


Mennyi az annyi

Az önkormányzat legnagyobb horderejű, legösszetettebb feladata minden 
esztendőben az éves költségvetés elkészítése és elfogadása. Ez az a ren-
delet, ami a város életét alapjaiban határozza meg: Kijelöli intézményeink 
működésének kereteit, a vagyongazdálkodás rendjét, dönt a felújítások-
ról, a fejlődési irányokról, még arról is, hogy milyen pályázatokon lehet 
vagy kell részt venni. De születnek ebben a dokumentumban olyan dön-
tések is,  amelyek évekre, akár évtizedekre szólnak. Egy új templom vagy 
kulturális korzó, egy fürdő vagy sportcsarnok megépítése több nemzedék 
lehetőségeit tágítja, ahogy egy új főutca vagy közpark megszületése is új 
szokásokat, életmódbeli változásokat képes generálni. 

Nincs a városnak olyan polgára, akit ne érintenének a költségvetésben 
szereplő tételek.
Rendbe teszik-e végre a rozoga járdát vagy utat az utcánkban? Lesz-e 
hol parkolni a kocsival? Mennyibe fog kerülni a gyerekek ebédje? Milyen 
rendezvények lesznek? Tudják-e támogatni az egyesületeket? Adnak-e az 
idén is lakhatási vagy gyógyszertámogatást? Lehetne még bőven folytatni 
a sort.

Nem véletlen tehát, ha arra törekszenek a város vezetői, hogy minél szé-
lesebb rétegeket, minél több városlakót vonjanak be az előkészületekbe, 
az anyag így sok-sok egyeztetés, helyenként konfliktusokkal terhes viták 
után nyeri el végleges formáját.

Ennek a hónapokig tartó munkának egymásra épülő lépései nálunk több 
évtizedes hagyomány szerint alakulnak.
Amikor a jogi - pénzügyi kereteket kijelölő szabályok hozzáférhetővé vál-
nak, kiderül, hogy milyen bevételekre számíthat a város, milyen kötelező 
feladatokat kell ellátnia és hogyan, mennyi marad  felújításokra, fejlődés-
re, a városháza dolgozói alapos és ugyancsak felelősségteljes munkával 
összeállítják azt a tervezetet, ami a képviselő-testület elé kerül koncep-
cióként.

Ezt először a bizottságokban, utána pedig testületi ülésen vitatják meg, 
véleményezik. Az általuk elfogadott tervezetet a polgármester, alpolgár-
mester, az egyes körzetekben tevékenykedő képviselők városrészi fóru-
mokon ismertetik a lakossággal. Ezeken minden marcali polgárnak lehe-
tősége van véleményének kifejtésére, szóvá lehet tenni a problémákat, 
elő lehet állni új javaslatokkal, értékelni lehet az előző év eredményeit, 
hibáit egyaránt.

Sütő László polgármester és Bereczk Balázs alpolgármester idén is nyolc 
helyszínen várta a közügyek iránt érdeklődőket, remélve, hogy észrevé-
teleikkel, kiegészítéseikkel segíteni fogják a munkájukat. /A költségvetés 
tervezetében mindig fenntartanak egy száz millió körüli összeget, fede-
zetként azon problémák megoldására, amiket az emberek ezeken a fóru-
mokon felvetnek./



Mindenütt vitaindítóval kezdődött a tanácskozás, amiben a város veze-
tői részletesen beszámoltak a tavaly elvégzett munkáról, a város anyagi 
helyzetéről.
Megtudhattuk, hogy a magunk mögött hagyott esztendő az egész or-
szágban próbára tette az önkormányzatokat, hiszen az év közben egyre 
durvábban elszabaduló infláció, az energiaárak drasztikus emelése, az 
elvonások teljesen irreálissá tették a költségvetés tervezett számait.

Mindent újra kellett gondolni. Nem kis megkönnyebbülés, hogy a „tűzol-
tás” olyannyira sikerült, hogy Marcali adósságok nélkül zárhatta a tavalyi 
évet, sőt, némi   megtakarítással fordulhattunk az új esztendőre.
Ez nem egy év sikere. Azért történhetett így, mert korábban sem látvány-
beruházásokra, eszemiszomokra herdálódott el a város pénze, hanem 
készültünk a jövőre: Energiatakarékossá alakítottuk a városi fenntartá-
sú intézményeket, a közvilágítást, így most, amikor beütött a krach, ez - 
amennyire lehetett - felkészülten ért bennünket. Nem kellett bezárni se a 
kulturális intézményeket, se a fürdőt, a villanyt se kellett „lekapcsolni” az 
utcákon, és a szociális támogatásokat se kellett megnyirbálni.
Ettől még persze van baj bőven.

Továbbra is az egyik legnehezebben kezelhető probléma a közétkeztetés 
helyzete. A gyerekeké, az időseké, a rászorulóké.
Az élelmiszerárak emelkedése hivatalosan  elismerve is 45 % volt  tavaly 
/ Volt az több is, ezt minden háziasszony tapasztalta - hiába, ők már csak 
ilyenek: inkább hisznek a szemüknek, mint a statisztikai hivataloknak ... 
/, ezt pedig nem lehet teljes egészében továbbhárítani a családokra. Nem 
lehet, mert nincs miből megfizetniük, Az se megoldás, ha az adagokat 
csökkentik, ez csupán a gondok elmismásolása  lenne, amivel saját ma-
gunkat sikerülne csak becsapni. Meg kell próbálni valahol a kettő közötti 
vékony jégen egyensúlyozni: valamicskét emelni a térítési díjakat is, de a 
költségvetésből is hozzápótolni, ami még elbírható. Ezt azonban máshon-
nan kell elvenni - nincs mese, csak addig tudunk nyújtózkodni, ameddig 
a takarónk ér. 

A különböző érdekeket egyáltalán nem egyszerű összefésülni: Akinek a 
háza előtt kátyú éktelenkedik az úton, azt várja el, hogy azt tüntessék 
el onnan minél hamarabb, a kisgyerekes családok viszont fontosabbnak 
érzik, hogy az ebéd legyen olcsóbb a napköziben. Ezért is  törekszenek 
arra a tervezésben, hogy a szabadabban elkölthető pénzeket lehetőleg 
arányosan osszák fel  a város különböző területei és társadalmi rétegei 
között, ne legyenek kisemmizettek, de túltámogatottabbak sem.
Megtudhattuk a fórumokon, hogy Marcali az idén mintegy hat és fél 
milliárd forintból gazdálkodhat. Ez laikusként szinte felfoghatatlanul sok 
pénznek tűnik, de egyből más lesz a leányzó fekvése, ha az is kiderül, 
hogy ebből négy milliárd a város működésére kell: az intézmények fenn-
tartására, a közüzemi számlák fizetésére, a menet közben adódó problé-
mák fedezetére, stb.  Vannak feladatok, amelyek ellátását kötelezően írják 
elő jogszabályok /pl. óvoda működése/, és vannak, amik nem kötelezőek 
ugyan  /pl. múzeum, fürdő/, de hozzászoktunk már ezekhez, és nem sze-
retnénk lemondani róluk.

Nálunk több megbecsülendő, élénk közösségi életet élő civil szervezet és 
magas színvonalú tevékenységet folytató művészeti együttes is működik. 
Gazdagítják mindennapjainkat, színesítik ünnepeinket - nem lehet kétsé-
ges, hogy őket továbbra is támogatni kell.
Ha mindent számításba veszünk, látszik, milyen könnyen elfogy az a négy 
milliárd, és marad az a kettő és fél, amit a város szépítésére, fejlődésére 
lehet fordítani.

Mindenek előtt folytatódni fog az intézmények felújításának programja. Az 
óvodák közül az idén a gombai korszerűsítése következik, hogy hogyan, 
arról már tavaly tartottak egy fórumot, ahol egyeztették az elképzeléseket 
az érintettekkel /akárcsak korábban a fő utca átépítése előtt pl /. A munka 
dandárját a nyári szünet idején szeretnék elvégezni, a kicsik elhelyezésé-
ről pedig ugyanúgy gondoskodni fognak, ahogy korábban a többi óvoda 
esetében is tették.



Sorra kerül az idén a könyvtár is, ez a mögötte lévő parkolóval együtt újul-
hat meg. Ennek technikai levezénylése kissé bonyolultabbnak ígérkezik, 
de lett megoldás azért. Biztonságba kell helyezni a nagy értékű köny-
vállományt, amit el kell onnan költöztetni, de mégis hozzáférhetővé kell 
tenni az olvasni vágyók számára. Az építkezés alatt ideiglenes könyvtár 
fog üzemelni a Korzóban, ahova kérésre az alkalmi raktárból is odaviszik 
a helyben nem elérhető könyveket.

A harmadik nagyszabású munka a fürdő korszerűsítése, szolgáltatása-
inak bővítése. Gondoljunk csak bele, húsz év alatt mennyit változott a 
világ, márpedig a fürdő húsz éve épült. Hiába, hogy az akkoriban leg-
modernebb műszaki színvonalon, amit a gépészetében nem rágott 
el  az idő vasfoga - a folyamatos karbantartás ellenére -, az is a mai 
követelményeknek megfelelni nem tudó, energiafaló eszközzé vált.  

A mai árak mellett további működésük egyszerűen vállalhatatlanná  lett.  
/Ahogy ezt jól mutatja a közvetlen környezetünkben mind zárva tartó für-
dők példája./ Ezért adott be a város pályázatot a felújításra, szolgáltatások 
bővítésére, amit sikerült olyan színvonalon elkészíteni, hogy nyertünk is rá 

nyolcszázmillió forintot az Európai Uniótól.  A munkálatokat úgy szeretnék 
ütemezni, hogy amennyire a körülmények engedik, minél rövidebb ideig 
kényszerüljenek nélkülözni az emberek az építkezés alatt is a megszokott 
szolgáltatásokat.

Ha már pályázatokról beszélünk: Talán megérdemelnének egy elismerést 
kifejező gesztust azok a hivatali és intézményi dolgozók is, akik közremű-
ködnek ezeknek a pályázatoknak az elkészítésében, a felújítások lebonyo-
lításában - tisztességes, odaadó munkájuk milliárdokat hoz Marcalinak.
Több fórumon is szóvá tették, hogy egyre kriminálisabb a parkolási hely-
zet a városban. Aki nem talál helyet a kocsijának, azt nem nagyon vigasz-
talja, hogy máshol se jobb, de sajnos ezt a problémát megoldani nem 
lehet, legfeljebb tompítani rajta kissé. Nem a szándék hiányzik - az utcák 
szélessége, a házak helye, nagysága adott, miközben közlekedési szoká-
saink elképesztően megváltoztak. 

Amikor a lakótelepek épültek, az odaköltöző lakóknak legfeljebb muta-
tóba akadt egy-egy autója, és a városközpontba is gyalog jártak az em-
berek ügyes-bajos dolgaikat intézni,  vidékről is busszal, vonattal jöttek 
be az emberek. Ehhez képest például mára tizenötszörösére  /!!! / nőtt a 
tömbházakban lakók autóinak  száma. Sem a lakótelepeken  sem a város-
központban nincs annyi üres terület, hogy ennyi kocsi elférjen, a házakat 
pedig nem lehet eltolni a helyükről. 
Születtek olyan javaslatok is, amilyenek az ott lakók szempontjából 
ésszerűnek tűnnek, de ilyen megoldásokat a törvények nem tesznek le-



hetővé: Hogy ugyanis a társasházak előtt- mellett csak az parkolhasson, 
aki ott lakik, másokat az önkormányzat tiltson ki onnan. Ezzel az a bökke-
nő, hogy ezek a területek nincsenek a társasházak tulajdonában, mások 
birtokaival pedig senki se rendelkezhet önkényesen.

Ami viszont jó hír, hogy ahol lehetséges, ott az idén is fognak további 
parkolóhelyeket kiépíteni: a Berzsenyi utcában az emeletes házak előtt 
/ itt az útfelújítás is folytatódik /, a főutca és a kultúrház mögötti terüle-
ten például. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően  ez utóbbi  egészen a 
Tejüzemig megújul - mondjuk rá is fér, amilyen szép a főutca, olyannyira 
csúf, ami mögötte van.

Érdekes - és egyúttal örvendetes - jelenség, hogy egyre többen emelték 
fel szavukat azok ellen, akik képtelenek betartani az emberi együttélés 
alapvető normáit, megkeserítve ezzel a város lakóinak életét. Nem elég 
szabályokat alkotni, azok figyelembevételét be is kell tartatni, és a civili-
zálatlan magatartásnak következménye kell, hogy legyen.

Hiába vannak sebességkorlátozó táblák kihelyezve az iskolák környékére 
vagy a kórház bejárata melletti utcában, mindig akadnak öntörvényű szá-
guldozók, akik mások életét veszélyeztetve közlekednek.

Felháborítja a jóérzésű embereket a gátlástalanul szemetelők hordája is, 
akik a világ legtermészetesebb módján dobálják el a szemetüket ott, ahol 
éppen úri kedvük tartja. Vajon mibe kerül a városnak a takarítás utánuk? 
És muszáj ezt a kulturált többségnek fizetnie helyettük?

Kezd élesedni a városban az ellentét a kutyatulajdonosok és a többiek kö-
zött? Nem, nem ez a helyzet. A „kutyaügyekben” felszólalók - némelyikük 
maga is tart kutyát - ugyanazt kérik számon, mint az előzőek: a közösségi 
lét normáinak betartását. Bármennyire is szereti valaki az állatokat, ha 
társasházban él, nem szívesen hallgatja  a szomszédos lakásban egész 
napra bezárt kis állat - állatok! - kétségbeesett vonítását. Mások ami-
att panaszkodtak, hogy némelyek kutyafuttatásra használják a parkokat, 
játszótereket, félelmet keltve a kisgyerekekben és az ott sétálgatókban. 
Kérték az önkormányzatot, ellenőrizzenek gyakrabban, és azt is, szabá-
lyozzák a tömbházakban az állattartást.
Kilátástalannak tartotta helyzetüket az az elkeseredett hozzászóló, aki a 
Dózsa utcai telepen uralkodó állapotokat tárta a hallgatóság elé. Elmond-
ta, mennyire  örülnek a megszépült  új otthonaiknak, hálásak érte és meg-
becsülik. Mégis pokol az életük a telepen élő néhány civilizálatlan vandál 
alak miatt, akiknek a mindennapos garázdálkodását képtelenek egyedül 
megfékezni. Ezek erejüket fitogtatva rombolnak és pusztítanak,valóság-
gal terrorizálják az ott élő becsületes többséget. 

Szintén az antiszociális magatartást tette szóvá az a bizei felszólaló, aki 
azt kérte, ne legyen a városrészi rendezvényeken, falunapokon ingyen 
vendéglátás, hogy jobban meg lehessen szűrni az oda látogatókat. Néme-
lyek ugyanis semmiben nem tudnak mértéket tartani, randalírozásukkal 
tönkre teszik a többiek ünnepét.



Akadt olyan vélekedés is, hogy a viselkedéskultúra romlásában szerepet 
játszik, hogy a városban az összlakosságon  belül csökkent az értelmiség 
számaránya, így véleményformáló, értékorientációs szerepük is egyre el-
hanyagolhatóbb.

Ahogy minden évben, most is valamennyi fórumon téma volt az utak, 
járdák állapota. Megnyugtatásul: a felújítások folytatódnak / pl. Berzse-
nyi, Szabadság, József A., Arany J. utca/, javítani fogják az útpadkát a 
Táncsics utcában. Minden városrészben történik valami: Bizén a bicikliút 
mellett járda készül, Horvátkúton buszmegálló, Gyótán megszépül a kul-
túrház, Boronkán több útjavításra is sor kerül.
Érdekes ötletet fogalmazott meg egy hozzászóló az utak karbantartásával 
kapcsolatban: Szálljanak be a költségekbe azok a cégek, amelyek nagy, 
nehéz járművei a leginkább ludasak az utak tönkretételében.
Szerettek volna az emberek  többet megtudni a kórház melletti volt szak-
rendelő sorsának alakulásáról, mivel olyan híresztelések kaptak lábra, 
hogy végre megmozdul körülötte valami. 
Ez az épület a városé volt, a legkülönfélébb orvosi ellátáshoz juthattunk 
hozzá benne, de ez már a múlt. Az épületet elvette tőlünk az állam, de 
az égvilágon semmire se használta, szemmel láthatóan nem is volt rá 
szüksége. Mindenki szeme előtt pusztul látványosan, ablakain lassan be-
nőnek a fák. Az önkormányzat éveken keresztül küzdött eredménytelenül 
a visszaszerzéséért, míg végre-valahára  nagy nehezen, ebben a szomorú 
állapotában visszakaptuk.
A város mindenképpen valamilyen humanitárius célra szerette volna fel-
használni -idősellátás bővítése, utógondozás például -, olyasmire, ami 
hiányzik Marcaliban. Ehhez kerestek partnert, meg is találták a Baptista 
Szeretetszolgálatban, velük együttműködve nyújtottak be pályázatot a 
felújításra és működtetésre. Hiába ítélte azonban ezt a szakmai anyagot 
a bírálóbizottság magas színvonalúnak, pénzt nem kaptunk rá. Lesz a pá-
lyázatnak viszont egy második fordulója is, talán ezen több szerencsével 
járunk.

A másik neuralgikus pont városunkban a gombai kastély és környezete, 
ami tényleg Marcali szégyenfoltja. Ennek rendbetételére-megszüntetésé-
re  az önkormányzat a Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve nyújtott 
be közös pályázatot, az eredmény egyelőre ugyanaz, mint az előzőben: 
A pályázati anyag kitűnő, de a pénz elfogyott. Viszont itt elég komolyan 
lehet reménykedni benne, hogy a dolog mégis kedvező fordulatot vesz, 
mert olyan hangokat is hallani, hogy a lebonyolítás szigorú feltételei láttán 
némely nyertes mégis inkább visszalép. Ugrásra készen várja a város ezt 
a pillanatot - csakhogy az idő múlik, a türelem meg fogy.

Nem mindenkinek tetszik, hogy egyre újabb és újabb cégek települnek 
a városba, miközben Marcaliban nincs is munkanélküliség. Szóvá tették, 
hogy a helyiek hasznot nem húznak a nagy iparosításból, csak a hátrá-
nyait kell viselniük /zaj, kamionforgalom stb . / Aztán megtudtuk, hogy 
ezek a cégek évente közel egymilliárd forint adót fizetnek be a város kasz-
szájába, arról nem is beszélve, mennyi jótékonysági akcióban vesznek 
részt, mennyi mindennel támogatják a város intézményeit, rendezvényeit. 
Ha ez nem volna, a lakosságtól kellene több adót beszedni, és sok min-
denre  mégsem jutna ennyi pénz.

Akik valamilyen okból nem tudták korábban elmondani a véleményüket  
vagy kérdéseiket feltenni, azoknak a Tavi Televízió biztosított fórumot, 
ahol ezt pótolni lehetett.
Minden lehetséges formában - telefon, e-mail, élőszó  - a lakosság ren-
delkezésére álltak, Sütő László polgármester pedig a Tavi Tv nyilvánossá-
ga előtt válaszolt mindenkinek.
Miután a képviselő-testület még közmeghallgatást is tartott a városházán, 
az Önkormányzat februári ülésén elfogadta Marcali idei költségvetését.
Indulhat az év!



Századik születésnapját ünnepelte március 16-án városunk legidősebb 
polgára, Király Sándor, akit népes családja, az ismerősök és barátok  
mellett dr. Sütő László polgármester is felköszöntött.
Sanyi bácsi és Marcali kapcsolata különlegesen szoros és egyedi: Nem-
csak itt született, hanem itt is élte le az elmúlt száz esztendőt, sőt, fel-
menői  több generációra visszatekintve is marcaliak voltak. Marcali lányt 
vett feleségül, és mindhárom - ma már persze nyugdíjas - gyereke is 
születése óta itt él.

Aktív éveiben tevékenyen részt vett a város közéletében: A  valaha volt, 
azóta már megszűnt, egykori téglagyár igazgatójaként, tanácstagként 
vagy különböző társadalmi megbízatások viselőjeként sok emberrel ke-
rült kapcsolatba, akik ma is szeretettel és tisztelettel emlegetik őt.  

Élete összeforrott a város történetével. Sokat és szívesen tud mesélni a  
település múltjáról, emlékei azért is értékesek, mert ezek nem hallomás-
ból szerzett „talán igaz, talán nem” információk, hanem személyes élmé-
nyei hitelesítik őket.

Száz év a városban, a város száz éve.

Látta, ahogy építik a polgári - ma Noszlopy - iskolát. Ahogy kinőtt a sem-
miből a gyönyörű épület, a sok sürgő-forgó munkás, azok a gépek! Maga 
a csoda egy páréves kisfiú szemének tükrében!
A betűvetést ő még palatáblán gyakorolta palavesszővel, az iskolában 
minden reggel kötelezően felmondta, társaival együtt, a Magyarország 
feltámadásában bízó „imát”.

Amikor kisgyerekként édesapja félig-meddig hihetetlennek tűnő törté-
neteit  hallgatta az első nagy világégés szörnyűségeiről, nem sejthette, 

mennyire közel van az a nap, amikor majd őt is háborúba szólítja a bal-
sorsa, és egészen Dániáig sodorja  a történelem parancsa.
Következett a háborúban vesztes fél katonáját megillető hadifogság, sze-
rencsére angol  és nem orosz. Évtizedek múltán, immár turistaként sorra 
látogatja a régi fogolytáborokat, Dániától Németország különböző tele-
püléséig. Viszi magával hazulról a nemzeti színű szalaggal ékesített kis 
koszorút, amit a régi bajtársakra gondolva helyez el az emlékoszlopon.  
/Később, amikor Németországban könyv jelenik meg a táborokról, ő írja 
benne az egyik fejezetet./

A hadifogságból hazatérve látta a háború ütötte sebeket gyógyítgató Mar-
calit, aminek újjáépítésében maga is részt vett. Elsiratta a halottait, és 
igen, arra is emlékszik, ki hogyan viselkedett azokban az emberpróbáló 
időkben ...

Ilyen-olyan rendszereken átívelő életút az övé: tanúja volt  szobrok avatá-
sának és ledöntésének, utcanevek át- és visszaváltoztatásának, de pél-
dául a belső laktanya építésének is, és eltüntetésének is.

Láthatta a mindenféle színekben tündöklő politikai kalandorok felemel-
kedését, éppúgy, mint dicstelen bukásukat, miközben ő annyi más hét-
köznapi emberrel együtt tette a dolgát, csendben, becsülettel, „pontosan, 
szépen, ahogy a csillag megy az égen”. Merthogy csak úgy érdemes. Ott 
állta meg a helyét, ahova az élet szólította, gondoskodott a családjáról, fe-
leségével együtt formálta közös életüket, nevelte a gyerekeit, szeretetben.

Pontosan egy évvel ezelőtt úgy tűnt, rezeg a léc: elkapta a covidot. Pél-
dás akaratereje és környezetének szeretete, a gondos ápolás-gyógyítás 
azonban sikeresen talpra állította, 99 évesen győztesként került ki a rem-
ménytelennek látszó helyzetből!

Közéleti érdeklődését a mai napig megőrizte, figyeli és véleményezi a 
világ meg az ország dolgait. Idejét többnyire olvasással, tévézéssel , be-
szélgetéssel tölti. Bár már azért egyre jobban érzi az évek növekvő súlyát, 
korához képest testben-lélekben és szellemileg is kitűnő kondíciónak ör-
vend.
Kívánunk Király Sándornak 100. születésnapja alkalmából méltósággal 
eltölthető további boldog éveket!
Isten éltesse!

Kerek száz

Fotó : Miseta Norbert



Borforraló fesztivál

Igaz, hogy ragyogó napsütés nem volt február 18-án délután, de panaszra 
nem lehetett okunk. Az eső nem esett, mint tavaly, és a hőmérséklet is 
kellemes volt. Sokan jöttek el a 13. alkalommal megrendezett fesztiválra. 
Öröm volt látni, hogy a nagyvárosokban tanuló egyetemisták, főiskolások 
közül is sokan hazalátogattak és kijöttek a rendezvényre. Idén tizenhat 
csapat indult a megmérettetésen. 

A nedűket újra a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjai zsűrizték. 
A legjobb bort a Videoton csapata forralta. A második hely a Veteránok 

lendvai csapatáé lett. A harmadik helyet a csömendiek szerezték meg. 
Idén először a Művelődési Központ Kreatív díjat is osztott ki, a legjobb 
stand-installációt jutalmazva, amit a Kultúrboszik csapata nyert el.

Megkérdeztük a versengőket, mi a titok, mivel készültek a mai napon.
Videoton –Samu Zoltán: Kollégánk termelői borából készítettük titkos re-
cept alapján a forralt bort. Készítettünk alkoholmentes alma bólét is. Mellé 
fánkot, szendvicseket kínálunk.

Bajtársi Egyesület, Veteránok Lendva: Most kizárólag hagyományos re-
ceptúra alapján dolgoztunk.
Csömend: Nem árulták el a titkot.
MOTTE: Arany Attila, Szunyogh György, Horváth László különleges borai-
ból Attila receptje alapján készítettük a forralt bort. A lányok pedig pogá-
csákkal, zsíroskenyérrel, kolbásszal várják a kostolókat.

Kultúrboszik: Elmondásuk szerint az övék bájital. Balatonszentgyörgyről, 
Balatonmáriafürdőről és Balatonberényből érkeztek. Civilben művelő-
désszervezők s egyikük óvónő. 
Obsitosok: Merlot, utána olaszrizling volt a boralap. Bennük pedig a ha-
gyományos fűszerek. 



Mester Étterem - Ható András: Bodzavirágos, gyömbéres, gyümölcsös a 
borunk. Célunk a részvétel öröme. 
KIWANIS, Gergőné Babina Jusztina: Igazi női borral, roséval készültünk. 
Mellette mindenféle finomsággal várjuk a vendégeket.
Mentők Egyesület: Az első bevált receptünket hoztuk el újra, aminek rosé 
az alapja.
Jobbik: Szívünket, lelkünket beletettük, meg sok fűszert. Gondoltunk a 
gyerekekre is, alkoholmentes italt is készítettünk.
Boronka, Tóth Roland: A gyerekeknek Kinder puncsot, a felnőtteknek pe-
dig szívvel készült fehér és vörösbort kínálunk ma. 

Molnár Ágnes: A Szépasszonyok sokféle süteménnyel, zsíroskenyérrel, 
harmincféle kolbásszal kínálják a vendégeket. Az italunk pedig vörösbor 
fűszerezve.
A kulturális programok sorát a Blokk Duó fellépése nyitotta, őket követte 
Szóka Júlia operettprimadonna műsora. A Megarox társulata retró-egy-
veleggel szórakoztatta a közönséget.  A fesztivál eredményhirdetését kö-
vetően Varga Feri és Balássy Betti lépett színpadra, majd fényzsonglőrők 
adtak aura led-showt.
Az estet a Zártosztály zenekar koncertje zárta. Kicsi és nagy, fiatalabb és 
az idősebb korosztály is jól érezhette magát ezen a napon. 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójára emlékezett a város a Noszlopy- szobornál március 15-én délelőtt. Ünnepi köszöntőt 
Vidák Tünde, a Marcali Múzeum igazgatója mondott, míg a műsort a Tündérliget óvoda nagycsoportosai adták. Tóth Ágoston szobránál a megemléke-
zés során közreműködött Huszár Mihály történész és a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája.

Nemzeti ünnep



Február 10-én rendezték meg a Siófoki Szakképzési Centrum Hikman 
Béla Szakképző Iskola szalagavató ünnepségét három végzős osztály ta-
nulóinak a marcali Művelődési Ház színháztermében. 
Ugyanezen a napon a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakis-
kola 56 tanulójának tűzték fel a szalagot. Sok sikert kívánunk a szakmai, 
illetve az érettségi vizsgákhoz. 

Szalagavatók

A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán rendezett csapatversenyen 
különböző programozási feladatokat kellett megoldani android operációs 
rendszeren. Országos 1. helyezést ért el a Marcali Berzsenyi Dániel Gim-
názium csapata, mellyel megvédte címét a 2023-as döntőben.
A csapat tagjai: Katona Kevin, Király János, Vincze Martin és Csécs Barna 
a 12. B osztályból. Felkészítő tanár: Bene Gábor.

Országos 1. hely a PENDroid  informatika versenyen

A Berzsenyi-napot már több évtizede március 14-én rendezi meg a Mar-
cali Berzsenyi Dániel Gimnázium névadójára és a nemzeti ünnepre em-
lékezve. 
Ez alkalommal a Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola diákjaival és 
pedagógusaival közösen ünnepeltek. Hagyománnyá vált, hogy a ren-
dezvényt megelőző nap Versdélutánra invitálják a térség általános és 
középiskolásait. Érkeztek szavalók a két marcali általános iskolán kívül 
Buzsákról és Somogyfajszról is.  A gimnáziumi tanulók ünnepi műsora 
után vetélkedők és előadások változatos ajánlatából választhattak a diá-
kok érdeklődési körüknek megfelelően. 

Berzsenyi-nap a gimnáziumban



Marcali Városért Díj:
Györei István,  

a Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola volt iskolaigazgatója

Marcali Városért Díj:
Horváth László,  

a Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola volt tanítója

Marcali Városért Díj:
Mihalicsné Kemény Mária,  

 a Marylla Bőrdíszmű és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója

Az Év Vállalkozása Díj:
 Déghy Bt.

Az Év Vállalkozása Díj:
 Méteráru és Rövidáru Marcali 

Molnár Mónika és Molnár Tamás egyéni vállalkozók

Városi alkotói Díj:
Tislér István,  

 a Marcali Bajtársi Egyesület tagja, tangóharmonikása

Városi kitüntetések - 2023.



Megkerestük városunk vendéglátósait azzal a kérdéssel, hogyan 
tudnak úrrá lenni a megemelkedett rezsi és élelmiszer alapanyag 
költségeken. 

Mester Cukrászda és Étterem
Ható András: Az utóbbi pár év nehéz volt a vendéglátósok számára. 
Először jött a Covid járvány, aztán a bezárások. Több hónapja pedig az 
élelmiszer árak brutális, folyamatos emelkedésével kell mindenkinek 
szembenéznie. S mindezt megkoronázza a rezsiár többszörös költsége. 
Az eddigi szerződésünk lejár, amit már tudunk, hogy a gáznak az ára szá-
munkra nyolcszorosára fog növekedni. Ráadásul három hónapra előre ki 
kell egyenlíteni. Mondjuk, először harmincszoros árról kaptunk ajánlatot, 
természetesen nem fogadtuk el. Próbálunk olyan szerződést kötni, ahol 
csak ötszörösét kell az eddigieknek fizetni. Tudni kell azt, hogy ránk, ven-
déglősökre nem vonatkozik a hatósági ár. Mondani sem kell, megviselik 
ezek a terhek a cég anyagi tartalékait. Kénytelenek voltunk kissé emelni 
az árainkon. Szerencsére sok minden mással is foglalkozunk a vendéglá-
táson kívül, az innét jövő bevételekből pótoljuk a fentiekből adódó hiányt. 
De mindez nem mehet tovább a végtelenségig. Nálunk is emelni kellett a 
béreket. Huszonöt dolgozónk van, mi meg tudjuk őket tartani. Várjuk a ta-
vaszt, talán addigra túl leszünk a nehezén. Szerencsére, a forgalmunkon 
nem látszik egyelőre a válság. 
A téli programjaink mind jól sikerültek, továbbra is lesznek tematikus 
estek, hétvégék, sőt, bővítjük a palettát. Próbálunk spórolni, amiben és 
ahol csak lehet, pl. energiahatékony gépeket szerzünk be. Kivárunk, hisz 
a jelenlegi árak nem normálisak. Támogatást pedig nem kapunk, nem 
véletlen, hogy sok kollégától halljuk, abbahagyják a vállalkozásukat ilyen 
körülmények között. Milliós gázszámlát nehéz kitermelni.

Random Bistro Marcali
Szántai Nikoletta: Nehéz a dolgunk. Szerencsénk, hogy mi minimális 
gázt használunk, szinte minden villannyal működik a bisztróban, még a 
padlófűtés is. Még így is  többszörösére nőttek a kiadásaink. Kissé meg 
kellett emelni az árainkat, a menüét is, hiszen az alapanyagárak hihe-
tetlen módon megemelkedtek, de alapjában véve sok mindenben nem 
változtatunk. Otthon sem olcsó manapság változatosan főzni. 
Minden dolgozót meg tudtunk tartani nyolc órás munkaidőben. Próbálunk 
talpon maradni. Szerencsénk, hogy az üzlet saját tulajdon, bérleti díjat 
nem kell fizetnünk. Nagyon odafigyelünk minden fogyasztásra, a régeb-
bi hűtőket is modernekre cseréltük. Mivel nemrég újultunk meg, ezért 
alapvetően energiatakarékosak a felszereléseink. Kicseréltük a csöveket, 
kábeleket is. Ha valaki tud erre anyagilag áldozni, az sokat számít. 
Folyamatban van még néhány fejlesztésünk, ennél többet már nehéz ten-
ni vállalkozóként. Dolgozóink bérét emeltük mi is. Nem vagyunk sokan. 
Lelkiismeretes, felelősségteljes, jó szakemberekkel dolgozunk. Odafigye-
lünk a pihenő idejükre, hisz az a célunk, ők is jól érezzék magukat nálunk 
munkavállalóként. Mi vasárnap nem vagyunk nyitva. 
Január és február mindig csendesebb hónap a forgalom szempontjából, 
de a tavalyihoz képest nem csökkent. Jelenleg még nem látjuk, mi lesz 
három hónap múlva. Az biztos, hogy a minőséget kötelezően tartanunk 
kell. 

Helvécia Étterem
Fekete Lajos: Össze kell húznunk a nadrágszíjat. Tévhit, hogy csak 45%-
kos élelmiszer infláció van. Sokkal több ez, ha  a tejtermékek, a szalámik 
árát nézzük. Mi két otthonnak is főzünk, reggelit és vacsorát is adunk. 
Nehéz az elszabadult árak mellett az egészséges étkeztetést megoldani, 
kénytelenek vagyunk árat emelni. Példaként említem az aludttejes pró-
szát, ami már luxus étel lett, akár a sajt.  
Minden instabil. A gáz már most négyszeresébe kerül, s az üzletkötők 
szerint még drágább lesz. Mindenhol spórolunk, de az a kérdés, meddig 
mehet ez így. Sok bőrt húznak le a vállalkozókról, hisz a mindenkori (meg-
emelt) bérek után fizetjük a járulékokat. Létszámot nem kell leépítenünk.  
Szerencsére van 12 tanulóm, oktatással is foglalkozunk, ez null szaldósra 
jön ki. A vendégkörünk szerencsére változatlan. Az évtizedek során min-
dig volt valami, amibe kapaszkodni lehetett. Pl. mi a környéken dolgozó 
munkásoknak, útépítőknek is biztosítunk ebédet. 
Előrukkolunk kuriózumokkal is: kocsonya, rétes, aranygaluska, fánk. stb. 
Van rájuk kereslet. Rendezvényekre, családi ünnepekre pecsenyés tálakat 
készítünk. 

Talpon maradni



Csirkefogó Street Food Marcali
Juha Ádám:
Iszonyatos terheket róttak ránk. A balatonparti településekhez képest ol-
csóbbak vagyunk 30-40%-kal, de ez kisváros, számottevően nem emel-
hetünk árat, csak 10%-ot. A bisztróban már nem tarthattuk a faházban 
megszokott árainkat. A kiadás oldalon próbálunk takarékoskodni. 
A minőségben nem kötünk kompromisszumot, ugyanazokkal az alap-
anyagokkal dolgozunk továbbra is. Szerencsére jó a forgalmunk, az ün-
nepek alatt látszott meg ez a legjobban. 
Klímával fűtünk. A konyha is főként villannyal üzemel. Nem sze-
retnénk változtatni a koncepciónkon. Véleményem szerint a ven-
déglátósoknak össze kellene dolgozniuk, együtt kellene mű-
ködniük. A menü szolgáltatásunkat beszüntettük, nem érte meg 
ezzel foglalkozni. Inkább a minőségi étkezést kívánjuk biztosítani.  
Üljenek be hozzánk 1,5-2 órára a vendégek beszélgetni. 
Programokat is szervezünk. Minőség és fenntarthatóság a jelszavunk.

Marcello Pizzéria
Egyed Márton: Nem érintett bennünket mélyen az energiaválság, hiszen 
10 éve nem használunk vezetékes gázt, s ennek ment fel kb. tízszeresére 
az ára. Mi palackos gázról főzünk, három ürül ki havonta, ez 50 ezer forint 

költséget jelent. Fatüzelésű a fűtésünk. Több évre elegendő hulladékfát 
sikerült vásárolnom. Egyedül az áramfogyasztásom kerül háromszor any-
nyiba, mint régebben. 
Szerencsére az üzlet forgalma évről évre nő. Árat nem emeltünk, nálunk 
kiszállítási díj nincs. Marcali területén elektromos rollerrel teljesítjük a 
rendeléseket. Megpróbálunk költséghatékonyan üzemelni. Dolgozókat 
sem kellett elbocsátani, sőt, vettünk fel munkatársakat. Több lábon állunk, 
hiszen itt az étterem, ki is szállítunk 50 km-es távolságra akár. 
Sikeresek a különlegességek, mint a kocsonya, a rétes (több ezret adtunk 
el eddig), füstölt termékekkel is foglalkozunk. 
Április végén bulival nyit a kerthelyiség, minden hétvégén lesz élőzene. 
Továbbra is lesz faszenes grillezés, malac sütés. Bővíteni fogjuk a belső 
teret is, 100-150 vendég  fog beférni hozzánk. Bízunk a jövőben. 

Mézes Mackó
Pécsi Józsefné Ibolya: Főként az energiával igyekszünk spórolni. 
Mindenre odafigyelünk, nem hagyjuk, hogy feleslegesen működjön sem-
mi sem. A melegítésnél is áttértünk az elektromos áram használatára, 
hisz nagyon magas lett a gáz ára. Eddig 200 ezer Ft-ot fizettünk, most 
volt már kétmilliós is a számla. Az átlagos az egymillió. Éppen ezért a gáz-
fűtésről áttértünk a villanyfűtésre, 67 darab napelemet szereltettünk fel. 
Sajnos, a konyhai gépeknél nem tudtunk modernizálni, mivel nem bírja el 
a hálózat. Sok évvel ezelőtt akartuk bővíteni a hálózatot, de ez meghiúsult. 
Az árainkat kissé emeltük. 
Sokkal több munkával kompenzáljuk a nehézségeket. Van 18 tanulónk, 
menüztetünk, időseknek is szállítunk, A la carte étkezést biztosítunk, sok 
rendezvényt bonyolítunk le. Dolgozói létszámunk változatlan. 
A téli időszakban szűkítettük a nyitvatartási időt, de tavasztól a régi sze-
rint működünk újra. Mi tulajdonosok nyugdíjasok vagyunk, de igyekszünk. 
A harminc év alatt megszerzett vendégeinket nem szeretnénk elveszíteni.



Közösségek hete Marcaliban is 
Városunk idén is csatlakozik a Közösségek Hete országos rendezvényso-
rozathoz. 
Május 10-én 2 órától a Madártani Egyesület munkatársaival együttmű-
ködve kínálunk programokat kicsiknek és nagyoknak a Madarak és fák 
napja alkalmából. 11-én délután 2 órától „Alkotni öröm” címmel kép-
zőművészeti workshopon vehetnek részt az érdeklődők Nadrai Beáta ve-
zetésével, mely tematikájában szervesen kapcsolódik a Petőfi évhez is. 
Ugyancsak 11-én – a TársasBázis klubalkalmán – a hungarikumok, nem-
zeti- és helyi értékek megismerésére nagy hangsúlyt fektető óriás-társas-
játék, a Virágos rét köré épített vetélkedőnkre várjuk a iskolás csapatokat.  

Kiállításajánló 
A Kulturális Korzó Kortárs Galériájában május 25-ig látogatható Kovács 
Gabriella textilművész „Kilátás” című tárlata. 
Az Amatőr Alkotók kiállítóterében Kőszegi Zsanett „Színek és álmok” című 
kiállítása május 13-ig tekinthető meg, az intézmény nyitvatartási idejé-
ben. 

Garázsvásár a Piac téren 
2023. április 08-án és május 13-án ismét Garázsvásár a Marcali Műve-
lődési és Szabadidő Központ szervezésében. Várunk minden olyan ma-
gánszemélyt, aki szeretne megválni otthon feleslegessé vált tárgyaitól és 
minden vásárlót, aki szívesen keresgél a használt, de jó állapotú holmik 
között. További információ: 06 85 510-449-es telefonszámon kérhető. 

TársasBázis klubalkalmak minden csütörtökön 
A TársasBázis társasjáték klub minden csütörtökön várja a játszani vá-
gyókat. A Művelődési Központ saját – majd 100 darabos – játékkészlete 
mellett a klub tagjainak 1-1 különlegesebb társasjátékát is kipróbálhatják 
az érdeklődők. A klubnapokon a részvétel ingyenes. 
 
Kutor Veronika ügyvezető
Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft.
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Szakembert keres Marcaliban?
Keresse fel a Marcali Vállalkozói Adatbázist! 
Ha Ön marcali vállalkozó, és még nem szerepel az online felü-

leten, várjuk jelentkezését! 
Részletek: https://vallalkozas.marcali.hu/

Kellemes Húsvéti 

Ünnepeket 

kívánunk olvasóinknak!

Marcali Napló


