
 
 

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 2. 

(képviselő Vigmondné Szalai Erika igazgató 

Email: vigmond.erika@gmail.com 

Telefon: 06 30/973-9200) 

 

Támogatott projekt: 

Értékeink – hagyományok feltárása, megismertetése, a művelődési szokások gondozása, 

gazdagítása a városrészekben 

Rendezvény megnevezése: Gyóta-Nyitogató szezonindító búcsúi 

tekeverseny városrészi csapatokkal, 

műsoros előadással, kiállítás megnyitóval  

Horvátkúti pinceszer műsoros 

előadással, pincepörkölt és borkóstolással 

Boronkai múltidéző műsoros előadással, 

a boronkai közösség életéből készült 

videofilm-vetítéssel, szüreti bállal 

Vendel nap műsoros előadással, 

fotókiállítással, bormustrával Vendel napi 

batyus bállal 

Rendezvény helye: Gyótapusztai kultúrház 

Horvátkúti kultúrház 

Boronkai kultúrház 

Bizei kultúrház 

Dátuma: 2017. 06.24. Gyótapuszta 

2017. 09. 09 Horvátkút 

2017. 09. 16 és 10.14. (bál) Boronka 

2017. 11. 18. Bize  

Célközönség: A gyótapusztai közösség 

A horvátkúti, valamint a 

választókerülethez tartozó marcali 

részterület közösségei 

A boronkai közösség 

A bizei közösség 

mailto:vigmond.erika@gmail.com


 
 

Részvétel: Gyótapuszta 40 fő 

Horvátkút 100 fő 

Boronka  50 fő 

Bize 30 fő 

 

Közreműködők: 

Név Szervezet Közreműködés területe 

Vigmondné Szalai Erika Marcali Városi Kulturális 

Központ 

Közművelődési programok 

összeállítása, szervezése 

Kissné Molnár Ágnes gyótapusztai városrészi 

önkormányzati képviselő 

közösségszervezés, 

programok szervezése, 

megvalósítása 

Dr. Mészáros Géza horvátkúti városrészi 

önkormányzati képviselő 

településrészi munkacsoport 

közösségszervezés, 

programok szervezése, 

megvalósítása 

Mozsárné Kutor Veronika boronkai városrészi 

önkormányzati képviselő 

településrészi munkacsoport 

közösségszervezés, 

programok szervezése, 

megvalósítása 

Fekete Lajos  bizei városrészi 

önkormányzati képviselő 

Településrészi 

munkacsoport 

közösségszervezés, 

programok szervezése, 

megvalósítása 

Bertalan Bálint Bizéért Szabadidő és 

Kulturális Egyesület 

közösségszervezés, 

programok szervezése, 

megvalósítása 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Szakmai beszámoló 

A marcali Kulturális Központ stratégiájában egyik törekvésként fogalmazódott meg, hogy a 

szabadidő kulturális célú eltöltésével, a helyi közösségi élet erősítésével gazdagítsa a 

művelődési szokásokat Marcali városrészeiben is. A közösségfejlesztő projekt programjai, 

a helyiek bevonásával a városrészekre jellemző sajátosságok alapján hagyományok 

feltárását és megismertetését tűzte ki célul.  

 

  
 

Gyótapusztán búcsúi tekeverseny köré szerveződtek a programok szentmisével, Máté 

Ferencné Bebics Zsuzsanna természetfotóiból nyílt kiállítással, a Baglas néptáncosainak 

fellépésével és májusfa kitáncoló bállal.  

Szőlőhegyi hangulat várta a 

vendégeket Horvátkúton. A 

lovaskocsis szüreti felvonulás 

Marcaliból indult a Baglas 

néptáncosaival. A kisbíró 

hirdetményben invitálta mulatságba a 

marcaliakat. Szavait minden 

megállóban táncbemutató és 

borkóstolás követte. 

 

 

 

 

 



 
 

A horvátkúti kultúrháznál pedig 

pinceszeri borozgatás, falatozás 

elevenedett meg. A szürethez 

szükséges kellékekkel, őszi 

betakarítás eszközeivel és 

terményeivel feldíszített múltidéző 

falusi udvaron ehhez híven, 

borkóstolóval és vacsorával 

fogadtak mindenkit. A táncos 

ízelítőt a Baglas néptáncosai ropták, a bordaloknál a marcali Bajtársi Dalárda tagjai vállalták 

a nótafa szerepét.  

  

A boronkaiakat múltidézés fogadta, 

ahol filmvetítéssel idézték meg a 

városrész emlékezetes pillanatait. A 

szervezők a 2016-os év 13 kulturális 

eseményéről képes-, a 2017-es 

falunapról videós összeállítást 

vetítettek az érdeklődőknek. 

 

A kultúrház új sínrendszerrel gazdagodott. Felavatására Boronka képekben címmel készült 

kiállítás - a település lakóiról, eseményeiről, természeti értékeiről. 

Az összejövetelen díjazták az 

alkalomra meghirdetett pogácsasütő 

verseny indulóit. 

A szüreti bál ezen a napon előre nem 

látható technikai okokból elmaradt, 

pótlását a szervezők egy októberi 

hétvégére tették.  

 

 

 



 
 

 

Bizén a falu és a templom védőszentjének neve fémjelzi a Vendel napot. 2017-ben a Vendel 

napi bált elevenítette fel a Bizéért szabadidő és Kulturális Egyesület. A műsoros esten 

fellépett Máthé Zsolt énekes, majd a résztvevők bormustrán mondtak ítéletet a bizei 

szőlőhegy idei boraira. 

 

 

A Marcali Városi Kulturális Központhoz tartozó városrészi közösségi házak, valamin a Bizei 

Ifjúsági Ház új zászlózást, valamint intézménytáblákat és utca-házszám táblákat is kaptak. 

 

 

 



 
 

 

 

Pénzügyi beszámoló: 

 

A pályázatban megjelölt program tervezett kiadás Megítélt támogatás: 

Megnevezés Összeg: 

Előadói díjak:                            

Gyóta: Baglas 

            Sinkovics László 

12.000 

20.320  

Horvátkút: Baglas 30.000  

Boronka: Gazda Tamás 30.000  

Bize: Máthé Zsolt 30.000  

Installációk:   

Sínrendszer 20.655  

Zászlók 25.654  

Intézményi táblák 15.875  

Képkeretek 39.800  

Versenydíj 8.049  

   

Fotók 24.687  

 9.480  

   

Összesen: 266.520 Ft 270.000 Ft 

 

 

Marketing: 

 

Marketing: 

 

1. Plakátok, szórólapok 

. A szórólapokat és a plakátokat a Kulturális Központ saját maga készítette. 

2. Média megjelenés: 

- Marcali Városi Kulturális Központ honlapja (www.muvhaz-marcali.hu) kulturális hírek 

- Marcali Portál  2017. 06. 25. 

                           2017. 09. 10. 

- Tavi Televízió 2017. 07. 01. 

                           2017. 09. 16. 

- Somogyi Hírlap 2017- 10. 03. 

 

 

Marcali, 2017. 12. 18. 

 

 

 

Vigmondné Szalai Erika 
 

http://www.muvhaz-marcali.hu/

