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A 30-35 évesnél fiatalabb marcaliaknak nemigen lehetnek személyes 
emlékeik azokról a régi május elsejékről , amikor még kötelező prog-
ram volt a felvonulás. Igaz, a kivezényelt tanulóifjúság és a dolgozó nép 
nem sokat foglalkozott az ideológiai kérdésekkel - az emberek a mun-
kaszüneti napot élvezték, örültek a jó időnek, a tavaszi hangulatnak, 
annak, hogy ritkán vagy rég nem látott ismerősökkel lehetett összefutni, 
beszélgetni.
Az események évek alatt bejáratott forgatókönyv szerint bonyolódtak le:  
A diákok már napokkal korábban elkezdték gyakorolni a menetelést 
/mennyi jó kis lyukasóra!/, a munkahelyeken pedig előkotorták, lepo-
rolták a tavalyi díszleteket - zászlókat, transzparenseket -, és amelyik 
dolgozó nem volt elég szemfüles időben elsunnyogni, annak a kezébe 
nyomták: vigye.

Zenés ébresztőt kaptak a dolgozók a nagy nap hajnalán: Ősz Lajos tanár 
úr felnőttekből álló és Horváth Endre igazgató úr zeneiskolásokból ver-
buválódott együttese teherautók platóján elhelyezkedve járta a várost, 
játszotta az ismert és az alkalomhoz illő zeneszámokat.

" Itt van május elseje, / Énekszó és tánc köszöntse,
   Zeng és dalol az élet, / Szállj csak zeneszó, ének,
   Ébresszed a magyar népet! "

A nép a sportpályán, a Kossuth Lajos utcá-
ban és környékén gyülekezve rendezte so-
rait , majd elvonult a mai Künzelsau térrel 
szemben, az egykori pártbizottság Rákóczi 
úti épületénél felállított tribün előtt.
A tribünön a város állami, katonai és párt-
vezetői, munkaversenyek győztesei és 
egyéb kiváltságosok álltak, és integettek 
az alant vonulóknak, akik néha visszain-
tegettek.
A kötelező gyakorlat ezzel tulajdonképpen 
véget is ért, igazán ki lehetett bírni, ezek 
után akár haza is lehetett volna menni, de 
általában nem ez történt.
A "belvárosban" mindenütt csoportokba 
verődött emberek beszélgettek, gyerekeik, 
unokáik kezét fogva, ez utóbbiak boldogan 
emelték magasba ajándékba kapott lufija-
ikat. 

/A felnőttek is kaptak lufikat ez alkalomból, azokat május elsejei jelsza-
vaknak hívták: Éljen az örök és megbonthatatlan magyar-szovjet ba-
rátság, Éljen a forradalmi munkás - paraszt kormány, Világ proletárjai 
egyesüljetek - etc. /

Fotó: Ilácsa József

Marcali Város önkormányzata április 25-én tartotta soron következő ülé-
sét.
A testület elfogadta a 2018.évi gazdálkodásról szóló jelentést, és megál-
lapította, hogy a város nyereséggel zárta az elmúlt esztendőt.
Ezt követően módosították a 2019. évi költségvetést, mert arról dön-
töttek, hogy a város pályázatot nyújt be a birkózócsarnok felújítá-
sára, hogy a gyerekek kulturáltabb körülmények között sportolhas-
sanak. A módosítás másik oka az volt, hogy Marcali pályázik  egy, 
a Noszlopy Iskolában kialakítandó étkezőhelyiség kiépítésére és 
felszerelésére, hogy az  ott tanuló diákok is helyben étkezhesse-
nek. A két beruházás költségeihez a város 23 millió forintot biztosít. 

Önkormányzati hírek

A testület áttekintette a Marcali Expo előkészítő munkálatainak állá-
sát, és arról döntött, hogy a vásár megrendezéséhez 1 millió forinttal 
valamint a Marcali költségvetéséből támogatott művészeti együttesek 
ingyenes fellépésével és a szabadtéri helyszínek biztosításával járul 
hozzá. 

Módosította az Önkormányzat a szemétszállítással kapcsolatos rende-
letét, mert ebben az évben is biztosítani  kívánja a társasházi kedvez-
ményt, hogy a város valamennyi lakója egyenlő feltételekkel vehesse 
igénybe a szolgáltatást.
Hogy újabb vállalkozások letelepedését tegye lehetővé és segíthesse 
elő, a Keleti Ipari Park területén található telkeket jelölt ki értékesítésre.

 
Marcali Város Önkormányzata

A lakosság nagy része előbb-utóbb leszivárgott 
a sportpályára, ahol javában tartott a népünne-
pély. 

Az alkalmilag felállított színpadon Marcali és a 
környező települések amatőr együttesei adtak 
műsort, és természetesen ott lehetett vételezni 
a régi május elsejék minden jelszónál mara-
dandóbb emlékét, a sör-virsli kombinációt is. 
Az emberek jól érezték magukat, kitűnő han-
gulatban múlatták az időt, késő délutánig is 
eltartó majálissal fejezték be a napot.
Rég elmúltak már ezek az idők, de május elseje 
ma is munkaszüneti nap,és az igazán kellemes 
tavaszi időben az idén is különféle szórakozta-
tónak ígérkező programok csalogatták a sza-
badba vágyó, érdeklődő marcaliakat.

A tavaly már bevált ötlet folytatásaként
most is megrendezte a Kultúrház csapata az

Európa parkban a Retró Majálist. Telitalálatnak bizonyult, hogy egyetlen 
ezerforintos karszalag megvásárlásával az összes játékot használni le-
hetett. Sok kisgyerekes család élt a lehetőséggel, hogy ilyen pénztárca-
kímélő módon szórakozhatják végig a napot a csemeték.

De egyéb programok is voltak: rendőrségi bemutató például, vagy kéz-
műves sarok, de fellépett a Bale Seen együttes is.
Sokan éltek már aznap a város új létesítménye által kínált sportolási 
lehetőséggel - a délelőtti órákban felavatták  ugyanis a szabadtéri kon-
diparkot. Jellegéből adódóan ezt csak 12 éven felüliek vehetik igénybe, 
rendeltetésszerű használatára pedig térfigyelő kamera vigyáz .

Ezen a napon tartották Marcalinak a Lóki Csárda körüli területén a Marcali 
Derby néven ismert fogathajtó versenyt is. Az immár hagyományos-
nak tekinthető, rendkívül látványos program sok érdeklődőt vonzott az 
idén is. Büszkék lehetünk rá, hogy a 31 induló között a Marcali Városi 
Szabadidő SE négy versenyzője is a mezőny első felében végzett, de a 
további két hazai induló is szépen szerepelt .  

O.I.



4 Várostörténet 5Várostörténet

A túl népszerűvé vált káplánt el is helyezték innen gyorsan, az utolsó 
előadás végén, a színfalak mögött vett búcsút a stábtól.

Tragikusabb véget ért a János vitéz egy másik amatőr előadása, köz-
vetlenül a háború után, Lovasberényben. A bemutatóra betévedő, ran-
dalírozni kezdő szovjet katonákat a szép számú közönség jól elverte. 

A megtorlás nem maradt el, a darab három szereplőjét, valamint a ren-
dőrkapitányt, és a falu jegyzőjét Szibériába deportálták, ketten közülük 
örökre ottmaradtak...
/A történtekről részletesen lehet olvasni Mong Attila: János vitéz a 
Gulagon című kitűnő könyvében . /

O.I.

A történetírás részletesen feltárja, az iskolai oktatás pedig nemzedék-
ről nemzedékre tovább adja, hogy mi minden történt a II. világháború 
csatamezőin. Hogy kik voltak, és mit tettek a híres hadvezérek, mely 
politikusok, milyen diplomáciai manőverekkel próbálták meg befolyá-
solni az események menetét. A kisebb közösségek meg szokták őrizni 
hősi halottaik, az ártatlan áldozatok emlékét is, ahogy Marcali is teszi. 
Lakóhelyünk elhúzódó ostromának rémségeit is feljegyezték már a kró-
nikák, amint azt is, hogy a terület-visszafoglaló bevonulások, sorsfordító 
csaták némelyikéből marcali férfiak is kivették a részüket.

Kevesebb szó esik viszont azokról, akik nem a fronton harcoltak, de az 
életüket már háborús háttérrel kellett élniük. A kenyérkereső, család-
fenntartó férfi nélkül maradt háztartásokban nemcsak a nadrágszíjat 
kellett szorosabbra húzni, hanem a mindennapi élet megszervezése, a 
kieső munkáskéz pótlása is emberpróbáló terheket rótt a magukra ma-
radt asszonyokra - a lelki terhekről nem is beszélve.
És voltak, akik akkor voltak fiatalok. Normális körülmények között a 
gondtalan ifjúság legszebb éveit élhették volna ezekben az esztendők-
ben, de nem így alakult, a történelem mozgása az ő életükbe is bele-
tenyerelt. Hiába azonban a komor színekkel festett társadalmi háttér, 
"az Élet él és élni akar": kikapcsolódásra, szórakozni vágynak ők is. A 
különféle civil egyesületek, a Paraszt- és Iparos Egylet mellett, velük 
együttműködve, az egyház helyi szervezetei - Katolikus Legényegylet, 
Mária Leányai Kongregáció - gondoskodtak számukra különböző prog-
ramokról, közösségi élményekről.

A jelesebb egyházi ünnepekhez kapcsolódóan a leányok úgynevezett 
élőképeket formáltak, az alkalomhoz illő jelmezekben, megfelelő díszle-
tek előtt, a Zárdában élő apácák betanításában.

Már háború alatt, de még ostrom előtt

Az aratáshoz-csépléshez kapcsolódott a termények megáldása, 
és az eredményes betakarításért köszönetet mondó hálaadás 
ünnepe, amely látványos körmenettel, kévéket tartó lányok és 
virágos kaszákat vivő legények felvonulásával emelte népün-
nepéllyé az amúgy is kiemelkedő jelentőségűnek számító ese-
ményt.
Az egész országban terjedő amatőr színjátszás divatja Marcalit 
is elérte. A Legényegylet keretei között, Ambrus Imre marcali 
fiatalember betanításában vitték színre a Felhő Klári című örök-
becsű népszínművet, „ dalokkal és táncokkal, 3 felvonásban".

Rátkay László műve, amelynek zenéjét Erkel Erik "szerzette" 
100 arany jutalomban részesült a Népszínház 1886. évi pályá-
zatán. Még abban az évben megvolt az ősbemutató is, Blaha 
Lujza és Tamássy József főszereplésével. Tamássy József 
veszprémi illetőségű fiatalember volt, akit a család tisztes ipa-
roséletre szánt. 
Ám az ifjú egészen más terveket forgatott a fejében, és amikor 
1856 októberében neszét vette, hogy Szöllősy Mihály és Szuper 
Károly vándortársulata Marcaliban turnézik, megszökött hazul-
ról, ide jött, és beállt a csepűrágók közé. Tehetsége ünnepelt 
színésszé emelte, a nemzet csalogányának lett a partnere a 
Népszínház színpadán. Abban a darabban arat nagy sikert, amit 
egy fél évszázad múltán a marcali fiatalok adnak elő a helyi 
közönségnek. 

A marcali színjátszók legnagyobb, még évtizedek múltán is em-
legetett sikerüket Kacsóh Pongrác daljátékának, a János  vitéz-
nek az előadásával aratták. A fiatal, agilis rendező, dr. Albrecht 
József káplán igényes ember volt, profi előadást szervezett, 
iparosműhelyekben készült "élethű" díszletekkel, a fővárosból 
hozatott korrepetitorral. A szereplőkkel kitűnő pedagógiai érzék-
kel tudott bánni, akik valósággal rajongtak érte. Az eredmény 
nem maradt el: a produkció akkora sikert aratott, hogy - noha 
belépődíjas /!!!/ volt -  több előadást is megélt. 
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A Felhő Klári című népszínmű szereplői

Az írott forrásokban, így az 1748. évi egyházi összeírásban már szere-
peltek a gombai földbirtokos Deseő család nemesi udvarházai, amelyek 
egyszerű, de téglából emelt épületek lehettek. Az 1784-ben készített 
térképen „kastélyként” jellemezték a lakóépületeteket, amelyek talán 
hasonlóak voltak gróf Széchényi Ferenc Marcaliban álló, földszintes, 
hosszú udvarházához. A régebbi Deseő-kúria a gombai templomtól 
északra ma is álló épület elődje volt, míg a másik, ma már nem létező 
kastélyépület a Lengyel-kert utcában állt. 

Forgách IV. Károly kastélya
(Képeslaprészlet, Mihalics Géza gyűjteményéből. A fotót retusálta: Ilácsa József)
  
Ennek az udvarháznak az átépítésére, kibővítésére 1810 után, gróf For-
gách XI. Ferenc Xavér (1782-1862) és Deseő Judit (1791-1873) házas-
ságkötését követően kerülhetett sor. A kastély „L” alaprajzú, középen 
földszintes, nyeregtetővel ellátott hosszú épületrészéhez a két végén 
egyemeletes manzárdtetős rész csatlakozott. A déli toronyrészhez egy 
külső, csipkés oromzatú, vaskorláttal ellátott, csigalépcsős kilátótorony 
is kapcsolódott. A nagy szalon volt az a hely, ahol egy gombai legen-
da szerint még Mária Terézia királynő is járt. Az északi torony nyugati 
falához csatlakozott egy földszintes mellékszárny, amelyben a konyha, 
a kamra és a háztartási helyiségek voltak, az egész alatt pedig pin-
ce lehetett. Az udvar felől féltetős fafolyosó futott végig, és szintén az 
udvar felől lehetett megközelíteni a faoszlopokon nyugvó bejáratot. Az 
ablakok az utcára néztek, a kastély tetejét fazsindely borította. Minden 
helyiséget fafödémes plafon borított. A grófi család nagy belmagasságú 
szobáit szép, drága tapétákkal borították, a padlót pedig mozaik parket-
tával burkolták.  

Az angolkertben, a ma is álló nagy platánfa árnyékában állt egy kis 
pavilon, az úgynevezett „luszt-ház”, gótikus ablakokkal, színes abla-
küvegekkel. Gesztenyesor vezetett nyugatra, ahol az intézői lakás és 
a nagy istállók álltak. A kastéllyal átellenben, az utca túloldalán volt a 
kertészkert területe, különleges füge- és gyümölcsfákkal. Gróf Forgách 
Ferenc Xavér másodszülött fia, Forgách III. Antal (1818-1899), majd an-
nak gyermekei, Forgách Béla (1851-1940) és Celestina (1852-1908) 

örökölte meg a kastélyt és a néhány száz holdas birtokot, uradalmat, ám 
Forgách Béla nem sokat törődött velük. 1900 körül Lengyel Pál (1863-
1913) gabonakereskedő vette meg abból a célból, hogy a fellendülő ser-
tés-kereskedelemhez telephelyet létesítsen. 
Néhány év múlva a sertésvészt követő piacösszeomlás miatt, az adós-
ságai rendezésére kénytelen volt kiárusítani az egész birtokot, még a 
park fáit is kivágatta és eladta. 1907-re elbontatta az addigra már dü-
ledező állapotba került, takarmánytárolásra használt kastély épületét is, 
amelynek a tégláiért 3000 koronát kapott. Gomba legszebb épülete így 
örökre eltűnt a településképből, a hajdani parkja helyén mementóként 
álló utolsó, hatalmas platánfa őrzi az emlékét (ma a Lengyel-kert utcai 
közparkban).

Forgách III. Antal kastélyának az udvar felöli nézete 1900-ban
(Képeslaprészlet, Mihalics Géza gyűjteményéből. A fotót retusálta: Ilácsa József)

Marcali-Gomba másik, ma is álló kastélyának az építéstörténete ha-
sonlóan töredékes. Az 1784-es térképen már ábrázolt földszintes kas-
télyt később többször átépítették. Bártfai Szabó József 1910-ben így írt 
róla: „Gomba a középkorban a Berjeghy családé volt, az építtette a mai 
földszintes kastélyt, a család utolsó leánytagját, Krisztinát Deseő János 
vette el, így jutott a vagyon a Deseőkre.” Ez az öröklés az 1590-es évek-
ben történt, így az épület alapjai legalább 450 évesek lehetnek. Forgách 
XI. Ferenc Xavér legidősebb fia, Forgách Móric (1813-1880) alezredes 
nyugállományba vonulásakor, az 1850-es évek végén költözött vissza 
két gyermekével a szülőfalujába. Az 1859. évi kataszteri térképen, már 
egy „L” alaprajzú épületet ábrázoltak, amelyet 1892-re a fia, Forgách IV. 
Károly (1840-1900) részben elbontatott és átépíttetett ifj. Sztelek Ferenc 
építőmester irányításával. Az új kastély egyemeletes, egyszerű stílusú 
épület lett, amelyhez egy földszintes, nagy, zsalus ablakokkal ellátott 
mellékszárny csatlakozott. Csomós László visszaemlékezése szerint 
1944 végén vagy 1945 elején – miután az utolsó gróf, Forgách V. Károly 
(1880-1947) Badacsonytomajba költözött – a front hónapjaiban a För-
dős Lajos intézőre bízott épületet kirabolták, az értékes bútorokat, fest-
ményeket széthordták, a XVIII. századtól felhalmozott levéltár anyagát 
eltüzelték. Nyáron a park 80 hatalmas kőris és platán fáját is kivágták. 
Az államosított kastély tulajdonosa az állami gazdaság lett. Az 1990-es 
rendszerváltást követően önkormányzati szociális bérlakásokat alakí-
tottak ki benne. Állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott, 
ahogy a park is elvadult képet mutatva várja jobb sorsát. Az uradalmi 
majorság épületei közül számos ma is áll (cselédlakások, intézői ház, 
magtár), őrizve Gomba két évszázados településképét.

A két kastéllyal kapcsolatos dokumentumok és képek a Marcali Múzeum 
gyűjteményében megtalálhatóak.
   Huszár Mihály - történész

Épített örökségünk - A Forgáchok kastélyépületei Marcali-Gombán
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Nagygomba települési térképe 1859-ben, karikával jelölve a kastélyok (Marcali Múzeum gyűjteménye. A rekonstrukciót készítette Móricz Béla)

Mindenkinek az életében adódhatnak olyan helyzetek , amikor sürgős segítségre van szüksége. NINCS EGYEDÜL!
Több olyan intézmény, civil szervezet létezik, amit azért hoztak létre, hogy ilyenkor segítsen. A következőkben olyan telefonszámokat talál, amelyeket 
bátran, bizalommal hívhat, ha bajba kerül. Ne dobja ki, hátha szüksége lesz rá!

GYERMEKVÉDŐ HÍVÓSZÁM:  80 / 212-021 (A nap 24 órájában, éjjel-nappal hívhatja) 
INGYENES 

Nemcsak segítségre szorulók hívhatják, hanem bárki, akinek veszélyeztetett gyermekről van tudomása a környezetében.

KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT TELEFONSZÁM:  30 / 978-7043 (24 órában elérhető)
A számot tárcsázók segítő, feszültségoldó beszélgetésre, tanácsadásra számíthatnak.

Hova fordulhatnak még?

Somogy megyében is  megkezdte működését a fogyatékosságügyi 
információs és koordinációs pont, ahol képzett tanácsadók segítik 
naprakész információval a fogyatékos, sérült, megváltozott munkaképes-
ségű, sajátos nevelési igényű, tartósan beteg személyeket és családjai-
kat, valamint a területen dolgozó szakembereket a következő témákban: 

- pénzbeli és természetbeni ellátások
- segédeszköz igénylés és kölcsönzés
- szakemberek keresése
- intézmények keresése
- akadálymentesített programok, rendezvények elérése
- felnőtt logopédiai szolgáltatás
- munkaerőpiaci szolgáltatások ajánlása

Van segítség!

Az adatokat a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ bocsátotta rendelkezésünkre

Új információs pont nyílt somogy megyében - Fogyatékossággal élők részére!
A tanácsadók szakmai kapcsolatban állnak számos Somogy megyei és 
országos szervezettel, intézménnyel, szakemberrel, így közösen talál-
hatnak megoldásokat és könnyíthetnek a mindennapok nehézségein.

Elérhetőségek:
7400 Kaposvár, Honvéd utca 33/A

Stekler-Pallósi Katalin fogyatékosságügyi tanácsadó: 06-20/381-4026
Fábián Sándor fogyatékosságügyi tanácsadó: 06-20/381-4013
E-mail cím: ikop.kaposvar@fszk.hu

Lelkisegély telefonszolgálatok Telefonszám E-mail cím 

Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálat 
(ingyenes, 24 órában elérhető) 116-123 sos@sos116-123.hu 

Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálat 
gyerekeknek (ingyenes, 24 órában elérhető) 116-111 info@kek-vonal.hu 

Országos Kríziskezelő és Információs 
Telefonszolgálat 

(ingyenes, 24 órában elérhető) - párkapcsolati erőszak, 
gyermekbántalmazás, rokonok, családtagok által 

elkövetett erőszak áldozatainak segítése 

80/205-520 okit@csbo.hu 

DélUtán középkorú és idős emberek lelkisegély 
szolgálata (ingyenes, minden nap 18-21 óra között) 13777, 80/200-866 delutan@delutan.hu 

Drog-Stop (ingyenes, hétfő-péntek 10-16 óráig) 
droginformációs telefonvonal 13770  

Áldozatsegítő vonal bűncselekmény áldozatainak 
(ingyenes, 24 órában elérhető) 80/225-225  

Bántalmazott és Eltűnt Gyermekek Segélyvonala 
felnőtteknek (ingyenes, 24 órában elérhető) 116-000  

Nők a Nőkért Együtt Az Erőszak Ellen Egyesület 
(NANE) segélyvonal bántalmazott nőknek 

(ingyenes, szerda kivételével naponta 18-22 óráig) 
80/505-101 info@nane.hu 

Nők a Nőkért Együtt Az Erőszak Ellen Egyesület 
(NANE) 

szexuális erőszak segélyvonal (péntek 10-14 óráig) 
30/982-5469 info@nane.hu 

Patent Egyesület jogsegélyszolgálata (ingyenes, 
szerda 16-18 óráig, csütörtök 10-12 óráig) - családon 

belüli erőszak, nők és gyermekek bántalmazása esetén 
70/220-2505 jog@patent.org.hu 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az I. számú gyermek házior-
vosi körzet (dr. Darabosné dr. Tihanyi Margit) 2019.április 24. napjától 
(szerda) a rendelő felújítási munkálatainak ideje alatt – ideiglenesen – a 
Kórház kastélyépületének földszintjén lévő rendelőben működik.

A rendelő a Kórház régi épületének főbejárata felől közelíthető meg. 

A rendelési idő változatlan:

A rendelő változatlanul a 85/313-204-es telefonszámon érhető el.

A felújítás érdekében szükséges változások miatt Tisztelt Betegeink 
megértését kérjük és köszönjük.

Köszönjük a Kaposi Mór Oktató Kórház Főigazgató Asszonyának az elhe-
lyezés megoldásához nyújtott segítségét.

Dr. Sütő László
polgármester

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az V. számú felnőtt háziorvo-
si körzet (dr. Duró Ildikó) április 29. napjától (hétfő) a rendelő felújítási 
munkálatainak ideje alatt – ideiglenesen – a Kórház kastélyépületének 
földszintjén lévő rendelőben működik.

 A rendelő a Kórház régi épületének főbejárata felől közelíthető meg.

A rendelési idő változatlan:

A rendelő változatlanul a 85/950-840-es telefonszámon érhető el.

A felújítás érdekében szükséges változások miatt Tisztelt Betegeink 
megértését kérjük és köszönjük. 

Köszönjük a Kaposi Mór Oktató Kórház Főigazgató Asszonyának az elhe-
lyezés megoldásához nyújtott segítségét.

Dr. Sütő László
polgármester

I. számú gyermek háziorvosi körzet5. számú felnőtt háziorvosi körzet

Hétfő:
Kedd:

Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

8:00 – 11:00 , 14:30 – 15:30
8:00 – 11:00 , tanácsadás: 13:00 – 15:00
8:00 – 11:00 , 14:30 – 15:30
Iskolaegészségügy: 10:00 – 11:00
8:00 – 11:00 , tanácsadás: 13:00 – 15:00
Horvátkút: minden hónap 4. csütörtök 12:00 – 13:00
8:00 – 11:00

8:00 – 11:00
13:00 – 16:00

8:00 – 11:00
13:00 – 16:00
13:00 – 15:00

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:
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Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 

Levelezési cím: 8601 Siófok, Pf. 888 
INFOvonal: 06 (80) 240-240 

E-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

Komoly büntetés jár az illegális vízvételezésért! 
 

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a DRV Zrt. szolgáltatási területén az ideiglenesen – mezőgazdasági, 
építési vagy egyéb munkák kapcsán – felmerülő többlet-vízvételezési igény minden esetben 
bejelentésköteles. A vízvételezéshez szükséges ügyintézési folyamatot az alábbiakban ismertetjük: 
 
BEJELENTÉS 
Többlet-vízigény felmerülésekor vegye fel a kapcsolatot a Társaság területileg illetékes 
üzemvezetőségével, hiszen ott tudnak tájékoztatást adni a település ivóvíz-hálózatának kapacitásáról, 
valamint arról, hogy a vízellátás biztonságának veszélyeztetése nélkül milyen mértékben teljesíthető a 
többlet-vízvételezés.  Üzemvezetőségeink elérhetőségei a www.drv.hu/uzemvezetosegeink weboldalon, 
a Vízvételezéshez kapcsolódó elérhetőségek linkre kattintva megtalálhatók.  
A kérelmet a vételezés tervezett időpontjánál legalább 2 héttel korábban, írásban kell benyújtania a 
szolgáltató felé.   
 
ADATEGYEZTETÉS 
Az egyeztetés során tájékoztassa az üzemvezetőség ügyintézőjét a vízvételezés céljáról, várható 
időtartamáról, a napi vételezési igény mértékéről, valamint a vízvételezés módjáról (pl.: tartálykocsival, 
tartállyal történő elszállítás, kiépített vezetéken történő vételezés), illetve töltse ki a szerződéskötéshez 
szükséges adategyeztető lapot.  
 
SZERZŐDÉSKÖTÉS 
Amennyiben felmerült vízvételezési igénye biztosítható, a Társaság azt elsősorban az érintett 
üzemvezetőség telephelyén kialakított vízvételezési ponton keresztül, vagy a településen kijelölt tűzcsap 
igénybevételével teszi lehetővé. (A tűzcsap mérősítésének költsége a megrendelőt terheli.) Az egyedi 
vízvételezést a felhasználó és DRV Zrt. által írásban megkötött szerződés szabályozza, mely tartalmazza 
a vételezett víz díját, a mennyiség mérésének módját, és a vízvételezés egyéb feltételeit. A vízvételezési 
szerződés másolatának minden esetben a helyszínen rendelkezésre kell állnia. 
A DRV Zrt. a víz tűzcsapról történő szolgáltatását az alábbi esetekben tagadhatja meg: 

 Korábbi szabálytalan vízvételezés esetében. 
 A felhasználó a felhasználási helyen rendelkezik vízbekötéssel, amelyről a vízigény biztosítható, 

vagy nincs a településen az igény kielégítésére alkalmas tűzcsap. 
 Ha az igénybejelentő szerződéses folyószámláján lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást 

tart nyilván Társaságunk, illetve a kérelmező szervezet ellen felszámolási vagy csődeljárás folyik. 
 Ha a vízigény kielégítése egyéb módon, tűzcsap igénybevétele nélkül is megoldható. 

 
JOGI KÖVETKEZMÉNYEK 
A tűzcsapról történő engedély nélküli, vagy nem a vonatkozó szerződésben vagy engedélyben foglaltak 
szerinti vízvételezés szabálytalan közműhasználatnak minősül, mely esetben a DRV Zrt. feljelentés 
megtételére jogosult a szabálytalan közműhasználóval szemben. A vízvételezést a DRV Zrt. munkatársain 
kívül az illetékes rendőrkapitányság, illetve a katasztrófavédelem munkatársai is ellenőrizhetik, 
szabálytalanság esetén pedig a 259/2011. (XII.7.) kormányrendelet 1. számú mellékletében leírtak alapján 
30 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szabhatnak ki.  

Tisztelettel: 
DRV Zrt. 

 

Friss hírekért, aktualitásokért kövesse honlapunkat (www.drv.hu) és Facebook-oldalunkat is! 

Marcali szavazóköreinek eredményei

Marcali eredményei

Országos eredmény
Választási részvétel: 43,26%

Európai parlamenti választások

Somogy megye eredményei
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Pártok támogatottsága kapott szavazataik alapján 
(Megyei jogú város nélkül) Somogy megye városaiban
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Teszedd akció, 
avagy az önkéntes munka sem megy
mindig zökkenőmentesen...

Március 18-24. között a városban és környékén, több helyszínen ön-
kéntesek, civil szervezetek, munkahelyi és iskolás, óvodás csoportok 
tették tisztábbá környezetünket. Az akció szervezésében, és a gyűjtés-
ben természetesen részt vett a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, s 
az önkormányzati képviselők is. Mindenki megdöbbent azon a hatalmas 
mennyiségű szeméten, amivel a munka során találkoztak. Egyesek, an-
nak ellenére, hogy a városban legálisan, és ingyenesen lehet hulladékot 
leadni, gond nélkül a bekötőutakon, akár az erdőszéleken szabadulnak 
meg még a veszélyes anyagoktól is. Azért ez a mozgalom sem zajlott 
le zökkenőmentesen. Mindenki lelkes volt, össze is gyűlt már az első 
napon 130 zsák szemét. Igen ám, de a megtisztított területen találtak 
akkumulátort, elemet, építési és bontási hulladékot, sittet, egyéb veszé-
lyes anyagot, amiről menet közben derült ki, hogy nem szállítják el az 
akció keretein belül. Így a kupacok a különböző helyszíneken maradtak, 
amihez jó magyar szokás szerint a későbbiekben még hordtak hozzá 
az emberek ezt-azt. Egy hét alatt megkétszereződött a mennyiségük. 
Mivel az önkormányzat felvállalta Marcaliban a gyűjtés szervezését, 
kinyomozták, hogy az illetékes Kormányhivatalok Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya felé kell bejelentést tenni, ha illegális sze-
méttel borított területet találnak az önkéntesek. Ezt meg is tették, segít-

séget kértek a további teendőkkel kapcsolatban. Hamarosan választ is 
kaptak, amelyet változtatás nélkül közlünk:

Jogosan gondolhatjuk azt, hogy az elszállítás nem az önkéntesek dolga 
és költsége kell, hogy legyen. Március végén még itt tartottunk. Nem 
egyedi esetről volt szó, számtalan helyről hallhattunk a médiában ha-
sonló problémákról. A résztvevők úgy érezhették, nem volt teljes körű a 
tájékoztatás a TeSZedd honlapján. Aztán április első felében rendeződni 
látszottak a dolgok. 
A szervezést elnyerő cég ügyvezetője olyan állásfoglalást küldött 
Krajczár Ibolyának, az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Non-
profit Kft. ügyvezetőjének, hogy alkalmuk lesz az akció keretében az 
összes típusú hulladék elszámolására, amelyet egy adott gyűjtési pon-
ton sikerült összeszedni.
S hogy mi a tanulság? Az olvasókra bízom a válaszadást.

HCSGY

2018 nyarán 181 általános iskolás diák táborozott a Marcali Város Ön-
kormányzata és a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Köz-
pont által szervezett ingyenes napközis táborokban. A tavalyi népsze-
rűségre való tekintettel idén is szeretnénk megkönnyíteni a szülőknek 
iskolás gyermekeik nyári elhelyezését.

Marcali Város Önkormányzata 2019. július 1. és augusztus 16. között 7 
héten át tartja ingyenes tematikus nyári táborait. A heti turnusok során a 
gyerekek ismereteik bővítése mellett kézműves- és sportfoglalkozáso-
kon, filmvetítésen vehetnek részt, megismerhetik a város közintézmé-
nyeinek és vállalatainak munkáját. A nyári forróságban a Városi Fürdő 
medencéi hűsítik a résztvevőket. A gyerekek számára napi háromszori 
étkezést és PI-vizet biztosítunk.

Várjuk azon 7-14 év közötti, marcali lakhellyel rendelkező gyerekek je-
lentkezését, akik részt szeretnének venni a tematikus nyári táborokban.
A jelentkezéseket a gyerek nevének és a turnus dátumának megadá-
sával az efopiroda@marcali.hu e-mail címre, valamint az 501-035 tele-
fonszámra várjuk.
(július 1-5; július 15-19; július 29-augusztus 2. turnusokra már csak 
korlátozott számban vannak helyek)

Ingyenes nyári tematikus táborok 
előzetes igényfelmérése

Marcali művelődési központ
programajánló – 2019. nyár
• Június 01. (szombat) 9:00-19:00 – Végre itt a nyár! – Szezonnyitó és 
Egészségnap a Városi Fürdőben. 
• Június 06. (csütörtök) 17:00 – Fábián Lászlóné kézműves kiállítás-
megnyitója a Kulturális Korzó Amatőr Alkotók kiállítóterében.
• Június 08. (szombat) 7:00-12:00 – Bolhapiac-Garázsvásár a Piac té-
ren (fedett rész). Érdeklődni és jelentkezni lehet a Kulturális Korzóban 
vagy a 85/510-504-es telefonszámon.

• Július 04. (csütörtök) 16:30 – Kiállításmegnyitó Szabó Béla festőmű-
vész alkotásaiból a Kulturális Korzó Kortárs Galériájában. A tárlat megte-
kinthető augusztus végéig.
• Július 11. (csütörtök) 16:30? – Amatőr kiállításmegnyitó a Kulturális 
Korzó Amatőr Alkotók kiállítóterében.
• Július 13. (szombat) 20:00 – Kubai gasztro est a Cubanero zenekar-
ral. Helyszín: a Mester Étterem és Cukrászda előtt.
• Július 27. (szombat) 20:00 – Vásáry André fellépése a szabadtéri 
színpadon.

• Augusztus 03. (szombat) 20:00 – Palotás Ágnes operett műsora a 
szabadtéri színpadon.
• Augusztus 10. (szombat) 17:00-22:00 – Fröccs és Háziszörp Fesz-
tivál. Helyszín: a lezárt Rákóczi utca és parkoló, a Mester étterem és 
cukrászda környékén.
• Augusztus 20. (kedd):
- 9:00: Ünnepi szentmise a Szabadtéri színpadon
           (eső esetén Plébániatemplom)
- 20:00: Ünnepi műsor. Helyszín: Szabadtéri színpad
- 21:00: Tűzijáték. (Eső esetén a tűzijáték elmarad)
• Augusztus 24. (szombat) 16:00-18:00 – Játékliget a Berzsenyi park-
ban.
• Augusztus 24. (szombat) 20:00 – László Attila fellépése a szabadtéri 
színpadon.

Még látogatható kiállítás:
• Június 28-ig: „Szobrok, domborművek, érmek” címmel Gera Katalin 
szobrászművész alkotásai a Kulturális Korzó Kortárs Galériájában.

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Marcali Művelődési Központ

Elérhető a Marcali MobilApp
Letölthető a Marcali városi mobilalkal-
mazás Android rendszert futtató és iOS 
alapú iPhone telefonokra. 
Jelenleg a különböző menüpontok feltöl-
tése van folyamatban, és szükséges még 
az adatok, leírások pontosítása, de már 
bárki számára elérhető az alábbi felüle-
ten: 

http://marcali.helysegkalauz.hu
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„Ne bánkódj, ha gondjaid vannak a matematikával, biztosíthatlak, 
az enyémek sokkal nagyobbak!”  (A. Einstein)

Belépve a Mikszáth Úti Általános Iskola aulájába, izgatott arcú, ünneplő-
be öltözött diákokat és az őket kísérő szülőket, pedagógusokat láttam. 
Nem volt véletlen a nyüzsgés, hisz immár 24. alkalommal rendezte meg 
az iskola az Alapműveleti Matematikaverseny országos döntőjét május 
11-én. Akik ide eljöttek, valószínűleg nincs a matematikával  gondjuk. 

Zsiborás József, a verseny főszervezője érdeklődésemre elmondta, hogy 
ez az ország második legnépszerűbb matematikai megmérettetése. Be-
szédesek a számok, jelzik, mekkora szervező munkát igényel évről-év-
re a lebonyolítása. Tizenöt megye 389 iskolájából 4659 tanuló töltötte 
ki az előzetes feladatlapokat. Marcaliba, az országos döntőbe, minden 
évfolyamból a legjobb húsz tanuló jutott be. Szoros volt a mezőny, sok 
hasonló képességű versenyző érkezett.  Olyan sem történt még koráb-
ban, hogy négyen is maximálisan teljesítsék a feladatlapot, mindez a 4. 
évfolyamon esett meg. A szervezők már látják, hogy a jövőben erre is fel 
kell készülniük, találni kell olyan feladatokat, ami ilyen esetben eldönti 
a kérdést. Nem kis munka mindez a tanárok részéről, tulajdonképpen 
augusztus végétől készülnek már a következő versenyre, igazi csapat-
munka zajlik a munkaközösségben. Sok a visszajáró diák is, egyikük 
Andai Márk, Vértesszőlősről.
- Miért kedveled ezt a fajta megmérettetést? Hogyan készülsz a 
döntőre?
- Szeretem ennek a versenynek a sokszínűségét, no meg a sikert. Min-
dig itt voltam, háromszor sikerült nyernem, most második lettem. Az 
előző évek feladatait gyakorlom a felkészülés során. 

Újra Marcaliban az ország legjobb matekosai
Az alsós tanító nénim indított el ebbe az irányba. No és édesanyám ma-
tematika tanárnő, ő is sokat foglalkozik velem. Ezt tette már kicsi korom 
óta, szinte rajtam kísérletezte ki azt, hogy melyik legkorábbi időszakban 
lehet megismertetni a gyermekeket a matematika alapjaival. 
Bogár-Szabó Mihály Kecskemétről érkezett, negyedszer van városunk-
ban, amely egyébként nagyon tetszik neki, akárcsak a szervezés is. Ő 
matematika szakkörre jár, s nyolcosztályos gimnazista. A Mikszáth Úti 
Általános Iskolából Guriczáné Kaposi Györgyi három tanítványa is beju-
tott a döntőbe. Nyers Alexandra, Málovics Ádám és Varga Kristóf. 
- Minek köszönhető a szép eredmény? 
- Nagyon ügyesek a tanítványaim, meg akarnak felelni az iskolának, 
méltóan teljesíteni, hisz mi vagyunk a szervezők. Mindez maximálisan 
motiválja őket. Természetesen én is mindent megteszek a siker érdeké-
ben. Mindig adott napon két órában megbeszéljük azokat a kérdéseket, 
amelyek az önálló feladatmegoldás során merül fel a tanulókban. Mód-
szertani segítséget adok ahhoz, hogyan lehet hatvan percben közel tíz 
feladványt megoldani.

A munka meghozta gyümölcsét, Nyers Alexandra negyedik helyen vég-
zett az ötödikesek között. Varga Kristóf a harmadik lett a hetedikesek év-
folyamában. Ő a legeredményesebb marcali versenyző különdíjában is 
részesült, amelyet Dr. Sütő László polgármester ajánl fel minden évben.

Bármelyik kísérőt kérdeztem, elismeréssel szólt a városról, a lebo-
nyolításról. Támogatóként segíti a szervezők munkáját Marcali Város 
Önkormányzata, helyi cégek és vállalkozók, a Mikszáth Iskola Diákön-
kormányzatának Alapítványa, a Szülői Munkaközösség és a Szivárvány 
Közalapítvány.
Gratulálunk a Mikszáth Iskolának, a versenyzőknek és felkészítőiknek! 
Bízunk benne, jövőre találkozunk a 25. AMV-en!

A felnőttek sem unatkoztak, minden évben feladványt kapnak ők is. 
S már hagyomány, hogy olvasóinkkal is megosztjuk a rejtvényt, amit 
kérünk, július 5-ig küldjenek be szerkesztőségünk e-mail címére 
(marcalinaplo@gmail.com). Értékes jutalmat sorsolunk ki. 
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FELADVÁNY
Azonos betű azonos, különböző betű különböző számjegyet jelöl.

(A-M+V). (M-A+R-C+A-L+I)

Mennyi a kifejezés legnagyobb értéke?
Mennyi a kifejezés legkisebb értéke?
Hány tanulója volt a Mikszáth Iskolának 40 évvel ezelőtt a megala-
kulásakor?
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Mosolynapi családi piknik

Velük volt az ERŐ!

Barátságtalan időjárás, hideg, csepergő eső volt 2019. április 13-án 
Marcaliban. De ez sem szegte kedvét a „Térerő legyen veled!” rendez-
vény szervezőinek, sem a Künzelsau térre kilátogató érdeklődőknek. A 
program célja tulajdonképpen az volt, hogy népszerűsítse a város új fej-
lesztését, a Marcali MobilAppot. 
Az esemény promóciója a közösségi oldalakon lendületes, mindig 
megújuló, és fiatalos volt, Duzsik Nikolett, és társai munkáját dicséri. 
Már kora délután a Star Wars filmekből ismert rohamosztagosokkal, Le-
ila hercegnővel, az R2D2 robottal fényképezkedett a város apraja-nagy-
ja. Ez utóbbi az eredeti tervrajzok alapján készült. Méretei, és funkciója 
alapján is pontosan megegyezik az eredetivel. Mozgott, hangot adott, 
forgatta a fejét, rádió távirányítós, periszkóp emelkedett ki a fejéből. 
Mindent ugyanúgy csinált, mint a filmben. A katonák felbukkantak a 
Mester étteremben, és a Tescoban is.  
Mozsárné Kutor Veronika és Trombitás Zsanett szervezők meséltek a 
programról:
-Az volt a célunk, hogy egy „ütős” népszerűsítő, beharangozó rendez-
vényt csináljunk az új szolgáltatásnak. A modern digitális eszközöket 

Már az mosolyt csalt az emberek arcára, hogy végre igazi, meleg tavaszi 
nap kerekedett május 25-én délutánra. Ekkor rendezte meg az önkor-
mányzat a családi pikniket, ahol kisebbek és nagyobbak egyaránt kivá-
lóan érezhették magukat. Már kora délután nagy volt a forgatag. Voltak, 
akik a falmászásban jeleskedtek, mások az ugráló várat élvezték, lehe-
tett különböző ügyességi játékokat kipróbálni, az ötpróba során pedig 
bizonyíthatták is a lurkók rátermettségüket. A lányok között természe-
tesen az arcfestés, és a csillámtetkó volt a legnépszerűbb. Megtudtam, 
hogy a pillangó, no meg a macskás dísz volt a legmenőbb. 
Bartakis Mónika kislányával, Boglárkával jött ki az Európa parkba. Szim-
patikus volt a számukra, hogy minden ingyenes, nagyon jól érezték 

magukat. Weinhoffer-Bozsek Beáta Hanna nevű leánya is teljesítette az 
ötpróbát. Kérdésemre elmondták, hogy jó kis programot szerveztek a 
marcali családoknak. Veres Katalin három gyermekkel érkezett. Csupán 
egy dolgot nem tudott kiemelni a lehetőségek közül, mindent szupernek 
találtak. Szabó Anikó és Kitti büszkén mutatták az érmüket a próbáról. 
Nekik a legjobban a hegymászás tetszett. Akik elfáradtak a sok moz-
gásban, azok a zenepavilonnál Bíró Melinda és Apagyi Miklós zenéjét 
hallgatták. Ezt követte a Tekergő Bábszínház előadása Cilike egérről. 
Csodás volt látni a mesét figyelő csillogó gyerek, no meg felnőtt szeme-
ket. Aztán újra a zenéé lett a főszerep, a MintAgyerek együttes varázsolt 
közénk jó hangulatot. Késő délutánra megtelt a szabadtéri színpad né-
zőtere, hiszen Dr. Bubóra nagyon sokan kíváncsiak voltak a Roxínház 
előadásában. 
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akartuk az előtérbe helyezni. A kreatív, fiatal kollégák elkezdtek ötletelni, 
s így ugrott be a népszerű film, és a szlogen. 
Pécsről jöttek a beöltözött katonák, a hercegnő. Aztán kitaláltuk, hogy  
legyen lézerkard csata, ehhez eszközt is biztosítottunk. Tovább ötletel-
tünk, legyen virtuális valóság játék is, olyan, aminek köze van a lézerkar-
dozáshoz. A könyvtárban pedig ún. „okos szoba” várta az érdeklődőket. 
Lehetett kincsre vadászni, a marcali applikációra küldtük ki a térképet 
a kezdés után öt perccel. A LED-fal is jól működött, amit a sportcsar-
noknál fogunk felállítani a jövőben, a különböző eseményeknél. A Máltai 
Fejlesztő Iskola is itt volt, ők is digitális programokkal készültek. De volt 
puzzle, színező, játék. 
A lézershow is különleges volt, hiszen magának az alkalmazásnak a 
történetét mesélte el, a wifi elérési pontok megálmodásától kezdve. Vé-
gül pedig hatalmas lézerkard csata zárta az estét. Szívből örülünk, hogy 
pozitív visszhangja volt a programnak. Köszönjük a Mester étteremnek, 
hogy forró teával enyhítettek a hidegen, bár gondoskodtunk melegí-
tőpontokról is. Együttműködött velünk a GAMESZ, az ALLIANZ, a K&H 
Bank. Bertalan Bálint hangosított, s két DJ, Suti és MarcL B szolgáltatta 
a zenét. Arra bíztatunk mindenkit, töltse le a Marcali MobilAppot!
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Marcali Napló - önkormányzati magazin

„ Mélyen illetődve búcsúzom tőletek; 
   Elmégyek: de szívem ott marad véletek 
   A szerelem láncain. ”
                                       (Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-Aljától)

Hagyományosan május első hétvégéjén zajlottak országszerte a 
középiskolai ballagások. Szőcsényben 82, a Szakképzőben 51, a 
Gimnáziumban 47 végzős tanuló búcsúzott a diákévektől. A Marcali Ber-
zsenyi Dániel Gimnáziumban Pro Scola elismerést kapott Bene Fruzsina. 
A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépisko-
la és Kollégiumban az iskolai emlékplakettet Tóth Adrián 11.B osztályos 
tanuló érdemelte ki.
Mindhárom iskolában jutalmazták a legjobb végzősöket. 
Sikeres érettségi vizsgát kívánunk mindnyájuknak!

„ Ha élet zengi be az iskolát, 
   Az élet is derűs iskola lesz. 
   S szent frigyüket így folytatják tovább. 

   Én iskolám, köszönöm most neked, 
   Hogy az eljött élet-csaták között 
   Volt mindig hozzám víg üzeneted.
   
   Tápláltad tovább bennem az erőt, 
   Szeretni az embert és küzdeni 
   S hűn állni meg Isten s ember előtt. 
 
   Június van s nagyon magam vagyok 
   S kisértenek élt éltem árnyai 
   S az elbocsátó iskolapadok.”

                                                  (Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba)

Ballagások

Általános iskolás ballagó osztályok - 2019

Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és SzakiskolaSiófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - 8.a

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - 8.bMarcali Berzsenyi Dániel Gimnázium Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - 8.C

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola - 8.a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola - 8.B

SM Duráczky EGYMI Marcali Hétszínvirág Tagintézménye SM Duráczky EGYMI Marcali Hétszínvirág Tagintézménye
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