
 
 

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: 06 85/510-449 

 

Támogatott projekt: 

„Ember és vallás” – az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése” című témában előadások 

A program felelőse: Vigmondné Szalai Erika igazgató 

Szakmai megvalósító: Háromi-Horváth Krisztina és Zsirai Tibor 

 

A program helye és ideje: 

2015. 11.1 2. – hinduizmus 

2015. 11. 26. – kereszténység 

2015. 12. 10. – buddhizmus 

Helyszín: Kulturális Korzó 

 

Szakmai beszámoló: 

Az Ember és vallás előadássorozat olyan kulturális program biztosítása, elsősorban felnőttek 

részére, akik szeretnek megismerni más vallásokat, kultúrákat és szívesen hallgatják érdekes 

emberek történeteit, konkrétan különböző vallások képviselőinek előadásait. A Kulturális 

Központ látogatói körében népszerű Emberek, utazások sorozatát indította újra 2015-ben, 

ezúttal Ember és vallás címen. Ahogy a sorozat címe is jelzi, az érdeklődők egy tematikusabb 

rendszer keretein belül, érdekes emberek gondolatvilágán, filozófiáján, világhoz való 

viszonyán keresztül ismerkedhettek meg más vallások, kultúrák képviselőivel, közösségeivel.  

A sorozat három előadást foglalt magában, más-más vallások kiemelkedő képviselőinek, 

előadóinak közreműködésével.  
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A hinduizmus 

 

 
A hinduizmus képviselői a somogyvámosi Krisna-völgyből érkeztek. Az előadást Gyöngyösi 

László (lelki nevén Dvaipáyana dász) tartotta „Lelki megoldások anyagi problémákra” alcímen. 

Először gyermekek zenei bemutatóját láthatták, hallhatták az érdeklődők, megismerkedtek az 

indiai ruhákkal, majd arról esett szó, hogy a vallások miként tud(ná)nak segíteni a világméretű 

problémák megoldásában, és hogyan a saját egyéni nehézségekben. Eközben szóba került a 

kétféle karma és az azokon való felülemelkedés, sok példával és személyes tapasztalattal. Végül 

a Krisna-völgyi ételeket is meg lehetett kóstolni.  

A kereszténység 

 



 
 

 
A második előadás „A kereszténység Szent Márton évében” címet viselte. Az előadást a marcali 

egyházközség több vezetője tartotta és a beszélgetéseket Kiss Iván címzetes prépost, Marcali 

esperes-plébánosa vezette. A Katolikus Karitásztól Jáki Zoltánné, a hitoktatók közül Tombor 

Erzsébet, az imaközösségekből Markovics Jánosné, a Keresztény Értelmiségiektől Kiss 

Kálmán. Közben Kozma Krisztián mondott verseket. Közreműködött a Fény Gyermekei 

zenekar. A megjelent érdeklődők kis szentképeket is ajándékba kaptak.  

 

A buddhizmus 

 



 
 

 
A közreműködők a zalaszántói Buddhista Béke-Szentély Alapítványtól érkeztek. A vetítéssel 

összekötött előadást az alapítvány rezidens lámája, Drupon Konchok Padma Jigmet tartotta „A 

buddhizmusról hitelesen” címmel. A tibeti születésű láma segítői közreműködésével magyarul 

tartotta a foglalkozást. Az érdeklődők szintén ajándékot kaptak: egy-egy dalai lámás 

képeslappal kedveskedtek a buddhisták.  

 

Marcali, 2015. december 21. 

 

 

 

Vigmondné Szalai Erika 

Igazgató 

Marcali Városi Kulturális Központ 

 

 


