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Marczin György 
Magyarszerdahely Község Polgármestere

Életút és visszaemlékezés

Magyarszerdahely a község, melyet 1990 óta, mint polgármester képviselhetek Nagy-
kanizsától északra, 16 km távolságra van a Zalaegerszegre vezető 74 sz. út keleti olda-
lán. Határa részint dombos és sík, a település szabálytalan kiterjedésű és a Kürtös-patak 
szeli ketté. Régóta lakott hely, kedvező volt a megtelepedésre. Ezt igazolják a régészeti 
kutatások (középső rézkor, korai és késő bronzkor leletei, valamint a késő vaskori jelen-
létet a kelta sírok bizonyították). Nevét a szerdánként tartott vásárról kapta. 1752-ben 
a palini Inkey uraság költségén Szent István tiszteletére építettek templomot. 1828-ban 
már köves úton lehetett megközelíteni a települést. Az 1860-as években vasútállomást 
kapott. A 20. század fordulóján a magyar és katolikus lakosok száma 1910-ben 956 fő 
volt. Működött a faluban egy 5 munkást foglalkoztató mezőgazdasági szeszgyár, kézi 
erőre berendezett vaj- és sajtkészítő telep, 15 lóerős vízimalom is. A II. világháborúban 
25 lakója halt meg a falunak. 1948-ban hatosztályos iskolája volt a (1-4. osztály 54; 
5-6. 31 tanulóval). Két tanító két tanteremben oktatta a gyerekeket. 1960-ban két 
tantermes iskola létesült szolgálati lakással. A gyermeklétszám fogyása miatt 1975-ben 
a felső, 1995 augusztus 31-én az alsó tagozatos iskola is megszűnt. Napközi-ottho-
nos óvoda konyhával viszont működik, mely 1961-ben jött létre, 1989-ben pedig új 
óvoda épült. Jelenleg 20 gyermek és 5 dolgozói létszámmal működik. Két műemlék 
jellegű épületünk, a 74-es főút melletti Csárda, valamint a Szent István király nevére 
felszentelt templom. Hőseinkre emlékezve az I. világháborús emléktáblán az “Istenért, 
hazáért, királyért 1914-1918”-as felirat van és a templom falán van elhelyezve, míg 
a II. világháborús emlékművűnk a település központjában található.



Harminc éve polgármesterek életutjai és visszaemlékezései, települési adatok

Marczin Györgynek hívnak. Nagykanizsán 1959. június 18-án születtem, ál-
talános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban, Magyarszerdahelyen végeztem, 
majd 1977-ben érettségiztem, azaz középfokú vendéglátóipari képesítést szereztem 
a Keszthelyi Vendéglátóipari Szakközépiskolában. Nagykanizsán, 1977 őszétől fel-
szolgálóként dolgoztam több étteremben, majd 1988-tól a gelsei közép-zalai Áfész-
nél, mint leltárellenőr tevékenykedtem. A választásokat követően 1991-ben a helyi 
vegyesboltot béreltük, majd megvettük és 2014-ig a feleségemmel együtt itt dolgoz-
tunk. 1990 és 2019 között társadalmi megbízatású, 2019-es választásokat követően 
főállású polgármesterként látom el a feladatokat.

Eredményeink, melyet az épp „regnáló”testülettel és a lakossággal közösen, együtt 
értünk el a következők. A rendszerváltást követően hamarosan kiépítésre került 
a vezetékes telefonhálózat, kábel- tv rendszer, majd évekkel később a hiányzó inf-
rastruktúra két eleme, a vezetékes gáz, illetve a csatornahálózat. Így a településünk 
összközműves lett. Építési telkeket (10 db átlag 1700 m2-es) alakítottunk ki a lakos-
ság megtartása céljából. Pályázati forrásból közösségi helyet (IKSZT) alakítottunk 
ki a volt iskola épületéből. A hivatal, óvoda, könyvtár, gépkocsi tároló nyílászáró 
cseréje és hőszigetelése külső felújításuk megtörtént. Szlovén - magyar határon át-
nyúló pályázat kapcsán, a zártkerti részben turisztikai pihenőt, három szintes kilá-
tót és az IKSZT udvarán közel 200m2-es rendezvény pajtát építtettünk, ugyanitt 
a második ütemben mesepark került kialakításra. Közvilágítás korszerűsítése – led-es 
lámpatestek felszerelése - 2018-ban megtörtént. A Magyar Falu Program keretében 
2019-ben sikeresen pályáztunk óvoda, valamint óvoda udvar fejlesztésére, melynek 
keretében szigetelésre került az épület padlástere, napelemes rendszer került kiépítés-
re, az udvaron pedig rekortán anyagból KRESZ pálya kialakítása. 2020-ban Magyar 
Falu Programban orvosi rendelő és váró, új helyen történő kialakításáról, valamint 
a megkezdett járda felújításra adtunk be pályázatot.


