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E
zernyi színével kápráztatja sze-
münket az ősz. Aki azt gondolná, 
ez egy szomorú időszak, vélhe-
tően: téved. A lehulló aranyszínű 

falevelek, s az azokat fényköntösbe bur-
koló napsugarak még fel tudják tölteni 
lelkünket energiával a sűrűsödő tenni-
valóinkhoz. A nyár búcsúzásával nem 
zárkózunk be a négy fal közé, a nagy ki-
rándulások, a fontos, tél előtti tennivalók 
ideje ez. A családi ház körül mindig akad 
munka, egy kipucolandó ereszcsatorna, 
egy kijavításra váró repedt vakolat, egy 
téliesítésre óhajtozó kerti csap mindig 
áhítozik a dolgos kezek után.

 Ha valamit meg kell javítani, azt még 
ilyenkor, az igazán csapadékos, hűvö-
sebb időjárás előtt érdemes megtenni. 

Őszi Magazinunkkal egy afféle iránytűt 
kívánunk nyújtani, s segítséget adni az 
eligazodáshoz a lehetőségek útvesztőjé-
ben, ezúttal is igyekeztünk megmutatni 
hasábjainkon, hol, mit érdemes keresni 
ha éppen építkezne, vagy otthonának 
felújításának fájába vágta a fejszéjét.

Természetesen a jól megérdemelt 
szórakozás, kikapcsolódás sem ma-
radhat el az elvégzett feladatok jutal-
maként. Szerencsére Somogyban egy-
általán nincs hiány lehetőségekből, a 
földből feltörő meleg vizet fürdőinkben 
egész évben, így a gyönyörű őszi napo-
kon is élvezhetjük. Miért is ne tennénk?! 
Valljuk be, néha legalább ennyit meg 
kell engednünk magunknak, hogy a drá-
ga idő tartalmas pihenéssel, ne mindig 

csak a szorító-égető feladatok elvégzé-
sével teljen.

Szeretettel ajánljuk, lapozza fel ma-
gazinunkat, keresse a legjobb anyag-
beszerző helyeket a hatékony házfelújí-
táshoz, vagy éppen a legprofibb mestert 
járműve felkészítéséhez a télre. s merít-
sen ötletet egy kellemes őszi pihenőhöz, 
a tartalmas és aktív családi kikapcsoló-
dásokhoz velünk. Koszorus Rita
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Ősszel és télen is vár Marcali
Marcali a par-

kos-ligetes 
arculatával, 
gyógyvizével, 

természeti környezetével, 
sportos és kulturális kíná-
latával egész éveben várja 
a városba látogatókat. 

A természetet kedvelők szá-
mára Marcali és környéke 
olyan, akár egy kis ékszerdo-
boz. A városban számos, egye-
di élővilággal rendelkező park 
található – matuzsálemfákkal, 
sétányokkal, szökőkutakkal. 
Négy kialakított túraútvona-
lon olyan érdekességhez juthat 
el a túrázó mint a Berzsenyi 
Dániel egykori szőlőbirtokát 
jelző obeliszk vagy a Zuhogó, 
ahol a Sári-csatorna mester-
séges vízesésének csobogását 
már messziről hallja az arra 
járó. A túraútvonalak mentén 
eljuthatunk a Marcali-hát leg-
magasabb pontjára, a Kastély-
dombra (256 m), ahonnan pá-
ratlan panoráma tárul elénk. 

Látványra akkor sem pa-
naszkodhat a kiránduló, ha 
a Forgách-pincéhez érkezik. 
A Marcali-hát a rómaiak óta 
jelentős szőlőtermesztő és bor-
termelő vidék. A 19. században 
a gombai Forgách nemesi csa-
lád borait Budapestre is szál-
lították, versenyeken szerepel-
tették és neves vendéglőkben 
árulták. A jelenleg magántulaj-
donban működő Forgách ura-
dalom nagypincéje borkósto-
lókkal és az egykori uradalom 
bemutatásával várja a vendé-
geket. A városnak ezen pontjá-
ról varázslatos kilátás nyílik a 
Balatonra és a Badacsonyra.

A városból több irányba le-
het továbbindulni, például az 
egyedi állat- és növényvilágot 
felvonultató Boronka-melléki 
Tájvédelmi Körzetbe. Az itte-
ni természeti értékek a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazga-
tósága által tartott szakveze-
téses túrákon is megismerhe-
tők. Páratlan látvány az őszi 
időszakban a Gyótapusztai 
erdő és a Gyótai-tórendszer. 

A Gyótai Vadásztársaság ál-
tal működtetett vadászház re-
mek szálláshely azok számára, 
akik az erdő hangjait éjszaka 
is szívesen hallgatják.

Marcali helyi értékeit is ér-
demes szemügyre venni, mint 
a Városháza épületét, a Ber-
náth Aurél Galériát, a Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony Plé-
bániatemplomot és az orató-
riumban található egyháztör-
téneti állandó tárlatot, a Szé-
chenyi utcai Szabadság parkot 
– az ott található Marcalihoz 
kötődő neves személyek mell-
szobraival, az egykori Széché-
nyi kastélyt, ami ma kórház-
ként működik. 

A város turizmusának meg-
határozó intézménye a Marca-
li Városi Fürdő és Szabadidő-
központ a gombai városrész-
ben, amely az őszi-téli idő-
szakban is várja vendégeit. A 
Fürdő fedett uszodarészében a 
25 méteres, négypályás úszó-
medence mellett tanmeden-
ce, termálvizes gyógymeden-
ce, valamint szauna, gőzkabin 
és jakuzzi is található. A mar-
cali gyógyvíz kiváló reumati-
kus- izületi bántalmak, ideg-
rendszeri és a nőgyógyászati 
panaszok kezelésére.

A Fürdő új szolgáltatásaként 
2019 nyarán egy 4 évszakos 
korcsolyapálya került felállítás-

ra, amellyel egész évben lehető-
ség nyílik Marcaliban korcso-
lyázásra. Az intézmény biztosít-
ja a korcsolyapálya használatá-
hoz szükséges korcsolyákat is.

A város ékessége az agórás 
Kulturális Korzó épülete, a 
Marcali Művelődési Központ 
és a Marcali Múzeum állan-
dó és időszaki kiállításaival, 
egész évet átívelő kulturá-
lis programjaival, rendezvé-
nyeivel. A Művelődési Köz-
pont ezen kívül előzetes be-
jelentkezéssel a felnőtteknek 
szabadulószobát kínál, míg a 
gyermekekre és a családokra 
gondolva közel 60 különböző 
társasjátékkal felszerelkezve 
TársasBázis nevű szolgáltatá-
sával nyújt lehetőséget a sza-
badidő vidám eltöltésére.

A Berzsenyi Dániel Városi 
Könyvtárban 2019 őszén ke-
rül kialakításra egy új innova-
tív közösségi tér, amelyben a 
könyvtár új szolgáltatásaként 
3D és VR-eszközök közösségi 
használatára is lehetőség nyí-
lik – 3D nyomtatással, virtu-
ális valóság alapú játékokkal, 
programokkal. 

A téli időszakban az adven-
ti ünnepkörhöz kapcsolódóan 
városszerte különböző prog-
ramok, rendezvények színe-
sítik a napokat. Elmaradha-
tatlan alkalom a városban a 
februári Borforraló fesztivál, 
ahol ízletesebbnél ízletesebb 
forraltborokat, fi nom ételeket 
kóstolhatnak a vendégek. A 
Borforraló fesztivál helyi ter-
mékekkel és kulturális műso-
rokkal várja az érdeklődőket. 
A jó hangulat garantált!

A városi programok pon-
tos időpontjairól és helyszíne-
iről részletek megtekinthetők 
a Művelődési Központ honlap-
ján (www.muvhaz-marcali.hu) 
és a Marcali Portálon (www.
marcaliportal.hu).
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Marcali MobilApp
Ismerje meg Marcali városát és 
annak nevezetességeit. Alkalma-
zásunk segítségével interaktív 
információkat kaphat a város lát-
nivalóiról, tájékozódhat az aktuá-
lis eseményekről, programokról, 
vendéglátó- és szálláshelyekről:
marcali.helysegkalauz.hu
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A kaposvári Természet Patikája új őszi kínálattal állt elő

Ínycsiklandozó falatokat tálalnak
A Természet Patiká-

ja most megnyílt 
reggelizőjében 
a hagyományos, 

vega és halas szendvicse-
ken kívül friss, ropogós 
salátamenüt is kínálnak. 

Az egészséges, ugyanakkor íny-
csiklandozó falatok után jólesik 
egy csésze zamatos kávé vagy 
egy pohár gőzölgő tea: a vevő kí-
vánsága azonnal teljesül.

– Nagy lelkesedéssel indí-
tottuk útjára az őszi szakmai 
programunkat, melynek ré-
szeként megnyitottuk a reg-
geliző sarkot – mondta Györe 
Katalin üzletvezető. – Más té-
ren is változtattunk. Új, pré-
miumkategóriás termékcsa-
ládot vezettünk be: a GAL 
étrendkiegészítők iránti fel-
fokozott érdeklődés érthető. 

Szerintem nagy előnye, hogy 
folyadékban és olajban oldott 
formában is kapható, s így 

a száj nyálkahártyáról szin-
te azonnal felszívódik és nem 
terheli az emésztőrendszert.

Ebben a hónapban is érde-
mes felkeresni a Természet Pa-
tikáját, ahol a szív- és érrend-
szeri problémákra ajánlott fo-
lyékony Q10 éppúgy megta-
lálható a lenyűgöző árukíná-
latban, mint az Omega 3 vagy 
rövidesen a CBD olajok is. Ked-
ves kiszolgálás, s természet-
gyógyász szaktanacsádás: a 
visszatérő vevők sokasága ta-
pasztalatból tudhatja, hogy 
szinte valamennyi korosztály 
megtalálja a számára fontos 
terméket. Több mint 2000 fajta 
árut forgalmaznak, a vitami-
nok, étrendkiegészítők mellett 
az ételallergiások is bőséges 
választékból vásárolhatnak.

TERMÉSZET PATIKÁJA
Kaposvár, Anna u. 12. 

Telefon: +36-82/222-577. 
Nyitvatartás: H–CS 8.30–17.30-ig. 

P 8–17.30-ig. Sz 8–12.30-ig.

Györe Katalin: új reggelizősarkot nyitottunk
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Elkötelezettek a minőség iránt, s mindezt igazán jó áron adják!

Színes őszi termékpaletta Bogláron
Sikeres iskola-

szezonon van 
túl a Vörös és 
Társa Kft. 

Az őszi időszakuk tovább-
ra is forgalmas a balaton-
boglári Papír-Írószer Áru-
házban, sokan keresik 
náluk az iskolásoknak és 
az óvodásoknak a rajzesz-
közöket. Már felkészültek 
az irodaszer szezonjára, 
a saját márkás PlusPoint 
iratrendezőik 11 színben 
kaphatóak, továbbá a cég 
által Németországból im-
portált WEDO termékek 
között nemesacél, titán bevo-
natú ollók, tűzőgépek, hibaja-
vítók, ergonómikus golyóstol-
lak közül választhatunk. Több 
mint tízezer terméket tartal-
mazó katalógusukból rendel-

ve minden irodai igényt ki 
tudnak elégíteni rövid időn 
belül. A sokszínű ősz sokakat 
megihlet kreatív dekorációk 
alkotására. Számukra filcla-
pokat, dekorgumikat, színes 

rafiákat, kartonokat, zsenília 
drótokat, formalyukasztókat, 
WEDO mintás élű ollókat, ak-
ril festékeket, ragasztókat, 
ragasztópisztolyokat kínál-
nak. Határidőnaplókból, asz-

tali és képes naptárakból 
már teljes a választékuk, 
most érdemes válogatni. 
Elkötelezettek a minőség 
iránt, termékeik különbö-
ző árfekvésben kapható-
ak. Készpénzzel és bank-
kártyával is lehet ná-
luk fizetni. Hétköznapo-
kon hétfőtől csütörtökig 
nyolctól délután fél ötig, 
pénteken pedig nyolctól 
délután négy óráig várják 
vásárlóikat a 400 négy-
zetméteres Klapka utcai 
áruházukban.

Vörös és Társa Kft.  
Papír Írószer Kis- és  

Nagykereskedelmi Áruház
Balatonboglár, Klapka u. 14. 
Telefon: +36-85/550-300. 

Fax: +36-85/550-301. 
E-mail: info@vorospapir.hu  
Web: www.vorospapir.hu
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Kovács Autószerviz Baté határában
A Kovács Autószerviz a  
61. számú főútvonal mel-
lett, a Kaposvártól mind-
össze 14 kilométerre levő 
Baté községben található. 

A szervizt – miután több pá-
lyázatot is megnyertek – fo-
lyamatosan fejlesztették fel a 
jelenlegi magas színvonalra.  
A telephelyük elhelyezkedése, 
mérete alkalmas arra, hogy a 
javításra ott hagyott járműve-
ket kulturáltan és biztonságo-
san tárolják.

– Évek óta együtt dolgozunk 
azért, hogy a megrendelőinket 
minél magasabb szinten tud-
juk kiszolgálni – mondta Ko-
vács János ügyvezető-tulajdo-
nos. – A kollégáim kivétel nél-
kül mind magasan képzett, 
többéves szakmai gyakorlat-
tal rendelkező autószerelők és 
autóvillamosság-szerelő vég-
zettséggel rendelkező elismert 
szakemberek.

A batéi Kovács Autószerviz-
ben a kor igényeihez igazodó 
modern felszerelésnek és mű-
szerezettségnek köszönhető-
en minden típusú és gyártmá-
nyú, három és fél tonnánál ki-
sebb közúti jármű garanciális 
időn belüli és azon túli javítá-
sára, karbantartására, teljes 
körű diagnosztikai vizsgálatra 
is képesek.

A Kovács Autó Kft. által vál-
lalt szolgáltatások köre – a ka-

rosszéria és fényezési munká-
kat kivéve – mindenre kiterjed:

• kis és nagy javítások,
• kötelező szervizek,
• kisebb céges flották szervi-

zelése,
• műszaki vizsga, akár soron 

kívül is!,
• előzetes eredetiségvizsgálat,
• időszakos műszaki vizsga,
• klíma javítása, tisztítása,
• gumiszerelés és centírozás,

• számítógépes futóműállítás,
• teljeskörű diagnosztikai vizs-

gálat,
• autómosás és kozmetika.

KOVÁCS AUTÓSZERVIZ
7258 Baté, Fő utca 71.
Nyitva: H–P 8–16.30 között.
Telefon/fax: +36-82/376-002.
Mobil: +36-20/350-6000.
E-mail-cím: 
info@kovacsautobate.hu
Web: www.kovacsautobate.hu
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