
PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ 
 
A Marcali Városi Kulturális Központ 250.000 forintot nyert Értékeink… - művelődési 

szokások gazdagítása a városrészekben  elnevezésű projektjével a marcali önkormányzat 

Oktatási és Közművelődési Bizottságától. 

 

A rendezvény helye és ideje: 

Gyótapuszta 2013. június 23. 

Gyótapuszta 2013. július 19. 

Bize 2013. augusztus 05. 

Boronka 2013. október 19. 

Horvátkút 2013. október 26. 

Marcali 2013. december 10. 

Bize 2013. december 22. 

 

Beszámoló: 

A marcali Szent Iván éjhez kapcsolódva került sor elsőként június 23-án Gyótapusztán a 

kulturális programsorozat megszervezésére. Szaka Zsolt vezetésével túrázók is „sétára” 

indultak a Kulturális Korzótól a gyótapusztai kultúrházhoz, ahol velük együtt, más érkezőket 

is, mágikus népszokással is fogadták a szervezők. A tűzugrásra vállalkozók kívánság-teljesítő 

szerencséjüket kipróbálva „jóslást” kaptak.  

 
 

 

Az Imre Sándor Szeretetszínház a Hamupipőke mesejátékot adta elő.  

 



 
 

 

A színházi előadás mellett tekeverseny is volt: a lángoló tűzkerék gurításának szimbolikájára. 

 

 
 

Július 19-én Gyótapuszta napján a kultúrházban vándorkiállítás keretében megnyílt a Marcali 

- Jó neked! című fotókiállítás, a Kulturális Központ által életre hívott Marcali Fotótábor 

résztvevőinek munkáiból. 



 
 

Augusztus 5-én a bizeiek találkozóját szervezte meg a Bizei Művelődési Közösség és a 

részönkormányzat a Marcalihoz tartozó városrészben. Itt két kiállítás is nyílt a kultúrházban: a 

Marcali Múzeum rendezésében régi, bizei üvegnegatívok nagyításaiból nyílt fényképtárlat, 

mely a bizei hétköznapokból adott ízelítőt a múlt század közepétől, illetve a Kulturális 

Központ Marcali - Jó neked! nevet viselő fotókiállítása is bemutatásra került.  

 

 

Október 19-én a marcali Kulturális Központ szervezésében színházi est volt Boronkán. Az 

Imre Sándor Szeretetszínház Terülj, terülj asztalkám! című népi mesejátékát tekinthették meg 

az érdeklődők, a csoport marcali és niklai tagjainak előadásában. 



  

Emellett - Gyótapuszta és Bize után -a  boronkai városrészbe is eljutott a kulturális Központ 

Marcali - Jó neked! című vándorkiállítása.  

 

Október 26-án Horvátkúton szüreti mulatság volt. Az Értékeink elnevezésű programban 

tovább vándorolt a Marcali-Jó neked! fotókiállítás.  



 

A szüreti felvonulást követően az Imre Sándor Szeretetszínház itt is bemutatta a Terülj, terülj 

asztalkám! című népi mesejátékát.  

 

December 10-én a marcali Kulturális Korzóban állította ki a Kulturális Központ a városrészi 

értékeket. A Nemzeti Művelődési Intézet Somogy megyei szakmai konferenciasorozatának 

marcali állomásán az előadások és filmvetítések mellett a résztvevők gyakorlati ízelítőt is 

kaptak a város értékeiből. A mini-kiállításon a marcali szervezők felvonultatták a horvátkúti 

diótortát, a boronkai kézműves tejtermékeket, valamint bizei iparművész munkáit.  



 
 

Az Értékeink elnevezésű program zárása december 22-én Bizén volt. Falukarácsony 

keretében a kultúrházban fellépett a Stringer gitártrió. 

 

  
 

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Nagyszakácsi Gyermekotthona pedig 

betlehemes színjátékot adott elő.  



 
 

 

 

 

 

 

Marcali 2013. 12. 29 

 

 

 

 

Vigmondné Szalai Erika 

igazgató 

Marcali Városi Kulturális Központ  

 

 


