Hírek, események 2022 első feléből
2022 elején még ereje teljében szedte áldozatait a járvány városunkban is, terjedt a fertőzés az óvodáktól az iskolákon át az idősek otthonáig mindenütt. A veszélyhelyzet elmúltával szép lassan visszatérhetett az élet a normális kerékvágásba, nem csoda, ha a hosszú
bezártság után elemi erővel támadt fel a vágy az emberekben a közösségi élet, a megszokott rendezvények, ünnepeink hagyományos
rendje iránt.

Az Önkormányzat képviselő-testülete újra munkatervének megfelelően
tarthatta meg üléseit,
Legnagyobb szabású feladatuk kétségtelenül a költségvetés összeállítása és elfogadása volt, aminek részét képezte a közmeghallgatás és dr.
Sütő László polgármester televíziós fóruma is. A helyzet nem egyszerű:
Mindenki tapasztalhatja a saját háztartásában az állandó, helyenként durva áremelkedést, a város gazdálkodásában sincs másként. Úgy kell egy
egész évre előre tervezni, hogy nem lehet tudni, mit hoz a holnap. A bevételek nem nőnek, a kiadások viszont igen, úgy kell manőverezni, hogy
biztonságosan tudjanak működni az intézmények, be lehessen fejezni a
megkezdett programokat, építkezéseket.
Csak egyetlen példa: a tavalyihoz képest kettő és félszeres árat kell fizetnie a városnak a felhasznált villamosenergiáért, de ehhez semmilyen
központi támogatást nem kapunk.

Érdemes tájékozódni a lehetőségekről, hogy a segítség eljuthasson a rászorulókhoz!

A szomszédunkat, Ukrajnát sújtó orosz támadás hírére megmozdult a város: intézmények, civil szervezetek, vallási közösségek szerveztek adománygyűjtést, hogy a maga eszközeivel mindenki segíthessen a bajba
jutottakon, jelezve együttérzését a földönfutóvá lett emberek iránt, akiknek a háború következtében egyik pillanatról a másikra összeomlott az
egész életük. Tekintélyes mennyiségű adomány gyűlt össze, a munkát
a Máltai Szeretetszolgálat marcali szervezete fogta össze, akiknek nagy
tapasztalata van már a hasonló akciók lebonyolításában.
Az idén még csak zárt körben, kisebb csoportokban lehetett farsangolni
az aprónépnek a bölcsődében, óvodákban, iskolákban. Szívből reméljük,
hogy jövőre már másként lesz, és a szülők, nagyszülők nemcsak képeken
gyönyörködhetnek szeretteikben.
Farsang havában még szigorúak voltak a gyülekezési szabályok, óvatosabbak is voltak az emberek. Így állhatott elő az a furcsa helyzet, hogy
2022-ben a báli szezon nem januárra-februárra esett, hanem húsvét
utánra, főként májusra. Ekkor tartották sorban a szülők bálját a város intézményeiben, a szervezők és a szponzorok mindenhol kitettek magukért:
kitűnő hangulat, gazdag tombola, a gyerekek javára fordítható tisztességes bevétel jellemezte a rendezvényeket.

A város lakóit közvetlenül is érinti a testület rendelete a közösségi élet
szabályainak betartásáról és betartatásáról. Marcaliban közterületen tilos
galambokat etetni, le kell nyesni a közlekedést zavaró faágakat, bokrokat,
el kell takarítani a havat. A füvet le kell nyírni, mielőtt húsz centisre nőne,
a jeges, síkos járdát fel kell szórni, mégpedig engedélyezett anyagokkal.
Aki a szabályokat megszegi, arra akár 200 000 Ft bírság is kiszabható. Ha
ennek se lenne hatása, a büntetés többször is megismételhető.
Rendelkeztek az avarégetés, a tűzrakás szabályairól, de ez nem mindenkor és minden utcában egységes, ezért jó, ha részletesebben is tájékozódunk! / lapunk 5. oldala /
Változtattak a szociális támogatások egyes szabályain, az élet aktuális
helyzeteihez igazítva őket.Ezentúl az kaphat lakhatási támogatást, akinek
a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem éri el az aktuális öregségi nyugdíj legkisebb összegének 280 %-át, és nincs olyan vagyona, amit
értékesíthetne. Ugyanez vonatkozik a gyógyszertámogatásra is, de ha
valaki egyedül él, az az előzőek 300 %-áig is megkaphatja a támogatást.
Indokolt esetben a testület méltányosságból eltérhet a szabályoktól.

Több éves múltra visszatekintő kedves hagyomány Marcaliban, hogy minden helyi illetőségű újszülött világra jöttének örömére rózsát ültetnek a
könyvtár melletti parkban. A rózsaültetésre meghívót kap az előző évben
született összes baba, szüleikkel együtt, és minden család elültetheti

- segítséggel - a saját virágát. Mivel azonban a járvány miatt az előző
két évben is el kellett maradnia a rendezvénynek, az idén ezt pótolva,
két alkalomra kellett szervezni az eseményt. Tavaly egyébként 93 baba
született a városban.

Újra élettel teltek meg a civil szervezetek, művészeti együttesek hétköznapjai is. Folytathatta szerteágazó tevékenységét a Hagyományőrző
Ipartestület, ismét elindították a túrák szervezését, megemlékezéseket,
előadásokat tartottak, több alkalommal is a Keresztény Értelmiségiek
helyi szervezetével karöltve. Az egyesület munkájának elismeréseként a
megyenapon kitüntetést vehetett át, többek között Mocsai Lajos kézilabdaedző-professzor társaságában.

Megszaporodtak a Bajtársi Egyesület dalárdájának fellépései a Marcali
környéki településeken. Ahogy nevük is mutatja, nemcsak nótázni szeretnek, hanem igazi baráti közösséget is alkotnak, szerepléseikre családtagjaik is el szokták kísérni őket.

De láthattuk már az idén a Marcato együttest is, egy szülők báljához kapcsolódó szabadtéri koncerten, ahogy a Művészeti Iskola növendékeinek
igényes táncában is lehetett már gyönyörködni.
A város amatőr művészeti együtteseit az Önkormányzat egyébként rendszeresen támogatja anyagilag. Az idén például a Baglas 1 500 000, a
Calypso 700 000, a Marcato 450 000, a Dalárda és a Balaton M&K 300
000 - 300 000 forintot kap.

Mozgalmas közösségi életet élnek a Honvéd Nyugdíjasok is, programjaikban egymást érik a kirándulások, a különböző ünnepi alkalmakhoz kötődő
megemlékezések, összejövetelek.

Marcali legnagyobb vallási közössége, a katolikus hívők is végre korlátozások nélkül tarthatták meg ünnepeiket. A hagyományoknak megfelelően
rendezhették meg a húsvéti körmenetet, és egy év kihagyás után újra volt

elsőáldozás is. Összetorlódtak a keresztelők: volt olyan alkalom, amikor
tíz kisgyereket kereszteltek egyszerre - ez az esemény bensőséges családi ünnep is egyúttal, amikor összegyűlik a rokonság, népes összejöveteleket viszont nem lehetett vagy nem volt ajánlatos tartani.

Az idén azonban nemcsak a világra jött, hanem a meg sem születhetett
gyermekek sorsa is cselekvésre késztetett jólelkű embereket: Egy lelkes
és tevékeny marcali házaspár, dr. Gyulai Botond és dr. Gyulainé Domján
Zsuzsanna kezdeményezésére, széleskörű összefogással jöhetett létre a
„Meg nem született gyermekek emlékhelye” a központi temetőben.

A tavasz meghozta a város kulturális életének fellendülését is. Ismét örvendezhettünk a már megszokott és megszeretett rendezvényeknek, de
bővült is a repertoár.

Jólesett a téli bezártság után felhőtlenül szórakozni a borforralón, a gyerekek igencsak élvezték a majális színes forgatagát.

Sorra nyíltak a kiállítások, zajlottak a múzeumi foglalkozások, a könyvtár
újra megrendezte a bringás reggelit, ráadásul gazdagabb, újabb programokkal. A Künzelsau térre vándorkiállítás érkezett, amely múltunk roma
hőseinek állít emléket.

A megszokottak mellett újak meghonosításával is próbálkoznak a szervezők: Ilyen az éjszakai fürdőzés vagy a város különböző pontjain rendszeresen megszólaló térzene.
Programokban gazdagnak ígérkezik a nyár is, a helyszínek kínálata kibővül a szabadtéri színpaddal, ott is érdekes szórakoztató előadásokat lehet
majd látni. Érdemes figyelni a plakátokat!

Tájékoztatás avar és kerti hulladék égetéséről
Tisztelt Lakosság, Tisztelt Ingatlan tulajdonosok! A települési hulladékkal
kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 34/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), mely szabályozza az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályait, továbbra
is érvényben van.
Az önkormányzati rendelet 39. § (2)-(4) bekezdései szerint
(2) A városban és a városrészekben a családi házas ingatlanokon avar és
kerti hulladék égetése a nyári időszakban (március 1-től október 31-ig)
8-18 óráig, téli időszakban (november 1-től február 29-ig) 8-15 óráig az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak betartásával végezhető.
(3) Tilos tüzet rakni erős szélben. Az égetés megkezdése előtt meg kell
győződni arról, hogy olyan irányú légmozgás ne legyen, amely az 5.mellékletben foglalt tűzszakaszok felé viheti a képződött füstöt, szikrát.
(4) Avar és kerti hulladék tüzet olyan nagyságban szabad rakni, hogy az
égetés helyének átmérője 1,5 méternél nagyobb nem lehet.
Az önkormányzati rendelet 40. § (1) és (2) bekezdései alapján
(1) A közterületen avart és kerti hulladékot égetni nem lehet.
(2) Nem lehet avart, kerti hulladékot égetni továbbá a Petőfi utca páros
oldala, a Sport utca mindkét oldala, a Kossuth utca páratlan oldala az
1-39. házszámig, a Marczali Henrik utca mindkét oldala, a Berzsenyi utca
páratlan oldala az 1-5. házszámig, a Széchenyi utca páratlan oldala az
1-25. házszámig körbezárt területen; a Széchenyi utca páros oldala a
2-34. házszámig, a Szigetvári utca 1. szám, a Dózsa utca páratlan oldala
és a Hősök tere által körbezárt területen.
Szeretném külön felhívni a figyelmet arra, hogy a kerti hulladékot elsősorban komposztáljuk. Ha erre nincs lehetőség, akkor az MTKSZ Marcali

és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a zsákban nem tárolható bio hulladékot, különösen
a nyesedéket, ágat, gallyat (kötegelve, maximum 1 méter szálhosszúságban, maximum 2 m mennyiségig kihelyezve) díjmentesen elszállítja
a meghirdetett napokon.
Fontos szabály, hogy az égetést a szomszédok szükségtelen zavarása
nélkül kell végezni!
Tisztelettel:
Bödőné Dr. Molnár Irén s. k.
címzetes főjegyző

Pályázati felhívás - Zita Királyné Közalapítvány - 2022.
A Zita Királyné Közalapítvány pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, Marcali városban vagy Somogyzsitfán érettségizett és egyetemen vagy főiskolán a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű
(nappali tagozatos) felsőfokú szakképzésben, felsőfokú alapképzésben,
mesterképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben tanulmányokat
folytató, Marcaliban állandó lakóhellyel rendelkező nehéz anyagi helyzetben lévő elsősorban jeles, illetve jó tanulmányi eredményeket elért diákok
számára.
A pályázathoz az alábbi okiratokat kell csatolni:
- önéletrajzot tartalmazó kérvényt az ösztöndíj megadásához
- aktuális félévre vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony-igazolást
- az utolsó lezárt félév leckekönyv másolatát
- a hallgatóval egy háztartásban élőkre vonatkozó melléklet szerinti jövedelemigazolást.
- egyéb, a pályázat elbírálása szempontjából lényeges körülmény igazolására szolgáló dokumentumot (pl: hátrányos helyzet igazolásáról szóló
jegyzői határozatot, több tanuló testvér esetén a tanulói/hallgatói jogviszony igazolását, tartós betegségről szóló orvosi igazolást)
A pályázatokat 2022. július 15. napjáig lehet benyújtani írásban, postai
úton a Zita Királyné Közalapítvány Kuratóriumának (8700 Marcali, Rákóczi
u. 11.) címezve.
Az ösztöndíj odaítéléséről, összegéről valamennyi körülmény figyelembe
vételével a Kuratórium dönt, melyről a pályázókat írásban értesíti, legkésőbb 2022. augusztus 15. napjáig. A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok letölthetők a www.marcali.hu honlapról az ösztöndíj-szabályzattal

együtt, melynek elolvasása a pályázat benyújtása előtt ajánlott. A hallgató
a pályázat benyújtásával elfogadja az ösztöndíj-szabályzatban foglaltakat,
hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és felel a pályázatban foglaltak
valódiságáért.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.
Cím: Zita Királyné Közalapítvány 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Zita Királyné Közalapítvány Kuratóriuma

A szeretet és az elfogadás jegyében
segítést, tanácsadást, információt nyújtunk és szállítjuk igénybevevőinket. Három 9 személyes mikrobuszunkkal elégítjük ki intézményünk és a
MMSZ Fejlesztő Iskola szállítási igényeit.

Sokan ismerik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét Marcaliban, s tudják azt, hogy Gombán nappali foglalkoztatót működtetnek a
fogyatékkal élő felnőttek részére. Arról már kevesebben értesültek, hogy
négy éve Boronkára, a régi óvoda épületébe költözött át az iskolájuk. Cikkünkben bemutatjuk, mivel foglalkoznak az egyik, mivel a másik intézményben.
Guzsvinecz Roland a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) Gondviselés Házának intézményvezetője Marcaliban. Őt kérdeztük mindennapjaikról.
- A gombai városrész iskola épületét alakítottuk át 2008-ban, itt működünk. Az intézményi feladatellátásunk két pilléren nyugszik. A fogyatékos
nappali ellátás és a támogató szolgálat. Mindkét szolgáltatás feladata a
fogyatékos személyek ellátása. A támogató szolgálaton belül személyi

-Hányan veszik igénybe a szolgáltatást?
-A nappali ellátásban negyven a férőhelyünk, de a nyilvántartottak száma 53 fő. Nagy az ellátási területünk: az egész marcali és fonyódi járás,
valamint Fonyód, Balatonlelle, Balatonboglár és Nagybajom. Tanítási szünetekben a fejlesztő iskolások is jöhetnek hozzánk, szabad az átjárásuk.
-Hogyan telik egy napjuk?
- Reggel busszal szállítjuk intézményünkbe az ellátottakat, kora délután
pedig haza. Átlagban egy nap kb. 38-an jönnek. Mivel a nappali ellátás
igénybevétele nem kötelező jellegű, vannak, akik időszakosan járnak
hozzánk, de vannak olyanok is, akik akár a hét minden napján. Arra törekszünk, hogy tartalmas programokat állítsunk össze napköziseinknek.
Beszélgetünk adott témákról, pl. szeretet, tisztelet stb. Témanapokat szervezünk, legutóbb a Madarak és fák napját. Vannak állandó foglalkozásaink pl. gyógytorna, angol tanulás, kézműves foglalkozások, háztartási
ismeretek. Számítógépes teremmel is rendelkezünk, a jó adottságú udvaron terasz, játszótér van, ahol közös főzéseket is tartunk időnként. A közeljövőben kosárlabda palánkot és pingpongasztalt szeretnénk vásárolni.
Változatos fejlesztő játékokkal, eszközökkel rendelkezünk, de lehet társasozni, kártyázni, puzzle kirakóssal ügyködni. Differenciálunk a foglalkozásoknál, melynek legfőbb célja az önállóbb életre nevelés. A háztartási
foglalkozások alkalmával elsajátítanak olyan tudást, amelyet akár a táborok alkalmával is hasznosítani tudnak (pl, ágyneműhúzás). Napköziseink
rendkívül befogadóak, minden érdekli őket. Az egyházi ünnepeket és jeles
napokat minden esetben méltó megemlékezéssel ünnepeljük. Nemrég
készültünk műsorral anyák napjára és nagyszabású gyermeknappal,
amelyen marcali 170 óvodása is részt vett. Évközben megyünk kirándulni
a környékre, hogy megismerhessük a vidékünk nevezetességeit. A MMSZ
által évente megrendezésre kerülő Esély spotnapon is rendszeres résztvevők vagyunk Győrben, ahol napköziseink kiváló eredményeket értek el,
ami ugyancsak nagy élmény számunkra. Időnként moziba is megyünk a
Korzóba, ahol rendszeresen megtekintjük a kiállításokat. Orfűn vásárolt a
MMSZ egy nyaralót, így táborozni is van lehetőségünk. Tavaly négy napig
szülők nélkül voltunk ott. Rendkívül élvezték a gondozottak. Mondhatom,
itt nincs két egyforma nap.

-Toleráns velük a társadalom?
-Úgy gondolom, egyre inkább befogadóbbak az emberek. Mélyen ott van
mindannyiunkban a jószándék. Akárhol vagyunk, amikor elmondjuk, kik
vagyunk, segítséget ajánlanak fel, vagy akár kedvezményeket, pl. a fagyisnál. Pont ez a lényeg, hogy a láthatatlant kellene megmutatnunk, az
emberközpontúság, az egymás felé fordulás a legfontosabb az életben.
-Nemrég lett az intézmény vezetője.
-Veszprémben végeztem szociális munkás, majd mesterképzésen,
szociálpolitika szakon. 2008-ban kerültem a Marcali Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Központhoz, ahol több területen dolgoztam.
2021. június 15.-óta vagyok az intézménynél. Nagyon szeretem a munkám. Az MMSZ egy rendkívül rugalmasan működő szervezet, gyorsan
reagál az igényekre, s az egészet a szeretet hatja át. Összetett a tevékenységi körünk, hisz intézményi feladatellátásunk mellett Önkéntes Csoportunk is van, amely többek közt adományok gyűjtésével és osztásával
is foglalkozik. Ez most prioritást élvez ebben a háborús helyzetben. Bizony, itt helyben is foglalkozunk az ukrán menekült családokkal. Balatonkeresztúron, Somogyszentpálon, Kéthelyen, a szőcsényi kollégiumban
is foglalkoztunk menekültekkel. Sok volt közöttük a pici gyerek, szinte
mindenben segítségre szorultak. Ha szükséges volt a speciális szükségletek kielégítésére célzott gyűjtést is szerveztünk. Marcaliban az iskolák,
az intézmények szinte rögtön, példa értékűen vettek ebben részt. A koronavírus világjárvány időszakát leszámítva az épületben péntekenként
ruhabörzét is tartunk.
-Hányan dolgoznak az intézményben?
-16-an. Egy fő terápiás munkatárs nyolc fő gondozó, három fő gépkocsivezető, két fő kisegítő, egy adminisztratív dolgozó és jómagam. Az önkéntesek taglétszáma jelenleg 39 fő. Feladatuk az intézményi rendezvények
támogatása mellett az adománygyűjtésekben és közvetítésekben való
közreműködés (pl. Spar Adni Öröm élelmiszer adomány gyűjtés), valamint
a környéken élő hátrányos helyzetű családok szükség szerinti támogatása. Nem könnyű, de nagyon hálás feladat a miénk. Azon vagyunk, hogy
napközben tartalmas elfoglaltságot nyújtsunk a fogyatékkal élőknek, és
élménnyel gazdagodva menjenek haza tőlünk.

Boronkán Tóth Istvánné (Mariann) intézményvezetővel és Lőrincz Zsuzsanna igazgatóhelyettessel beszélgettünk a munkájukról.
-A fejlesztő iskola egy fiatal iskolatípus a gyógypedagógiai intézményrendszeren belül. Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola vagyunk, akik
a Máltai Szeretetszolgálathoz tartoznak, nem az állam a fenntartónk. A
Szeretetszolgálaton belül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány a működtetőnk. Az Alapítvány oktatási intézményeket tart fenn, mi
vagyunk az egyetlen gyógypedagógiai iskola marcali székhellyel, és még
van két intézményegységünk Pécsett és Siófokon.

Hatéves kortól huszonhárom éves korukig teljesíthetik nálunk tankötelezettségüket a tanulók. Terveink között szerepel óvodai csoport létrehozása is, hisz nagy rá az igény. Az önkormányzat Marcali-Boronkán található
volt óvoda épületében kaptunk helyet. A magas tanulólétszám miatt

mény számunkra, ha egy tanulónk megtanul írni, olvasni, megérti a beszédet, kommunikál, de az is siker számunkra, ha félév alatt szobatiszta
lesz, vagy éppen megtanul pohárból inni. Nálunk is vannak- mint bármely
iskolában- témahetek, projektek, kirándulások, táborok. Nagy hangsúlyt
fektetünk arra, hogy folyamatosan tartsuk a kapcsolatot a szülőkkel több
csatornán keresztül, hisz diákjaink jelentős része nem tud beszámolni
a napi történésekről. Hiszünk abban, hogy a család és az iskola szoros
együttműködésével érhető el valódi eredmény a tanítványaink fejlődésében.

zsúfoltságban tudunk dolgozni, ezért a közeljövőben bővítjük az épületet.
A mi gyerekeink súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek. Azok a
tanulók járnak hozzánk, akik egyszerre többféle sérüléssel is küzdenek,
értelmi fogyatékosságuk mellett látás-, hallás-, mozgássérültek, nem beszélők és sokan autisták.
-Hányan járnak az iskolába?
- 24 tanulónk van, ez az engedélyezett létszámunk. A Szakértői Bizottság
szakértői véleménye alapján vehetjük fel őket hozzánk.
-Mennyi a dolgozói létszám?
-A marcali egységünkben 14 fő. Gyógypedagógiai asszisztensek segítik
a gyógypedagógusok munkáját. 7 fős csoportjainkban 3 főből álló team
végzi a nevelő-oktató, fejlesztő tevékenységet. Külső szakemberek is segítik a gyógypedagógiai munkát.
-Hogyan képzeljük el a napi munkát?
-Marcaliból és a környék településeiről a Támogató Szolgálatok kisbuszaival hozzák, majd a foglalkozások után haza is
viszik a diákokat. A foglalkozásaink differenciáltak,
a gyermekek egyéni képességeihez, szükségleteihez igazodnak. Az értelmileg akadályozott és
autizmus szakirányú végzettséggel rendelkező
gyógypedagógusaink mellett további szakemberek-logopédus, szomatopedagógus, szurdopedagógus, zeneterapeuta- vesznek részt a tanulók egyéni
fejlesztésében.
Célunk az, hogy segítsük a hozzánk járó gyermekeket és családjaikat a mindennapi életvitelükben.
Igyekszünk hatékony támogatást nyújtani a mindennapi, gyermekneveléssel kapcsolatos problémák megoldásában.
Hagyományos bizonyítványt nem, hanem értékelést
kapnak az itt tanulók félévkor és év végén, ezzel
középiskolában nyilván nem tudnak továbbtanulni.
Nagy álmunk, hogy legyen a közelünkben egy bentlakásos intézmény, hiszen mi lesz tanítványainkkal,
ha a szülők már nem tudnak gondoskodni róluk?
A szülők által létrehozott Ezüstkapocs Alapítvány
munkálkodik ezen. Csapatmunka a miénk. Sikerél-

-Nagy a fluktuáció a dolgozók körében?
-Nagyon jó a szakember ellátottságunk, s szinte nincs is elvándorlás.
Volt olyan kolléga, aki elment tőlünk, de rövid idő múlva vissza is tért
hozzánk. Sőt, dolgozóink közül többen 30-50 kilométeres távolságból érkeznek naponta. A fenntartónk innovációra ösztönöz bennünket. Az EFOP
3.1.6-16-2017- 00044 számú pályázatunk segítségével lehetőségünk
van állatasszisztált -és speciális terápiákra, fejlesztő eszközök, bútorok
beszerzésére, szülők bevonására irányuló programok szervezésére és a
társadalmi érzékenyítésre. Szakembereink a nevelést-oktatást, egyéni
fejlesztést segítő szakmai anyagokat készítenek. Munkánk színvonalát
emeli, hogy rendszeresen részt veszünk továbbképzéseken. A kiégés
ellen fegyverünk a humor, a nevetés, a beszélgetések. A három egység
kollégáinak szervezünk csapatépítő kirándulásokat, összejöveteleket,
szakmai programokat.
- A környéken lakók elfogadták önöket?
-Felvállalt feladatunk az érzékenyítés, a találkozásokban hiszünk. Már
három olyan tábort szerveztünk, ahová elhívtuk a boronkai gyerekeket is.
Vagy ilyen esemény volt a pandémia előtt a „Kék séta” is, és a hozzá kapcsolódó kiállítás a Künzelsau téren. Megjelenünk a város életében, hisz a
karácsonyi vásárban is megmutattuk munkáinkat, díszeinket. A 2019-es
karácsonyi ünnepségünkön a falu lakói is részt vettek. Ahova elhívnak
bennünket, hogy megismerkedjenek velünk, oda boldogan megyünk.
Egyébként az a tapasztalatunk, hogy egyre befogadóbbak az emberek a
fogyatékkal élőkkel szemben, legyen az utca, a bolt (pl. Tesco, Aldi), vagy
akár a városi fürdő.
-Milyen fejlesztést terveznek a jövőben?
-Szűkösen vagyunk már ebben az épületben is. Bővítésen dolgozunk,
szeretnénk szépülni, a zsúfoltságot megszüntetni. Reményeink szerint
hamarosan felépülhet egy új, tágas iskola és óvodai épület.

Marcali-Maroshévíz testvértelepülési találkozó
Marcali testvértelepüléséről, Maroshévízről (Toplita)
fogadott vendégeket Marcali Város Önkormányzata. A
két önkormányzat 1990-ben kötött testvértelepülési
megállapodást, és a városok közötti kapcsolat azóta
is töretlen.
Ezúttal a maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum
néptáncosai és a Flori Toplitene énekkar látogattak el városunkba, a fiatalok a Marcali Hidas Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc tanszakának évvégi bemutatóján
léptek fel, de itt tartózkodásuk alatt betekinthettek a 3D
nyomtatás, lézergravírozás technikájába is, és kipróbálhatták a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár VR-eszközeit.
Vendégeink megismerkedhettek Marcalival, ellátogattak a
marcali fürdőbe és a keszthelyi Festetics-kastélyba.
A testvértelepülési találkozó egy pályázat segítségével jöhetett létre. („Hagyományőrzés és értékátörökítés
Marcali és Maroshévíz együttműködésével” című, TTPKP-1-2021/1-000202 azonosító, amit a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. is támogatott.)

Országos matematikaverseny döntője a Mikszáthban
Május 14-én rendezte az iskola matematika munkaközössége a 26. Alapműveleti Matematikaverseny országos
döntőjét 70 versenyző részvételével. Az elmúlt évben erre
a megmérettetésre csak online kerülhetett sor, 2020-ban
pedig saját nyári versenyt rendezett az iskola, amelyen
hetente kapták a diákok a feladatokat. A megyei megmérettetés (3200 tanulóval) idén is online történt, de a
döntő már újra a hagyományos módon zajlott. Az ország
legjobb matekosai voltak itt 41 iskolából. Nagy a matematika tanárok felelőssége, hisz a tárgy rendszerességre,
pontosságra nevel, hangzott el a megnyitón.
A távolabbi megyék tanulói és kísérőik megtöltötték a város szálláshelyeit és a szőcsényi kollégiumot. A verseny
rendezésében csak ezen a napon 20 felnőtt és 14 diák
vett részt. A feladatokat idén is csapatmunkában készítették el a tanárok, amelyben a nyugdíjas kollégák is részt
vállaltak. Hónapokig tartó munka ez, de lelkesen végzik,
hisznek a verseny jövőjében. Marcaliból egy tanuló jutott
be a döntőbe, a Mikszáth Iskolából. Városunk polgármesterének különdíját a legjobb marcali versenyző, Pap-Csiha Zoltán 6. osztályos tanuló (Mikszáth) kapta meg.
Néhány diákot kérdeztünk az élményeikről. Bessenyei
Marcell 13 éves, Hajdú-Bihar megyéből érkezett. Nagyon
tetszik neki a város, jól érezte nálunk magát. Érdekes,
mert inkább a nyelvekkel szeret foglalkozni, ilyen irányban tervezi majd a továbbtanulást is. Fodor Kristóf Béla
budapesti. Sok versenyen indul, Marcaliban is másodjára
van. Tavaly 4. helyezést ért el. Jól számol, szereti a kihívásokat, s ez itt az. Matematikával kíván foglalkozni a
későbbiekben is.
Olyan jó lenne, ha jövőre ugyanígy találkoznának egymással a számokat szerető versenyzők, szüleik és tanáraik!

Ballagás az általános iskolákban

A tanév végeztével a nyolcadik osztályosok is elbúcsúznak az általános iskolától. A legnagyobb elismerésben részesült tanulók:

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Horváth Gabriella intézményvezető-helyettes: Noszlopy-díj kiemelkedő
pedagógia munkáért
Hollósi Laura 8.b: Noszlopy-díj az iskola legjobb tanulójának
Bognár Emese 8.c: Noszlopy-díj az iskola legjobb tanulójának és sportolójának, valamint közösségi munkáért
Bohár Bálint 8.c: Noszlopy-díj az iskola legjobb tanulójának és sportolójának
Bohár Marcell 8.c: Noszlopy-díj az iskola legjobb tanulójának és sportolójának
Bohár Zsófia 8.c: Noszlopy-díj az iskola legjobb tanulójának és sportolójának
Kovács Dániel 8.c: Noszlopy-díj az iskola legjobb tanulójának
Lőrincz Bence Béla 8.c: Noszlopy-díj az iskola legjobb tanulójának

Simon Bence 8.c: Noszlopy-díj az iskola legjobb tanulójának
Detrich Luca 8.c: Noszlopy-díj az iskola legjobb sportolójának
Gadányi Márk 8.c: Noszlopy-díj az iskola legjobb sportolójának
Fehér Barbara 8.c: Noszlopy-díj kiemelkedő művészeti munkájáért

Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola
Jó tanuló, jó sportoló
Hegedüs Zalán 8.a / Horváth Zsolt 8.a / Németh Lili 8.a / Rácz Bence
Balázs 8.a / Takács Soma 8.a / Tamasián Bernát Farkas 8.a
„Mikszáth Plakett”
Gájer Sára Kata 8.b / Málovics Ádám 8.b / Nyers Alexanda 8.b
Nevelőtestületi dicséret
Kisgyura Léna 8.a / Tóth Regina Henriett 8.a / Balázs András 8.b /
Monostori Otília 8.b / Németh Júlia 8.b / Sümegi Lídia Emma 8.b /
Varga Máté 8.b

Marcali Hétszínvirág Általános Iskola, Készségfejlesztő
Iskola, EGYMI
Tankerületi elismerést és könyvjutalmat kapott: Jancsi Nikoletta
8. osztályos, ő az iskola Év Diákjának megválasztott tanulója. Jó
tanuló, szorgalmas, segítőkész, tisztelettudó felnőttekkel és a
társaival szemben is, eredményesen vett részt tanulmányai alatt
versenyeken.
Az eredményesen tanuló diákok, akik a Gyöngyhalász Országos
Tanulmányi Versenyen helyezettek lettek:
Fehér Eszter 7. osztályos tanuló:
• Gyöngyhalász Országos Tanulmányi Verseny, természetismeret II. hely
Bogdán Virág Emília 8. osztályos tanuló:
• Gyöngyhalász Országos Tan. Verseny, történelem II. hely
Tínó Krisztián Patrik 7. osztályos tanuló:
• Gyöngyhalász Országos Tanulmányi Verseny, matematika IV.
hely
Orsós Réka Rozália 7. osztályos tanuló
• Gyöngyhalász Országos Tanulmányi Verseny, magyar nyelv és
irodalom V. hely
Bogdán Dániel 8. osztályos tanuló
• Gyöngyhalász Országos Tanulmányi Verseny, magyar nyelv és
irodalom V. hely

Nyugdíjba vonuló pedagógusok, iskolai dolgozók
Marcali Óvodai Központ:

Tóth Lászlóné – dajka, Halmosi Imréné – dajka,
Mohrné Erki Csilla - pedagógiai asszisztens,
Horváthné Dinai Gyöngyi - óvodapedagógus

Marcali Berzsenyi Dániel
Gimnázium:

Krénusz László, földrajz-testnevelés szakos
pedagógus. 1987-től dolgozik az iskolában.

Hikman Béla Szakképző Iskola
Marcali:

Csonka György, gépészeti szakmai tárgyakat
tanító oktató.
Zsobrák Rita iskolatitkár.

Marcali Mikszáth Kálmán
Általános Iskola
Guriczáné Kaposi Györgyi - tanár
Klenovics József - karbantartó

Akik neve illetve fotója nem szerepel lapunkban, ők nem járultak hozzá azok közléséhez.

Krénusz László

Csonka György

Guriczáné Kaposi Györgyi

Klenovics József

Kosztolányi Dezső:
Tanár az én apám
Tanár az én apám. Ha jár a vidéki
városban, gyermekek köszöntik ősz fejét,
kicsinyek és nagyok, régi tanítványok,
elmúlt életükre emlékezve, lassan
leveszik kalapjuk. Mint az alvajárók,
kik másfelé néznek. Hentesek, ügyvédek,
írnokok, katonák, s olykor egy országos
képviselő is. Mert nagy az én családom.
Nagy az én családom. Kelettől nyugatig,
nyugattól keletig. Nagy a mi családunk.
Mikor vele megyek, fogva öreg karját,
vezetve az úton, a szívem kitágul,
s szívek közt énekel elhagyatott szívem.
Az én édesapám az emberek apja,
s én az emberek testvére vagyok.

ProgramAjánló
Július 01. 16:00 Kávészünet zenekar a Bernáth Galéria udvarán
Július 01. Játszótéri tekergő – gombai játszótér
Július 02. Színház a szabadtéri színpadon
Július 06. 16:30 Amatőr kiállító tárlata
Július 09. Garázsvásár
Július 16. Várdombi délután
Július 22. Játszótéri tekergő Papagáj lakótelep
Július 23. 20:00 The Bits koncert a szabadtéri színpadon
(Beatles emlékzenekar)
Július 30. Gyerekelőadás a szabadtéri színpadon
Augusztus 05. 19:00 Aradi-Varga Show a szabadtéri színpadon
Augusztus 12. Játszótéri tekergő Berzsenyi park
Augusztus 13. Garázsvásár
Augusztus 13. Fröccs fesztivál – Rákóczi utca
Augusztus 19. Játszótéri tekergő Szerelmesek kútja
Augusztus 20. 20:00 Roxinház és lézershow
A műsorváltozás jogát fenntartjunk!
Részletes programokról internetes felületeinken tájékozódhat!

MARCALI MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ
KÖZPONT NONPROFIT KFT.

Nemzeti Tehetség Program – éLményalapú oktatás a Marcali Berzsenyi
Dániel Gimnáziumban
Az „Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása” NTP-INNOV-21 pályázati program részeként a tehetséges fiatalokat célzó, több tudományterületet összekapcsoló természettudományos, kommunikáció- és médiaismereti,
digitális kompetenciák erősítését segítő – élmény-, felfedezés- és
alkotásközpontú – komplex tehetséggondozó és tehetségfejlesztést
biztosító projektet indítottunk iskolánkban, mely 15 fő, 9-10. évfolyamos tanuló részvételével zajlott.
A program kezdete: 2021.12.01.
A program zárása: 2022.06.24.

