
 

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ 
 
Támogató:  
Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági 

Bizottsága 

8700 Marcali Rákóczi u. 11.  

 

Támogatott: 

 Marcali Városi Kulturális Központ 

8700 Marcali Múzeum köz 5. 

(képviselő Vigmondné Szalai Erika igazgató 

Email: vigmond.erika@gmail.com 

Telefon: 85/510-449 

 

Támogatott projekt: 

Értékeink – a helyi társadalom közösségi életének segítése  

A program felelőse: Vigmondné Szalai Erika 

 

A rendezvény helye és ideje: 

1. Béke park: Rózsa-lugas 2015. június 14. 

2. Jókai utcai liget: Várdombi piknik 2015. július 25. 

3. Berzsenyi park: Játékliget 2015. augusztus 22. 

 

Szakmai beszámoló 

 

A Kulturális Központ egyik célkitűzése a kulturális korzózás - a pihenő sétáló turizmus – 

erősítése Ennek egyik szelete a lokálpatriotizmus, a közösségi élet segítésének keretében 

város parkjaiban a helyi jellegzetességek kialakítása, melyek maradandóak és fenntarthatóak.  

 

A projekt első állomása a Béke 

park volt. Mozsárné Kutor 

Veronika önkormányzati 

képviselő és Vigmondné Szalai 

Erika, a Kulturális Központ 

igazgatója rózsaültetéssel 

nyitotta meg a Rózsalugas - 

"legyen ismét rózsákkal teli a 

park" címen meghirdetett 

családi napot. A Fésülködő 

szoborhoz szervezett találkozón 

a képviselőasszony 

köszöntőjében felidézte, mikor 

a Béke park még tele volt 

rózsákkal, külön „rózsaőr” vigyázott rájuk.  Az összejövetel elsősorban a környék lakóit 

igyekezett megszólítani, a felnőtteknek lehetőséget biztosítani az egymással és 

képviselőjükkel való találkozásra, véleménycserére, a gyerekeknek ismerkedésre, közös 

játékra, de szeretettel látták a város távolabbi részeiről érkezőket is. A játszóház vendége Ősz 

Gabriella énekes volt. 
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A körzeteket képviselő 

önkormányzati képviselők 

közreműködésével 

megvalósuló törekvés 

második kezdeményezése volt 

a Béke parki Rózsalugas után, 

a Jókai utcában található 

ligetes parkban a Szerelmesek 

kútjának avatása. A parkban 

már nagyon régóta áll egy 

olyan kút, mely természetes 

forrásból táplálkozik – 

akárcsak a szerelemé, 

melynek forrása 

kiapadhatatlan. Ez a kutat újították fel a Gamesz dolgozói, valamint térkövezték le – egy szív 

megrajzolásával – a közvetlen környezetét, hogy látványosságot nyújtson a parkba 

látogatóknak. A Szerelmesek kútját a Várdombi Délután keretében szervezett rendezvényen 

adta át Vigmondné Szalai Erika, a Kulturális Központ igazgatója, dr. Mészáros Géza és 

Fekete Lajos önkormányzati képviselő.  

A körzetek önkormányzati 

képviselőinek 

közreműködésével 

megvalósuló törekvés 

harmadik kezdeményezése - a 

Béke parki Rózsalugas és a 

Jókai utcában található ligetes 

parkban a Szerelmesek kútja 

után - a Berzsenyi park 

sövénylabirintus alapjának 

avatása volt dr. Sütő László 

polgármesterrel és Hosszú 

András önkormányzati 

képviselővel. 

A park jellegzetessége a játszótér, ezért a sövénylabirintussal ezt a teret gazdagította a 

Kulturális Központ, s a tervek szerint a labirintust minden évben családi nap keretében bővíti, 

míg el nem éri végleges formáját. Az elképzelést a Gamesz dolgozói valósították meg, hogy 

meghatározó látványossága legyen a parkba látogatóknak. A labirintus közepén található 

különböző anyagok is a játékok részei lehetnek, akár egy naposabb, melegebb időben bekötött 

szemmel, mezítlábas érzékeléssel lehet kitalálni az anyagok fajtáit. 

 


