen, ahol jelen van a vállalat, a legjobban fizető munkahelyek közé tartozzunk. Hatodik éve több
mint tíz százalékos fizetésemelést tudunk adni. Igaz, itt három műszakban folyik a munka, és élelmiszeripar lévén, nagy hangsúlyt kell fektetni
a tisztaságra is, s komoly szűrőn kell átesnie a leendő munkavállalónak.
Mindezt kompenzáljuk a családias hangulattal, a megfelelő bérezéssel.
Évi két alkalommal rendezünk családi napot, ezeken horgász és főzőverseny is része a programnak. Adunk béren kívüli juttatásokat is: pl.
teljesítményarányos bónuszt, hónap dolgozója díjat.
1990-ben TEJDESSZERT KFT. lettünk, 1995-től a DANONE tulajdonába
került az üzem. Mindez új minőségszemléletet, fontos technológiai fejlesztéseket hozott, azóta is építkezünk belőle. 2010-től pedig a BONAFARM Csoporthoz tartozó SOLE-MIZO Zrt. tagja vagyunk. A Bonafarm
Csoport Kelet-Közép Európa legnagyobb agrár-és élelmiszeripari vállalata, mintegy hétezer főt foglalkoztat. Szlogenünk: „A termőföldtől az
asztalig.” A Sole-Mizo Zrt. Magyarország legnagyobb tejipari vállalata,
napi több mint 1 millió liter tejet dolgoz fel, Szeged a központ, itt készülnek a dobozos, UHT tejek, tejitalok, poharas termékek, túró, Csornán
a vaj-vajkészítmények, különböző poranyagok, Bácsbokodon pedig az
ország legnagyobb sajtüzeme található. A négy üzemben a teljes tejipari
portfóliót lefedjük mind a belföldi, mind az egyre erősödő export piacon.
Marcali legnagyobb sikere a népszerű termékein felül, hogy mindegyik
tulajdonosváltást túléltük, egy nagyon jó csapatban, jó hangulatban dolgozunk, mindig tudtunk alkalmazkodni az új kihívásokhoz!
- Ön mióta dolgozik itt?
- 1995 óta, de előtte már itt voltam nyári munkán, valamint iskolai
gyakorlatokon. Eleinte a termelésben dolgoztam, majd következett a
minőségbiztosítás, majd az üzemvezetés, tehát elmondhatom, hogy

Interjú
Kidolgoztunk egy belső ajánlási rendszert is, aki tud hozni olyan munkavállalót, aki hat hónapig nálunk marad, 60 ezer Ft-tal jutalmazzuk. A
dolgozók jutányos áron vásárolhatnak a cégcsoport termékeiből. Ezeken felül a hűségidőt is jutalmazzuk havi rendszeres javadalmazással,
valamint 5 és 10 évente egyszeri jelentős pénzjuttatással. A Sole-Mizo-n belül mi vagyunk a legkisebb üzem, mégis kis gyöngyszemként
emlegetnek bennünket. Feladatunk, hogy ezt a benyomást, és a dolgozói elégedettséget fenntartsuk! A fénykorban, amikor sokkal több volt
a manuális munka, 120-130 volt a dolgozói létszám, ma 75. A teljes
termelési vonalon keresünk dolgozókat, reményeim szerint ez a cikk is
felkelti a városban néhány ember figyelmét.
Továbbá fejlesztjük az infrastruktúrát, új csomagológépet állítottunk be,
felújítottuk a szociális blokkot. Korszerűsítésre került a hűtőrendszer,
megszűnt az ammóniás hűtés. Ez utóbbi nagyon fontos, hiszen a városközpontban található a telephely.
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- Hogyan készülnek a laktózmentes termékek?
- Tulajdonképpen egy speciális enzimet adunk a tejhez a gyártás során,
ami lebontja a tejcukrot, így azok is fogyaszthatják, akiknek a szervezete
nem képes ezt az enzimet előállítani.
- Támogatják-e a városi intézményeket, kulturális és sportprogramokat?
- Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az üzemben gyártott
termékeket tudjuk támogatásként adni. Erre a helyi bölcsőde, az óvodák, iskolák igényt is tartanak pl. farsang, ünnepi előadások, versenyek
alkalmával. Népszerű a gyermekek között a hozzájárulásunk a visszajelzések alapján. A TAO támogatás a csoportnál központi döntés alapján
kerül elosztásra.
- Bevezették-e a túlóratörvényt az üzemben?
- Nem lett beemelve a kollektív szerződésbe. Nálunk nem jellemző, néha
kényszerülünk túlóra elrendelésére. Szüksége van a dolgozóknak a regenerációra, meg kell kapniuk a pihenőidőt, a három műszakos munkarend elég megterhelő számukra! Munkásaink a városból és környékéről
kerülnek ki. Az állandó létszám mellett igénybe veszünk munkaközvetítő
cégektől napidíjas dolgozókat is.
- Az üzemből kifelé menet lettem figyelmes arra, hogy milyen szép,
virágos környezetet hoztak létre az udvaron.
-Minden évben biztosítunk keretet a zöldítési programunkra. A dolgozók
ültetik el a muskátlikat, begóniákat, tujákat. Így barátságossá teszik a
beton uralta területet.
HCSGY

- Milyen termékekkel vannak jelen a piacon?
- Közel hetvenféle ízesítéssel, mindenféle méretben és bevonattal jelen
vagyunk a piacon. Külföldre is szállítunk, de ez az édesség az országban
népszerű igazán. Folyamatos az innováció, a kísérletezés itt Marcaliban,
ha marketinggel, a kereskedelmi osztállyal karöltve piacképesnek minősítjük, forgalomba kerül a termék. A legnépszerűbb rudi még mindig
az étbevonatos, 30 grammos natúr (ami valójában citromos). Kedvelt a
Mizo Dessert Selection termékünk, két darab van egy dobozban. Ennél
a terméknél – ahogy a nevében is benne van – a süteményes ízeket
ültettük át a túródesszertekbe pl. zserbó, tiramisu stb.
- Gondolnak-e a laktózérzékenyekre?
- A Sole-Mizo a legnagyobb szereplő a laktózmentes termékek piacán,
lefedjük a teljes portfóliót: sajt, tej, tejitalok, túró rudi stb.

Már pénteken megkezdődnek a programok kiállításmegnyitóval és
koncerttel. Szombaton pedig tovább folytatódik a programsorozat a Piac
téren.

Idén egy héttel hamarabb érik a szőlő Marcaliban!
A korábbi évektől eltérően idén szeptember harmadik hétvégéjén kerül
megrendezésre az Érik a szőlő - őszi fesztivál, méghozzá több napon
keresztül.
A szeptember 20-tól 22-ig tartó rendezvény helyszíne is más lesz,
továbbá a fesztivál több új, érdekes programelemmel egészül ki.

A kulturális programok mellett lesz jármű bemutató, gasztronómiai
előadás, szakmák bemutatkozása és játékpark. A szüreti felvonulás
sem maradhat el, melyet néptánc blokkok és más zenei programok
követnek. Sztárfellépőként az Ocho Macho lép színpadra.
Pontos részletek a plakáton.

Marcali Művelődési Központ
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Ünnepség - SPORT

Pedagógusnap
A város nevében elbúcsúztak a nyugdíjba vonuló pedagógusoktól is:
az óvodákból
Kondorné Keller Márta
Németh Istvánné
Tilkné Szabó Judit
Sági Zsuzsanna
a Mikszáth Iskolából
Mód Lászlóné
Sümeginé Farkas Rita
a Noszlopy Iskolából
Horváth Zoltánné
Kovácsné Hajdu Erzsébet
Oktatási intézményeinket sajnos a törvény erejével elvették ugyan
a várostól, de a helyi közösség legalább egy-egy jelképes gesztussal
továbbra is szeretné kifejezni tiszteletét, megbecsülését és köszönetét
azoknak, akik Marcali kis polgárait, serdülő fiataljait felnevelik.
Ezért az Önkormányzat a változásokat figyelmen kívül hagyva, továbbra
is minden évben megrendezi a pedagógusnapot, amelyre minden aktív
és nyugdíjas pedagógust személyre szólóan meghívnak.
Így történt az idén júniusban is.

a szakképzőből
Francsicsné Karl Mária
Kulcsár János
a szőcsényi szakképzőből
Horváth Zoltán
Térdig József
a gimnáziumból
Bognárné Lázár Magdolna

fejezte be pályáját, és kezdhette meg - reméljük - hosszúra nyúló, megérdemelt nyugdíjas éveit, amihez jó egészséget kívánunk mindnyájuknak.
O.I.

Az ünnepségen a szakképző iskola diákjainak és tanárainak ötletes és
színvonalas műsorát követően dr.Sütő László polgármester köszöntötte
a megjelenteket. Ünnepi beszédében kiemelte, hogy a város pedagógusai mindig fontosnak tartották, hogy munkájukban a szakmai tisztesség
és saját lelkiismeretük vezérelje őket, hogy olyan, önálló gondolkodásra
érett, szuverén embereket neveljenek, akik képesek eligazodni a világban, és nem válnak "játékává mindenféle szélnek".

Marcali szereti a vízilabdát
A nyári hónapokban a marcali fürdő vendégei már évek óta találkozhatnak azokkal a vízilabdásokkal, akik több turnusban nálunk tartják
edzőtáborukat. Láthatjuk őket a város üzleteiben, a Mester Étteremben.
Bevallom, nekem is ez az egyik kedvenc sportom, s magam is rohantam
emlékbe aláírást kérni Dr. Steinmetz Ádám olimpiai bajnoktól, amikor
néhány éve megpillantottam őt az ötven méteres medence szélén. Hogyan is kerültek ide, miért éppen Marcalit választották?
Először Bereczk Balázs alpolgármestert kérdeztem minderről.

- A Vasas utánpótlás csapata 2014 óta itt tartja öt héten át az edzőtáborait. Tehát már öt éves kapcsolat ez. Olyan szakemberekkel, olimpiai
bajnokokkal kerültünk kapcsolatba az évek során, mint pl. Faragó Tamás, Gerendás György, Mátéfalvi Csaba. Rajtuk kívül egyébként rendszeres vendégeink a Honvéd szinkronúszói is. Nagy az érdeklődés irányunkba, nincs a városban annyi szálláshely, vízfelület, hogy kielégítsük
az igényeket. A kezdetektől azt tartottuk szem előtt, hogy mindennek
pozitív hatása van a helyi vállalkozásokra, hisz itt fogyasztanak a sportolók, nálunk költik el a pénzüket. A részletekről Dr. Steinmetz Ádámot
érdemes még megkérdezni.
Dr. Steinmetz Ádám:
- 2014-ben lettem a Vasas utánpótlás csapatainak vezetője. Úgy gondoltam, az akkori nyári edzési lehetőségeinket indokolt volt fejleszteni.
Budapesttől távol eső, olyan helyet kerestem, ahol jobbak a körülmények, és a srácoknak nincs más dolguk, csak a vízilabdára koncentrálni.
S akkor jött a gondolat, Marcali teljes mértékben alkalmas erre! Ekkor
kerestem fel és ismertem meg a város vezetőit. Először Hosszú Andrással vettem fel a kapcsolatot. Hallgatta az elképzeléseimet, és végül csak
ennyit válaszolt: „Marcaliban minden lehetséges!”.
Aztán ő irányított el Bereczk Balázs alpolgármesterhez. Immár hatodik
éve jár az utánpótlás összes csapata heti vetésforgóban a városba. Úgy
gondolom, mind Marcalinak, mind pedig a Vasasnak előnyére vált ez a
kapcsolat. Előre szerződünk, reggel és kora este igénybe vesszük az
uszoda szabad kapacitását, és tesszük ezt időjárástól függetlenül.

SPORT
- A Vasas vezetése járt már nálunk?
- Földi László, korábbi edzőm lett most az utánpótlás vezetője. A napokban eljött, megnézte a fürdőt, s annyit mondott, hogy szeretne megdicsérni. Meglepődtem, mert nem szokása dicsérni. Kiderült, hogy csak
ámult és bámult, mikor meglátta, mennyire ideálisak itt a körülmények.
Érzik az ide járó sportolóink is a Mester Étteremben -itt étkeznek, és
ragyogó az ellátásuk-, valamint a városban mindenhol, hogy szeretettel viszonyulnak az itt élők a vízilabdázókhoz. A fiatalok a kollégiumra
néha mondják, hogy nem egy ötcsillagos szálloda, ráférne egy felújítás. De az edzések, az a napi 2X3 óra úgy lefárasztják őket, hogy este
szó szerint beesnek az ágyba, így ez nem jelent különösebb problémát.
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- Miért, mi a vonzó?
- Nagyon kedvesek az emberek, támogatják a vízilabdát. Kiváló a Mester
Étterem, ahol az ellátásunkról gondoskodnak. Az is nagyon tetszik, hogy
itt évek óta ugyanazzal a gárdával találkozunk az étteremben, a fürdőben is, ismerős arcok fogadnak bennünket.
- Kikapcsolódásra, kirándulásra van-e idő?
- Ha jó az idő, meg szoktuk nézni a Balatont, de szalonnát is sütöttünk
már a kollégiumnál. De fő az edzés, hisz akkor fejlődünk, azért vagyunk
itt.

Ki kell mondani, sokkal jobb körülmények között edzőtáborozunk itt,
mint a fővárosban, és sokkal kedvezőbb áron. Amikor rákérdeztem arra,
ez hogyan lehetséges, a városvezetés részéről olyan filozófia került előtérbe, amit én nagyra értékelek: az a lényeg, hogy jöjjünk, és hosszú
távú legyen a kapcsolat. S ezt az alpolgármester úr már az elején megmondta. Amit itt költenek a vízilabdások, az a vállalkozásoknak bevétel,
a városnak meg adóbevétel.
Sokszor még a csapattagok szülei is eljönnek Marcaliba egy hosszú
hétvégére, itt szállnak meg, és itt fürdőznek. Idén először jön a Vasas
másodosztályú csapata is, melynek tagja vagyok. Ki is fogom használni
az alkalmat, hogy „házhoz jönnek”, velük fogok edzeni. Innen már csak
egy lépés, hogy az első osztályú csapat is jöjjön majd… Bízom a további, szélesebb körű együttműködésben, de az ideális kompromisszumra
figyelemmel, hogy az idelátogató fürdőzők érdekei se sérüljenek.
Természetesen megkérdeztem az éppen dolgozó edzőt, és az egyik vízilabdás ifjút is arról, mit jelent számára a város, ez a lehetőség.
Pálffy Márton edző:
- Nagy álmom volt, hogy a Vasasnál lehessek edző, előtte kisebb csapatnál dolgoztam 10 évig. Tovább szerettem volna lépni, s amikor üresedés lett három éve a csapatnál, Ádám hívott. Nagy megtiszteltetés ez
számomra, hogy rám gondolt. Marcaliba is három éve járok nyaranta,
egy-egy hetet töltök itt. Nagyon szeretjük ezt a várost.

Bognár Márk vízilabdás, Vasas:
- Tíz éve játszom már, itt kezdtem a csapatnál, itt nevelkedtem, kedves
emlékeim vannak a sportról, egy nagy család vagyunk. A kezdetektől,
öt éve járok Marcaliba is. Nagyon hangulatos a város, a fürdő. Semmire
nem panaszkodhatunk. Kevés időnk van az edzéseken kívül, azért vannak helyi ismerőseink, velük szoktunk találkozni.
- Terveid a jövőre nézve?
- A sport nagyon labilis dolog, több lábon kell állni, tanulni is fontos. Ha
bekerülhetnék egy felnőtt csapatba, és fizetést is kapnék érte, akkor
már elégedett lennék azzal, amit elértem. Sok időm és energiám van
a vízilabdában. Van persze B tervem is, egyetemre szeretnék menni, a
gazdaságtudomány, illetve az edzőség vonz.
Ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a tv előtt ülve szurkolunk néhányuknak
majd valamelyik olimpiai, vagy világbajnokság közvetítése közben!
HCSGY
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Épített örökségünk - Egykori regália vendégfogadó, Kopári-üzletház
Marcali a 18. században már uradalmi, járási és közlekedési központ
volt. Az akkoriban Kanizsai (ma Széchenyi) és Kéthelyi (ma Rákóczi) utcák sarkán állt a Széchényi földesúri família regália kocsmája. Az öreg
épületet 1771-87 között téglából újjáépítették, és a postakocsi forgalom
megerősödésével beszállásolási helyként is működtették, majd – az
1859-es térkép tanúsága szerint – U alakúra ki is bővítették. 1875-től új
tulajdonosai lettek az épületnek, a helyi zsidó közösségből Krausz Dávid,
majd Lengyel József gabona- és borkereskedő, végül Hoffman József,
1894-ben pedig Hochstödter József.

üzlet vezetését. Megszervezte a Marcali Kereskedők Egyesületét, vezető
szerepet vitt a Marcali Villamossági Rt. megalapításában is. A Magyar
Vaskereskedők Országos Egyesülete igazgatósági tagjává választotta.
Választmányi tagja volt az épület emeletén működő Marcali Járási Kaszinónak és elnöke a Katholikus Legényegylet Sportosztályának. A második világháborúban tartalékos hadnagyként szolgált, amikor a Szolnok
ellen intézett bombatámadásnál hősi halált halt. Az általa működtetett,
8-10 alkalmazottat foglalkoztató vas-fűszer-csemege kereskedés az
egyik legjobb hírű volt a Dunántúlon, hiszen az 1841-ben alapított Isztl-kereskedés jogutódja volt. Már a harmincas években benzinkút is
működött az épület előtt. A népnyelv „Kopári-sarok”-nak nevezte el ezt
az utcasarkot, s az útkereszteződés mentén havi- és heti vásárokat is
rendeztek.

A Korona szálloda épülete 1910 körül
(Képeslaprészlet, Lángi Béla gyűjteményéből)
A fedett kaputól nyugatra fekvő szárnyban volt négy utcai és négy udvari
szállodai szoba, valamint egy üzlethelyiség és az északra nyúló istállók. A kapu keleti oldalán a vendéglős lakása helyezkedett el. Az egész
Kéthelyi utcai oldalt a vendéglő négy nagyobb tere, köztük a táncterem
és egy kisebb helyisége foglalta el. 1910-ben Kopári Jenő (1865-1924)
vásárolta meg, majd két évre rá, ifj. Sztelek Ferenc és Csomós Gergely
építőmestereket megbízva, emeletráépítéssel kibővítette. Az épület így
nyerte el a mai formáját.

A Kopári-üzletház és Korona szálloda 1940 körül
(Képeslap, a Marcali Múzeum gyűjteményéből)
A Kopári-üzletháznak leginkább a Komáromi Lajos vezette „Hangya”
Országos Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet boltja volt a legfőbb
konkurenciája. A második világháború után a család próbálta életben
tartani az üzletet, de az 1949-es államosítást és végrehajtást követően
a Földműves Szövetkezet kapta meg és üzemeltette tovább.

Az emeleti szállodát és az éttermet 1925-től Németh Imre bérelte. A
nagyteremben tartották az első mozielőadásokat, és rendeztek bálokat,
közéleti eseményeket, katonai sorozásokat is. Kopári Jenő 1911-ben hitelbankot alapított, nagy adófizetőként törvényhatósági bizottsági tag is
volt, Kopár-pusztán nagybirtokkal rendelkezett.

Az ÁFÉSZ Áruháza és a benzinkút 1969-ben
(Képeslap, a Marcali Múzeum gyűjteményéből)

Az épület 1922-ben (Képeslap, Lángi Béla gyűjteményéből.)
Kopári Jenőnek Zwerina Erzsébettel kötött házasságából három gyermeke született. A legidősebb, Jenő (1899-1944) 1924-ben átvette az

A szállodai részt és a vendéglőt is államosították. A felújított épületegyüttes ma Marcali ékessége. Az épület történetére vonatkozó építészeti
dokumentumok, fényképek a Marcali Múzeum gyűjteményében megtalálhatóak.
Huszár Mihály - történész
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MARCALI, RENDKÍVÜLI
AJÁNLAT A TELEKOM
EXTRAGYORS
INTERNETÉHEZ!

LENOVO
TAB 4 7
WIFI

0 Ft kezdőrészlet

490 Ft × 22 hónap
Összesen: 10 780 Ft

Legalább 6 hónapja otthoni vagy havidíjas mobil előfizetőknek,
új otthoni internet előfizetésre, 2 év hűségidővel.
További információ: Telekom üzletek

A kedvezményes készülékajánlat 2019. június 21-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. A Digitális Jólét alapcsomagokra, illetve meglévő internet szolgáltatásra vállalt új határozott idő vállalás esetére nem
vonatkozik a kedvezmény. Amennyiben az előfizető szerződését a határozott időtartam lejárta előtt felmondja, vagy a szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, a készülék árából biztosított kedvezmény
egyösszegben visszafizetendő. A készüléket azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414
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