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 – hagyományok feltárása, megismertetése, a művelődési szokások gondozása,
gazdagítása a városrészekben
A program felelőse: Vigmondné Szalai Erika
A rendezvény helye és ideje:
1. Bize: Vendel nap műsoros előadással, fotókiállítással, „életfa” avatással, Vendel napi búcsúval:
október 22-23.
2. Boronka: Boronkai múltidéző műsoros előadással, a boronkai közösség életéből készült
videofilm-vetítéssel, szüreti felvonulással: október 8.
3. Gyótapuszta: Gyóta-Nyitogató szezonindító búcsúi tekeverseny városrészi csapatokkal,
műsoros előadással, kiállítás megnyitóval: június 04.
4. Horvátkút: Horvátkúti pinceszer műsoros előadással, pincepörkölt és borkóstolással:
szeptember 10.

Szakmai beszámoló
A Kulturális Központ egyik projektje, hogy segítse, gazdagítsa a helyi művelődési szokásokat
a városrészekben. A programokat úgy állítja össze, hogy helyi/városrészi jellegzetességekre
építsen, új hagyományok alapjait letéve. E mentén a városrészi arculatot is lehet formálni,
fejleszteni, erősítve az ott lakók lokálpatriotizmusát is a városrészek önkormányzati
képviselőinek együttműködésével.
A rendezvénysorozat Gyótapusztán kezdődött. Gyótán régi szokás a tekézés. A kultúrház
melletti kuglipálya segít feleleveníteni ezt a hagyományt. A tekeversenyre minden városrész
küldött csapatot, a megmérettetés Kissné Molnár Ágnes képviselő köszöntője után kezdődött.
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A Gyóta-nyitogató Marcalihoz tartozó városrészek közötti tekeversennyel, Marabu
minikiállításának megnyitójával kezdődött.

Majd Varga Orsolya zenés műsorával és májusfa kitáncoló bállal folytatódott a
programsorozat.
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A városrészek közötti - immár hagyományos - tekeversenyt Boronka csapata nyerte.
A rendezvénysorozat következő állomása Horvátkút volt, szőlőhegyi hangulat várta a
vendégeket. A horvátkúti pinceszer hagyományteremtő szándékkal indult, a szüret, a
szőlőművelés települési jellemzőire alapozva. Erről beszélt Mészáros Géza képviselő
köszöntőjében.

A kultúrháznál a szürethez szükséges kellékekkel, őszi betakarítás eszközeivel és
terményeivel feldíszített múltidéző falusi udvaron ehhez híven, pinceszeri borkóstolóval és
vacsorával fogadtak mindenkit.
3

A táncos ízelítőt a Baglas néptáncosai ropták.

A bordaloknál a marcali Bajtársi Dalárda tagjai vállalták a nótafa szerepét. A
vacsoránál Pintér József népi citerás fokozta a jókedvet.
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A „Múltidéző Boronka” programsorozat a boronkai városrész egykori óvodájában
kezdődött.

Az óvodában a Marcali Múzeum szakmai közreműködésével helyi gyűjtésből múltidéző
kiállítást rendeztek be.

Elsőként az időseket köszöntötték verssel és virággal.
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Majd a Baglas Fundamentum Táncegyüttes adott műsort.

A műsor után a résztvevők lovaskocsikon járták be a falut, végül filmvetítéssel idézték
meg a városrész emlékezetes pillanatait. A napot bállal zárták.
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Gólyapárt ábrázoló köztéri alkotást avattak Marcali bizei városrészében. A szoborkompozíció
oszlopára az idén született kisbabák névtábláit helyezték el.

A szoborkompozíciót Bereczk Balázs alpolgármester, Fekete Lajos, a városrész önkormányzati
képviselője és a szobrot készítő művész, Csikós Nagy Márton leplezte le. H. Rádics Márta
helytörténeti kutató beszédében Bize múltját, emlékparkjának kialakulását idézte fel. A
gólyapárt ábrázoló alkotás felállítása jelképe a faluból elköltözött, de mindig visszatérő volt
bizeiek útjának, de azoknak is, akik szülőföldet teremtettek utódaiknak, vagy fészküket hagyták
örökül gyerekeiknek. Fekete Lajos pedig az élet szimbolikájáról, a közösségi összetartozás
értékeinek tárgyi megnyilvánulásairól beszélve mondta el: a köztéri alkotás egyben életfa is,
minden évben Vendel napi ünnepség keretében helyezik el az emlékmű oszlopán azoknak a
gyerekeknek a névtábláját, akik az adott évben születtek.
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Az avatón – a Calympa Énekegyüttes közreműködésével - két névtáblát helyeztek el.

A Vendel napi programsorozat része volt az ünnepi szentmise, valamint útszéli felújított
kereszt avatása is, amit Kiss Iván címzetes prépost, Marcali esperesplébánosa áldott meg.
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A védelem alatt álló keresztet Pichler László - akinek ősei Bizéről származnak - restauráltatta,
mikor az Egyházmegye lapjából tudomást szerzett a felújításra váró keresztről.
A Vendel napi programsorozat szervezésében Fekete Lajos és H. Rádics Márta mellett részt
vett a Bizéért Szabadidő és Kulturális Egyesület, a településrészi munkacsoport, valamint a
Kulturális Központ is. Idén 60 éves évfordulóját ünnepli a bizei kultúrház. Ennek keretében
kortárs művész, Marabu karikatúráiból rendeztünk be kiállítást a kultúrházban.
Fotók: Zsirai Tibor

Marcali, 2016. 11. 09.
Vigmondné Szalai Erika
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