


Elegánsan levezényelt, gondosan előkészített ünnepre gyűltek össze 
az érintettek 1991-ben Marcaliban. A városnak minden oka megvolt a 
büszkeségre: századik születésnapján lehetett köszönteni a kórházunkat. 

Neve se volt ugyan, csak úgy „a kórház”-nak hívtuk, viszont szép volt, 
rendezett: gyönyörű kastély, a közelmúltban felépített modern, barátsá-
gos  csecsemő - és gyermekosztály, egyéb kiszolgáló egységek. 
Mindez gondosan ápolt, ősfás parkban, megfelelő műszerezettséggel, és 
mindenekelőtt a városhoz kötődő többszáz dolgozóval.

A centenáriumra megjelentetett könyvben a történeti áttekintés mellett 
bemutatták az aktuális állapotot is: különböző telephelyeiken 352 kórházi 
ágyon gyógyíthatják a betegeket. Köszöntőjében dr. Rádler Antal igazgató 
főorvos joggal tekinthetett bizakodva a jövőbe:
„Igyekszünk megőrizni elődeink eredményeit az egészségügyi szolgálat-
ban, és arra törekszünk, hogy egyre igazodva a kor követelményeihez, 
szolgáljuk a jövő betegeit is.”

A rá következő évtizedekben a kórház tovább bővült, felszereltsége egyre 
gazdagodott.

Lesz-e újra kórházunk?
Az utóbbi időben egyre többször tapasztalható szélsőséges időjárás, a 
szokatlan erősségű csapadék okozta károk enyhítése érdekében elen-
gedhetetlen követelmény, hogy a város vízelvezető árkai karban legyenek 
tartva. Ezért kérek mindenkit, hogy a lakóháza, telke, egyéb ingatlanja 
előtti árkot tegye rendbe, mert ősszel folytatni fogjuk ezek ellenőrzését.
Aki kéri, annak a Hivatal és a Gamesz dolgozói segítséget nyújtanak a 
vízelvezetők szintezéséhez, és segíteni fogunk azoknak is, akik sem a 
saját maguk, sem hozzátartozóik életkora vagy egészségi állapota miatt 
nem tudják a szükséges munkálatokat elvégezni.
A kérések koordinálására az egyéni körzetekben megválasztott képvi-
selők kaptak megbízást.

Január elsejétől változik a város beépítetlen építési telkeire vonatkozó 
adózási rendelet: A kommunális adó helyett a vállalkozásokkal meg-
egyező módon fizetnek telekadót a magánszemélyek is, azaz a tu-
lajdonostól függetlenül egységes szabályok vonatkoznak minden 
beépítetlen építési telekre. Az erről szóló rendelet megtalálható a város 
honlapján.

Szeptembertől megváltoznak a városban az öt tonnánál nehezebb gép-
járművek közlekedésére vonatkozó szabályok, ezek mozgását jelentősen 
korlátozzuk. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a kamionok, teherautók ne 
a város belső útjait, hanem az elkerülő utat használják. 

A hajnali indulások, késő esti érkezések zaja sok bosszúságot okozott 
ugyanis a város lakóinak, ez kétségtelenül zavarta az emberek pihenését, 
nyugalmát. Ugyanakkor a marcali vállalkozások működését sem szeret-
nénk ellehetetleníteni, ezért indokolt esetben engedélyezni fogom a váro-
son belüli közlekedést is, a lehető legrövidebb úton.
A nagyobb vállalkozásokat minderről már értesítettük, de a Hivatal vá-
rosüzemeltetési irodájának munkatársai is szívesen adnak felvilágosítást 
a változásokról. Az erről szóló rendelet a város honlapján is megtalálható.

Dr.Sütő László polgármester

Lakossági tájékoztató

A Marcali Vállalkozói Adatbázist Marcali Város Önkormányzata azzal a 
céllal hozta létre, hogy a helyi vállalkozások egy helyen, modern online fe-
lületen bemutathassák tevékenységüket és hogy a lakosság könnyebben 
elérje a helyi szakembereket, szolgáltatásokat.
Az Adatbázisban a vállalkozások, vállalkozók elérhetőségei mellett a cég/
vállalkozás tevékenysége is szerepel, továbbá lehetőség van céges logó, 
kép feltöltésére is.
Az Adatbázisba folyamatosan várjuk a jelentkezőket.
Az adatbázisban szereplés teljes egészében ingyenes, és garantáltan az 
is marad.
Amennyiben szeretne az Adatbázisban szerepelni, küldje el jelentkezési 
igényét –
papír alapon Marcali Város Önkormányzata Polgármesterének címezve 
(8700 Marcali, Rákóczi u. 11.),
vagy elektronikusan a polghiv@marcali.hu címre.
Az adatbázisban történő felvétel feltételei:
– a vállalkozás marcali székhellyel vagy telephellyel rendelkezik
– a vállalkozás működő, bejegyzett (ennek tényét az önkormányzat min-
den jelentkező esetén ellenőrzi közhiteles nyilvántartásokból)
Az Adatbázisban megjeleníthető adatok:
– elérhetőségi adatok: szerepeltethető cím, telefonszám, e-mail cím és 
egyéb adat (pl. facebook fiók)

– a vállalkozás bemutatása: szorítkozhat a tevékenységek felsorolására, 
de lehet szövegszerű is (lehetőség szerint max. 1000 karakter), termék-
megjelenítést nem tartalmazhat
– céges logó, fotó feltölthető max. 10 db – 1 kiválasztható profilképnek
Az egyéni vállalkozóknak a jelentkezés mellett adatkezelési hozzájáruló 
nyilatkozatot kell kitölteni és visszajuttatni az önkormányzathoz (papír 
alapon Marcali Város Önkormányzata Polgármesterének címezve (8700 
Marcali, Rákóczi u. 11., vagy elektronikusan a nemeth.ildiko@marcali.
hu címre). A hozzájáruló nyilatkozat  a vallalkozas.marcali.hu oldalról 
tölthető le.

Marcali Vállalkozói Adatbázis
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tehát csak a jogos járandóságukért emelnek szót. Móring József Attila, a körzet országgyűlési képviselője 
felszólalásában megerősítette, hogy a városnak a jövőben is működő kórháza lesz, mert a kormányzati 
szándék, a szervezeti forma és a szükséges forrás is rendelkezésre áll.

kmok.hu
„2013.február 1-jén került sor a Kaposi Mór Oktató Kórház és a Marcali Kórház integrációjára. Ezt követő-
en számos fejlesztés lehetősége nyílt meg a Marcali Kórház számára, melynek köszönhetően növekedett 
a betegellátás biztonsága és minősége. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága és a fenntartó Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ  jóváhagyásával a marcali telephely Szaplonczay Manó ...nevét veszi fel . .
A 2016 november 24-én megtartott névadó ünnepségen Németh László ÁEÁK főigazgató is részt vett 
...Az ünnepség után a ... márványtábla megkoszorúzására került sor.”

EMMI  Egészségügyért Felelős Államtitkárság
2016. október 19.
„A kormány minél magasabb szintű egészségügyi ellátásra és az ellátás minél kiegyensúlyozottabb mű-
ködésére törekszik. 
Új névvel, megújult szolgáltatásokkal várja a betegeket a marcali kórház.”

sonline.hu - 2020. július 31.
„Móring József Attila közbenjárására ... aláírta Kásler Miklós miniszter azt a rendeletet, amely kimondja, 
november 1-jétől ismét önálló egységként működhet a Marcali Kórház. Móring József Attila bejelentette, 
újraindul a szülészet, ami magával hozza a gyerekosztály újraindítását is.” 

Korábbi igazgatók:

Dr. Fülöpp István

Dr. Schusztek Jenő

Dr. Viczián Antal

Dr. Fodor Tamás

Dr. Szaplonczay Manó

Aztán egyszer csak minden számítással ellentétben másként döntöttek 
az „égiek”: önállóságát megszüntették, és - ahogy az várható volt - meg-
kezdődött a szisztematikus leépítés, pusztítás.
Akik meghozták ezt a döntést, könnyen megtehették, az ő egészségügyi 
ellátásuk magas színvonala továbbra is biztosítva maradt. Annak a mint-
egy hatvanezer embernek a sorsa, aki hoppon maradt, úgy látszik, nem 
annyira fájt „odafönn”.

Szemelvények a folytatásból

HVG - 2012.március 21.
„Megszüntetné az egészségügy átszervezése során a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériuma a Marcali Városi Kórház és Rendelőintézet nemrég korsze-
rűsített, műszerekkel jól ellátott gyermekosztályát ...mint Antal Gabriella 
főigazgató mondta...a változás két hónapon belül várható ... a beteg gye-
rekek Kaposvárra kerülnének.
Aláírásgyűjtés indult a megszüntetés ellen. Ezt a marcali és a környékbeli 
szülők is megerősítették.”

HÍR TV - 2013. január 17.
„az integráció után a 127 ágyból 69 maradt. 
Kevesebb ágy után kevesebb pénz jár, a fel-
adat viszont nem lett kevesebb - közölte Ács 
Zoltán, a Marcali Városi Kórház vezetője. A havi 
hiány 30 millió forint, az intézmény több mint 
negyedmilliárd forinttal tartozik a beszállítók-
nak. Már több kolléga bejelentette, hogy nem 
kíván a következőkben a tervezett rendszerben 
dolgozni, máshol keresnek helyet - szögezte le 
Ács Zoltán.”

Marcali Portál / MTI / - 2014. február 18.
„Sürgősségi centrum kialakítását kezdik meg a 
marcali kórházban - jelentette be Móring Jó-
zsef Attila KDNP - s országgyűlési képviselő 
kedden Marcaliban, a kórház bejáratánál tartott 
sajtótájékoztatón ... a politikus mérföldkőnek 
nevezte a fejlesztést , hangsúlyozva: ez a válto-

zás a térségben élő mintegy 60 ezer ember és a kórház hozzávetőleg 300 
dolgozója számára egyaránt megnyugtató. A fejlesztés szükségességéről 
szólva kiemelte: a Balaton közelsége miatt a nyári turisztikai idényben is 
fontos szerepe lesz a sürgősségi betegellátó központnak. Ezt támasztja 
alá az is, hogy a több ütemben végrehajtott fejlesztés részeként 2015 
elejére elkészül egy helikopter-leszálló is.”

Kaposi Mór Oktató Kórház igazgató tanácsának közleménye - 2016. 
szeptember 15.
2016. szeptember 20 -tól szünetel a szülészeti - nőgyógyászati osztály 
működése Marcaliban, a járóbeteg-ellátás pedig csökkentett óraszám-
ban folytatódik.

2016. október 26.
Különböző civil egyesületek szervezésében több ezren tüntetnek Marcali-
ban a kórházért, felszólalnak a város vezetői is. Sütő László polgármester 
hangsúlyozta, hogy nem valami ellen, hanem valamiért emelnek szót, ez 
pedig a városnak és vonzáskörzetének egészségügyi ellátása. A város 
rengeteget áldozott a kórházára, az emberek megfizették a járulékokat, 
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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 
8700 Marcali, Rákóczi utca 11. 
Telefon: 85/501-080  
Telefax: 85/501-055 
E-mail: polghiv@marcali.hu 
 
Ügyiratszám:  14599-3/2020.   Tárgy: Szúnyoggyérítés kérése 
Ügyintéző: Kereskai Réka      Marcali városában 
       Hiv.szám: 35002/46367-1/2020. ált. 
       Ügyintéző: Német Zsolt 
 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központ 
 
Berecz György tű. ezredes 
tűzoltósági tanácsos 
igazgató 
 
 
Budapest  
Mogyoródi út 43. 
1149 
 
 
Tisztelt Ezredes Úr! 
 
 
Kérem, hogy álláspontját vizsgálja felül és tegye lehetővé, hogy Marcali város 
közigazgatási területén a szúnyoggyérítés megtörténhessen.   
Marcali az ország egyik legnagyobb zöldterületével rendelkező (erdők, parkok, 
halastavak, mocsarak) települése és a Boronkai városrész lakóházaitól 100-150 
méterre található az a 450 hektáros víztározó, melyből több mint 100 hektár 
(privatizáció áldásos eredményeként) elvadult nádassal, sással benőtt vizes területté 
vált. 
 
Marcali, 2020. augusztus 14. 
 
 
 
Kérésemet megismételve, üdvözlettel: 
 
 
 
 
                                                                 Dr. Sütő László  
                                                                                                    polgármester  
 
 
 
 

 
 

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT

IGAZGATÓ

Tárgy:     Marcali_szúnyoggyérítés 2020.
Hiv.szám:        -
Ügyintéző:      Kereskai Réka
Ügyintéző:     Német Zsolt
Telefon:     +3620/8200-853
E-mail:     ugyfelszolgalat.gek@katved.gov.hu 

dr. Sütő László polgármester úr
részére

Marcali Város Önkormányzata

elektronikusan

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2020.  augusztus  10.  napján  kelt,  a  BM Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság
Gazdasági  Ellátó  Központ részére  megküldött,  szúnyoggyérítés  kérés  tárgyú  levelével
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 23. §
(6)  bekezdése  alapján,  a  hazai  szabályozási  előírásoknak  megfelelően  valósítja  meg  az
országos  szúnyoggyérítési  program  keretében  a  szúnyoggyérítéssel  kapcsolatos  feladatok
ellátását, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó
Központ koordinálásával.

Az  országos  szúnyoggyérítési  program  keretében  a  megbízott  szakértőink  folyamatosan
monitorozzák a csípőszúnyog tenyészőhelyek állapotát. A szúnyoggyérítés területi kijelölése,
a tényleges kezelések a szúnyogártalom mértékét monitorozó szakértői javaslatok, továbbá az
országos fertőzöttség függvényében kerülnek meghatározásra. A katasztrófavédelem jelenleg
a  legfertőzöttebb  vízparti  és  zöldterülettel  rendelkező  településeken  szervezi  a  védekezési
munkálatokat.

A  fent  leírtak  okán,  az  Ön  által  képviselt  településen  -  szakértői vizsgálatok  eredménye
alapján - a kezelés elrendelése, ezáltal az országos szúnyoggyérítési program bővítése jelenleg
sajnálatosan nem áll módunkban.

„Csak szúnyogok...”

„KARESZ HÜJE 
 GYÖNGYI HÜJE
 csak én vagyok okos
énnekem a segembe is felyem van.”
      ( Weöres Sándor)

A hír hallatán szerkesztőségünk megkereste a szenzációs eseményt be-
jelentő Móring József Attila országgyűlési képviselőt, 2020. augusztus 
12-én:

Marcali Napló <marcalinaplo@gmail.com>aug. 12., Sze 14:31
címzett: odorbarbara870318; moring.jozsefattila

Januári levélváltásunk szellemének megfelelően most jelentkezünk: ha 
Móring József Attila képviselő úrnak a város életére kiható fontos monda-
nivalója van, azt tudja megosztani a lakossággal.
Rendkívüli módon foglalkoztatja a város közvéleményét képviselő úr nagy 
horderejű bejelentése, hogy sikerült elintéznie, Marcali november elsejével 
visszakapja egykori kórházát. 

Összegyűjtöttük azokat a kérdéseket, amelyek a leginkább izgatják az em-
bereket:
-Az önállóság után ki lesz a kórház gazdája, felelős fenntartója?
- A marcali kórház főállású alkalmazottai lesznek-e az orvosok, szakdol-
gozók?
- A kórház része lesz-e a járóbeteg- ellátás (szakrendelés) és az ügyelet?
- A Kaposvárra innen elkerült eszközök, műszerek azóta már nyilván el-
használódtak. Hogy lesz az elszámolás? Újakat kapunk helyettük, vagy 
pénzben kárpótolják a várost?
- A kisgyerekes szülők, a fiatalok nagyon örültek, hogy képviselő úr meg-
erősítette, a gyerekosztály és a szülészet újra elindul. A város régi sérelmét 
sikerült ezzel orvosolnia. A korábbi ágyszámhoz viszonyítva ez növekedést 
fog-e jelenteni?
-Nemzeti értékeink megóvása érdekében mikorra várható a kilencvenes 
évek közepén gyönyörűen felújított, s azóta igencsak lepusztult  kastély-
épület rendbetétele?
Tisztelettel várjuk válaszát kérdéseinkre, amelyet a Marcali Napló követke-
ző számában szeretnénk megjelentetni.
Üdvözlettel: Horváthné Csoszó Gyöngyi felelős szerkesztő, Marcali Napló
 
Válasz egy hónap múlva érkezett:

Móring József Attila <jozsef.moring@parlament.hu
szept. 11., P 15:48 (4 nappal ezelőtt)   
 
Tisztelt Főszerkesztő Asszony!
Mellékelten küldöm a kórház önállóvá válásával kapcsolatban
megfogalmazott kérdésekre adott válaszaimat. Köszönöm a lehetőséget.
Üdvözlettel: Móring József Attila

Marcali Napló <marcalinaplo@gmail.com> szept. 14., H 14:24  
címzett: jozsef.moring; moring.jozsefattila
Tisztelt Képviselő Úr!
Sajnos az Önnek egy hónappal ezelőtt írásban megküldött kérdéseinkre 
lapzártáig nem kaptunk választ. Az utolsó pillanatig fenntartott helyre így 
a lap két hónapos nyári szünete alatt feltorlódott cikkekből válogattunk.
Az újság készen van, a szerkesztés lezárult. Mivel most mégis válaszolt, 
részben az ügy, részben Képviselő Úr személyének fontossága miatt ké-
szek vagyunk más anyagok rovására is helyet biztosítani az Ön számára. 
Ez azonban értelemszerűen csak az adott kérdésekre kapott konkrét vá-
laszok közlésére szorítkozhat. Szövegéből ezeket a részeket kiemeltük, és 
minden változtatás nélkül közreadnánk, mert fontos volna, hogy a marca-
liak értesülhessenek a kórház jövőjére vonatkozó döntések konkrét rész-
leteiről is -- ezekről pedig pozíciójából adódóan nyilvánvalóan Ön tudja a 
legtöbbet.
Fáradozását megköszönve tájékoztatásul megküldjük a rövidített, de az 
eredetivel mindenben megegyező szöveget:
Üdvözlettel: Marcali Napló szerkesztősége

József Attila Móring - 2020. szept. 14. 14:55   
Tisztelt Szerkesztőség! Kèrem az általam pènteken megküldött, eredeti 
választ közölni, rövidítés és módosítás nélkül. Köszönettel, 
Móring József Attila
 
Marcali Napló <marcalinaplo@gmail.com> 2020. szept. 15. 10:00
címzett: jozsef.moring; József
Tisztelt Képviselő Úr!
Egyetlen mondatból álló válaszát nem igazán tudjuk értelmezni, hiszen 
egész, részletes indoklást tartalmazó levelünkben azt fejtettük ki, hogy az, 
amit Ön akar, miért nem lehetséges. Az Önnek megküldött szöveg min-
den szava, minden mondata azonos az  Ön által elmondottakkal, abban 
semmilyen módosítás nincsen. Ami kimaradt, az amúgy sem tartalmaz a 
kórház jövőjével kapcsolatos semmilyen konkrétumot, és az abban foglal-
takra vonatkozó kérdést nem is tettünk fel.
Munkájához sok sikert kívánva, üdvözlettel: 
Marcali Napló Szerkesztőség

József Attila Móring -  2020. szept. 15., K 10:11
Tisztelt Szerkesztőség! 
Örömmel segítek az értelmezésben. Tekintettel arra, hogy az önök által 
kèszített rövidítés tartalmában és stílusában is eltér az én válaszomtól, 
annak közlèséhez tovàbbra sem járulok hozzà, ragaszkodom az általam 
eredetileg megküldött verzióhoz. 
Amennyiben annak változatlan formában történő megjelenését nem tart-
ják lehetségesnek, sajnálattal tudomásul veszem ès keresek más csator-
nát a marcali emberek tájékoztatására.
Üdvözlettel: Móring József Attila

Miután további levelezésnek értelme nincs, véleményünket itt fogalmaz-
zuk meg:
 
Ahogy a mondás tartja: Jótett helyébe jót várj ...
Mi is segítünk értelmezni, bár ebben az esetben ez se nem könnyű, se 
nem hálás feladat.
Ezek szerint ugyanis képviselő úr civilizált viselkedésnek tartja azt, ha 
valaki egy olyan levélre, amiben világosan megírják, hogy a következő 
számban megjelentetendő interjúról van szó, egy hónapig a füle botját 
se mozgatja, majd lapzárta után váratlanul küld egy közel két oldalas 
szöveget, és annak közlését elvárja. 
Majd miután a szerkesztőség felajánlja, hogy a kérdésekre adott válasza-
inak más anyagok kihagyása árán is szorít helyet, akkor minden indoklás 
nélkül, egy kurta mondatban közli az elvárásait. Semmi megbeszélés, 
semmi egyeztetés, „amit mondtam, megmondtam”. Punktum. Pedig ami 
kimaradt volna,  az csak képviselő úr költői hitvallását, a világ gonosz-
ságáról és a saját tiszta lelkéről való elmélkedéseket tartalmazza, amiről 
egyébként nem is kérdeztük.  
Az utolsó levélben aztán még saját magától is sikerül elhatárolódnia: 
egyetlen szóval se tagadja, hogy az általunk felajánlott válaszai szó sze-
rint megegyeznek azzal, amit ő írt, ahogy azt sem, hogy bő lére eresztett  
mondandójának további részei semmilyen összefüggésben nincsenek a 
feltett kérdésekkel és a kórház jövőjével sem, az általa írtakról azt állítja, 
hogy sem stílusában sem tartalmában nem egyezik az általa írtakkal.
És jön az ultimátum: ha nem úgy lesz, ahogy előírta, akkor megfoszt ben-
nünket a közlés lehetőségétől. Aztán  jön a feketeleves: majd máshol 
fogja tájékoztatni a marcaliakat! 

Ebben nem kételkedünk: veréb mindig akad. Sok sikert kívánunk, és 
helyszínt is ajánlunk: ahol a CT keresztezi a helikopter - leszállópályát.   
Szerkesztőség

Képek forrása: A MARCALI VÁROSI KÓRHÁZ - Centenáriumi tanulmányok, dokumentumok, fotók - 1991.



  

Három évvel ezelőtt, 2017 szeptemberében közöltünk fényképekkel bő-
ségesen dokumentált beszámolót
 a marcali temetőben uralkodó civilizáció előtti állapotokról, „Elvadult tá-
jon gázolok” címmel.

Esztendő múltán visszatértünk szemrevételezni, változott - e valami. Nem 
változott. 
Ugyanazt az elhanyagoltságot, gazdátlan nemtörődömséget, az elemi ke-
gyelet hiányát tapasztaltuk, mint korábban. 
Rosszat sejtve tettük fel a költőinek szánt kérdést: Jövőre veled ugyanitt?
És így lőn - nemcsak jövőre, hanem két év múlva is ...

Mert azóta újabb két év telt el, és itt beszélgetünk a helyszínen, elhunyt 
szeretteik sírját gondozó hozzátartozókkal, akik egymás szavába vágva, 
felháborodottan osztják meg velünk sérelmeiket.
 Nehezen fékezik indulataikat, árad belőlük a panasz. Emlékeik szerint 
15-20 évvel ezelőtt ebben a temetőben még gyönyörű gesztenyesorok 
alatt alhatták örök álmukat a város egykori lakói, az üres területeket és 
a mellékutakat pedig pázsit borította.  Akkor még gyűjtőzsákos gépekkel 
nyírták a füvet, mégpedig rendszeresen és gondosan, ahogy egy teme-
tőben szokás. Első lépésként a gyűjtőzsák került le - úgy gyorsabban 
lehet végezni a melóval -, aztán maguk a minőségi munkát végezni képes 
gépek is eltűntek.
 Maradtak a kültelki árokpartok dudvájának kaszabolására való masinák: 
Széles, nagy ívű suhintásokkal, hatalmas porfelhőt kavarva, 3-4 méterre 
is sikeresen beterítve a gondozott sírokat - jó lesz az így. Falura. Parasz-
tnak.

- Ahova éppen odasuhint a kasza. Ha virágot ér, akkor azt nyisszantják 
le vele. 
A sírokra röpülő szemetet meg pillanatok alatt odaégeti a nap a kőre - 
kesereg egy fiatalasszony -, teljes takarító-felszereléssel kell kijönnöm, 
még az emlékoszlop teteje is be van terítve a gazzal. Nem is tudom min-
dig teljesen lesúrolni.

-Én már nem bírtam tovább idegekkel  - veszi át a szót másikuk -, tegnap 
két önkormányzati képviselővel is beszéltem, megpanaszkodtam nekik. 
Az ő szavuk mégiscsak messzebbre elér. Legalábbis remélem.

- A fák nagy részét is kivágták, ne legyen velük gond - sérelmezi egy idő-
sebb úr -, azt mondták, betegek voltak. Volt közte olyan is, nem mondom, 
de nem mind volt az. 
Persze az se nagy csoda, ha megbetegednek, mert egyáltalán semmi 
gondozást nem kapnak. A keleti oldalon is elültették a drága ezüstfe-
nyőket, aztán feléjük se néztek. Amelyik kipusztult, az úgy maradt. Itt a 
főbejárati fasorban is évekkel ezelőtt kiszáradt egy fa, ott van azóta is. 
Meg lehet nézni, már a törzse is szétrepedt. Majd rádől egyszer valakire.

A vízcsapokra is többen panaszkodnak. Némelyik - muzeális példány - 
olyan állapotban van már, hogy az öntözőkannáját megtölteni igyekvő 
embereket bónuszként le is zuhanyozza az össze-vissza fröcsögésével.

Most meg úgy néz ki, nem lehet a népek kedvére tenni sehogy se: az se 
jó, ha nyírnak, az se jó, ha nem. Nyilván a fűnyírással járó bosszúságok-
tól akarták megkímélni az illetékesek az okvetetlenkedőket,amikor úgy 
döntöttek, a panaszok orvoslásának az a módja, ha nem nyírnak. És nem 
nyírtak. Tényleg nem.

Augusztus közepén, ottjártunkkor embermagasságú gazt, még parlagfü-
vet is találtunk.
Volt ideje rá, kalászba tudott szökkenni a dudva, ragadós termésével lán-
colva magához a sírokhoz igyekvőket. Szabadon szórhatja szét magvait a 
szélrózsa minden irányába, hogy jövőre még gazdagabban burjánozhas-
son. Ha egyszer majd mégis nekiveselkednek és lenyírják, eme méteres 
példányokkal hogy be lehet majd teríteni a sírokat, isten áldásával.

Falra hányt borsó - 3. rész

Égigérő fű



Végre! Már mindannyiunknak hiányzott, főleg a gyerekeknek, hogy prog-
ramon, rendezvényen vehessünk részt. Az online tanulás, a home office 
munkavégzés megfosztott bennünket a közvetlen, személyes együttlét-
től. Szerencsére a vírushelyzet lehetővé tette, hogy az önkormányzati 
hivatal idén is megszervezze ingyenes nyári táborait, s ennek a lezárása-
ként tartották meg a Lurkó Napot a fürdőben augusztus 16-án. 
Bereczk Balázs alpolgármester:
- Már harmadik alkalommal valósítottuk meg az ingyenes nyári táboroz-
tatást városunkban. Előtte is voltak persze az intézmények, egyesületek, 
civil szervezetek  szervezésében táboroztatás, amihez mi is támogatást 
nyújtottunk. Amikor három éve plusz forráshoz jutottunk, el kellett dön-
tenünk, mire használjuk fel. Úgy gondoltuk, s az idő igazolta is ezt,  hogy 
inkább hét héten keresztül biztosítunk a gyerekeknek programokat ahe-
lyett, hogy egy órás rendezvényre eltapsoljunk 4-5 millió forintot.  Nagy 
népszerűségnek örvendett a táborozási lehetőség. Többen voltak olyanok, 
akik több héten át éltek vele. Nagyon fontos, hogy teljesen ingyenes volt 
minden a résztvevők számára, a napi háromszori étkezés is. Persze Mar-
caliban megmaradtak a korábbi táborok is (pl. úszó, foci stb.), így minden-
ki megtalálta a maga célközönségét. Mi pedig szélesíteni tudtuk azt a kört, 
akik igénybe tudták venni ezt a lehetőséget. A gyerekek újra közösségben 
lehettek, mi pedig minimalizáltuk a koronavírussal való megfertőződés ve-
szélyét. Két helyszínen volt a bázisunk, többször történt egy napon belül 
fertőtlenítés, takarítás. Kijelenthetem, hogy négy év távlatában is meg lesz 
szervezve a tábor.

Mozsárné Kutor Veronika:
- Trombitás Zsanettel együtt koordináltuk a nyári táboroztatást. Több mint 
százötven gyermek vett rajta részt hét héten át. A Bernáth-házban és a 
Mikszáth óvoda felújított épületében voltak a foglalkozások. Minden héten 
más tematika alapján dolgoztunk. Volt sport, kreatív, helyismereti, ötletelő, 
helytörténeti tábor. Hetente kétszer strandoltunk, illetve volt fagyizás, mozi 
a korzóban. Természetesen volt idő szabad játékra, csapatépítésre is. Újra 
közösségben lehettek a gyerekek, hiszen ez nem adatott meg nekik tavasz 
óta. A Lurkó Nap a zárása a projektnek, egyfajta megkoronázása. Számos 
dologgal készültünk, van ötfajta felfújható játék, mozgó kultúrház, kreatív 

sarok, Marcatlon ügyességi pálya. A Mozgó Kultúrház kihozta a társasbá-
zis kínálatát, a szabadtéri, nem sérülékeny játékokat a több mint kétszáz 
darabos kínálatából.  Bábszínház, illetve zenés produkciók is szórakoztat-
ják a kilátogató családokat. 

Stamler Edit: 
- Jó érzés, hogy megint közönség előtt léphet fel a Calympa. Nagyon hosz-
szú volt ez a szünet, próbálni sem tudtunk az elmúlt időszakban. Ezt a 
gyerekműsort ősszel kezdtük el gyakorolni, tavasszal léptünk fel vele elő-
ször. Még nekünk is újdonság. Folyamatosan bővítjük a repertoárt, most is 
hoztunk új dalokat. Terveink között szerepel új felnőtt műsor összeállítása 
is, már dolgozunk rajta. 

Megkérdeztem néhány résztvevőt is az élményeikről. 
Kesztyüs- Szebeni Zselyke először vett részt a táborban, sok élménnyel 
gazdagodott. Élvezte a kulcskeresést, a sportot, a fürdést. Örült, hogy 
végre találkozhatott a barátaival is, és megbeszélhettek minden csajos 
dolgot. A táborzárón is lelkesen mindent kipróbált. A táborokat pedig jö-
vőre sem fogja kihagyni!
Marosi Tünde, Koltán Veronika:
- Két éve vesznek részt a táborban a gyerekek. Nagyon élvezik, társasági 
lények. Én anyukaként nyugodtan dolgozhattam, tudtam, hogy jó helyen 
vannak. Jelen körülmények között nagy segítség volt ez. Mindegyik tur-
nust kipróbálták, fotóztak, kézműveskedtek, strandoltak. Fontos, hogy 
minden ingyenes volt. A mai napon is kihasználunk minden lehetőséget.
Kis Zoltánné (Marcsi)
-Első osztályos volt a kislányom. A Játszunk, hogy játszhassunk táborban 
volt. Több ismerősömtől hallottam, hogy milyen jó programokat állítanak 
össze a szervezők. Összefogtunk több osztálytárssal, és jelentkeztünk. A 
gyerekek március óta nem látták egymást! Elégedettek vagyunk, számta-
lan élménnyel lettek gazdagabbak a lurkók. 
Zsirai Nóri a Kulturális Korzó fotós táborában volt. Sokat tanult és játszott 
itt barátaival együtt. Főként virágokat és állatokat szeret fényképezni.
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Táborzáró Lurkó Nap

Hova lett a gyöngykavics?

Sztelek család sírboltja - három éve nem akadt egy doboz festék meg egy szorgos közmunkás-kéz

Az emlékmű és a sírok
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Újra iskola! Becsengettek!
Szigorú járványügyi protokoll szerint indult a tanév a város iskoláiban.

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium

Marcali Hétszínvirág Általános Iskola, EGYMI
A Marcali Szakképző Iskola tanévnyitója különleges volt, hiszen  idén 
ünnepli önálló fennállásának 50. évfordulóját.

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola

Új tanárok:  Mádi Julianna természetismeretet és biológiát fog tanítani, 
Nagyné Gájer Orsolya matematikát a felső tagozaton.

Új pedagógusok:  Börcziné Gazdag Anita, Szebeni Villő, Gáspárné Ma-
kay Melinda tanítók. Gyesről visszaérkező kolléganő: Czippán Renáta 
tanító

 Új intézményvezető: Kőrösi András. Szaka Zsolt fizikát tanít ettől a 
tanévtől az iskolában.

Új pedagógus  Soós András Róbertné, aki utazó gyógypedagógusként 
végzi munkáját. A képen elsősök láthatók a kapott tanszercsomaggal.

Körkép a teljesség igénye nélkül
Korzó nyári táboros élmények
A Művelődési Központ az idei évben két turnusban szervezett nyári nap-
közis táborokat. A július 6-10 között megvalósult Kreatív Társas tábor 
fókuszában a társasjátékok álltak. Ugyanakkor nem csupán a klasszikus, 
illetve különleges társasokkal játszhattak a gyerekek, hanem nagyon sok 
érdekességet is megtudhattak a társasjátékok vagy például a dobókocka 
múltjáról, fajtáiról. Továbbá a Korzó Minecraft játékkal is megismerked-
hettek az érdeklődők, főleg a fiúk körében aratott nagy sikert a virtuális 
kalandozás.
A második turnusra augusztus 10-14 között került sor, ahol a fotómanók 
vették birtokukba a Kulturális Korzó épületét. A résztvevők megismer-
kedhettek a fotótechnika és a stúdióvilágítás alapjaival. Az elméleti órák 
mellett a gyerekeknek lehetőségük nyílt polaroid kép készítésére, önálló-
an és csoportosan is oldhattak meg fotózással kapcsolatos feladatokat, 
illetve fejleszthették vizuális kompetenciáikat, térlátásukat, szín- és for-
maérzéküket a TársasBázis tanulást segítő társasjátékaival.
Mindkét turnus foglalkozásait színes programokkal egészítették ki a szervezők. Mindegyik héten voltak gondolkodásra késztető játékos feladványok. 
A kirándulás Balatonmáriafürdőre, a biciklitúra Boronkára vagy a pancsolás a marcali fürdőben, továbbá a játszóházas mókázás jól megmozgatták a 
gyerekeket. Pihenésképpen pedig volt lehetőség mozizni, egy őstermelő dolgos mindennapjait megismerni, kézműves foglalkozásokon egyedi dolgo-
kat alkotni, valamint a múzeum jóvoltából kiállításokat megtekinteni, és pogácsát, illetve gyertyát készíteni. 
A Művelődési Központ táborainak létrejöttében együttműködő partnerek voltak: Samuné Bogyó Hajnalka múzeumpedagógus és Huszár Mihály törté-
nész (Marcali Múzeum), Benczik Ildikó művelődésszervező (Andrássy Mária Közösségi Ház Balatonmáriafürdő), Kincses-Laczkó Janka őstermelő (Bo-
ronkai Sajtmanufaktúra), MarcLali játszóház, Marcali Fürdő, Mézes Mackó Étterem, Misák Zsolt (személyszállítás). A tábor szervezői és lebonyolítói: 
Huszárné Szőcs Andrea, Háromi-Horváth Krisztina, Zsirai Tibor és Lisztes Károly. Segítők: Bertalan Bálint és Ács Dorián. Marcali Művelődési Központ

A VIDEOTON Dolgozókért Alapítvány támogatásával augusztus elején 16 
gyermek vett részt napközis táborban, melynek a Bernáth ház volt a bá-
zisa. Betekinthettek a Marcali Város Szabadidő Sportegyesület kézilabda 
szakosztályának edzésébe,  a Berzsenyi Dániel  Városi Könyvtárban meg-
ismerkedtek a 3D nyomtatás csodájával és a lézervágó és gravírozóval, 
majd a virtuális valóság segítségével sassá váltak és Párizs utcáin repültek 
keresztül. A fürdőbe többször is ellátogattak, a Mester cukrászdában fa-
gyiztak.  Rolleres napot is tartottak, amikor a járgányokkal vették nya-
kukba a várost, bejárták a piacot, parkokat, játszótereket, akadálypályán 
ügyeskedtek, versenyeztek. Kézműves alkotásokból sem volt hiány, s éltek  
a TársasBázis kínálatával is.

Videoton tábor

Június 2-tól  hosszú idő után érkeztek tanulók az intézménybe. Fogadták 
azokat a gyerekeket, akiknek már nagyon hosszúra nyúlt az online oktatás. 
Emellett felzárkóztatást is tartottak  azoknak a tanulóknak, akiknek szüksége 
volt erre az eredményes tanév befejezése miatt.  Két turnusban szerveztek 
Erzsébet napközis tábort. 
Az első turnus a kirándulásról és a túrázásról szólt. Jártak a Zuhogónál, Bo-
ronkán, Balatonbogláron a Gömbkilátónál, és Balatonberényben is.
A második turnusban is 12 tanuló vett részt a programokon. Ebben jobbára 
a kézműves tevékenységek valósultak meg. Készítettek makramé fonással 
karkötőt, filc anyagból virág kitűzőt. Kirándultak a Csillagvárhoz, készítettek 
szélforgót és állatokat etettek és simogattak.  A hazafelé utazást a balaton-
berényi szabadstrandon való fürdőzéssel szakították meg és tették a napot 
élményekben még gazdagabbá. 
Közös tortaevéssel, az oklevelek kiosztásával zárult a második tábori hét.

Hétszínvirág tábor
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KisS László Sportcsarnok programjai: 
Október 10.
Ifi kézi: 15 óra: Marcali-Tolna
felnőtt kézi: 17 óra: Marcali-Tolna
Október 17. - U14 kézi: 9-17 óráig
November 7.
Ifi kézi: 15 óra: Marcali-Nagykanizsa
Felnőtt kézi: 17 óra: Marcali-Nagykanizsa

November 21.
Baglas bál
November 22.
Ifi kézi: 15 óra
Felnőtt kézi: 17 óra: Marcali-Pécs
November 28. - Csitu foci
November 29. - Ziehl Abegg

Elhunyt Bertók László, a kortárs magyar líra kiemelkedő alakja. 
A vései születésű Kossuth-díjas költő egykor a marcali posta munka-
társa volt, a család és a kulturális élet gyászában városunk is osztozik.

Bertók László: Savászana
Most eleresztem magamat.
Ernyedj el, kéz! Ernyedj el, test!
Ernyedj el, gondolat!
Úgy! Belül csend van és sötét.
Valahol a tarkóm alatt
eszmélni kezd egy régi rét.
Lejjebb, a lábaim körül
öreg parasztok szántanak.
Nagyon messze, nesztelenül.
Felül, felettem kék az ég.
Nem látom, de átengedi
a mindenség lélegzetét.
Közöttem ménes porzik át,
zene szól alig hallhatón.
És összeérnek fenn a fák.

Búcsúzunk

Október 03. (szombat) 16:00-17:00 
Korzó Kultúrterasz: megzenésített verseivel fellép Lauer Péter költő, zenész. Helyszín: Kultu-
rális Korzó előtti sétány. A részvétel ingyenes.

Október 10. (szombat) 7:00-12:00 
Bolhapiac/Garázsvásár a Piac tér fedett részén. Árusítóknak jelentkezni lehet a 85/510-504-
es telefonszámon.

Október 30. (péntek) 10:00-18:00 
Halloween-i szellemes kavalkád a Kulturális Korzóban. Mozizással egybekötött kézműves és 
társasjáték foglalkozás. Belépő: 500,- Ft. Előzetes regisztráció szükséges! További részletek: 
85/510-448 és 85/510-503.

Látogatható kiállítások:
-Október 14-ig: „Dimenziók” címmel Erdődi Lívia kiállítása az Amatőr Alkotók Kiállítóterében.
-November 26-ig: „Álmodtam egy világot magamnak” címmel Horváth János Milán festőmű-
vész tárlata a Kortárs Galériában.

A Művelődési Központ zárt térben rendezett programjainál kötelező a járványügyi óvintézke-
dések betartása! A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják, elsősorban a mindenkori 
vírushelyzetet figyelembe véve! Marcali Művelődési Központ

Marcali Művelődési Központ programjai – 2020. OKTÓBER

A járványhelyzet miatt nyári számunk lapzártájáig nem készült el a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola végzőseinek tablója. Akkor ígéretet 
tettünk, hogy ősszel közöljük a képeket. 

Ballagás
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