
 

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ 
Ügyiratszám: 2631/52/2014 

 
Támogató:  

Marcali Város Önkormányzata – Oktatási és Közművelődési Bizottság 

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: 

Zene nélkül mit érek én – kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése 

A program felelőse: Vigmondné Szalai Erika 

 

A rendezvény helye és ideje: 

Művelődési Ház (Széchenyi u. 3.)             május 29.  

 

Szakmai beszámoló 

 

A Kulturális Központ fontosnak tartja a 

kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetését. Ezért csatlakozott a 

Somogy Megyei Gyermekvédelmi 

Igazgatóság valamint a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Somogy Megyei Kirendeltség 

Marcaliban tartandó rendezvényéhez. A 

Zene nélkül mit érek én elnevezésű 

zenés-táncos fesztiválon a megyei 

gyermekotthonokban, és 

nevelőszülőknél élő fiatalok mutatták 

meg tehetségüket szólóban vagy 

társakkal a marcali Művelődési Ház 

színháztermében. Ki énekkel, ki 

tánccal, volt aki verssel, míg megint 

más ezek kombinációival próbálta 

elnyerni a zsűri és lakótársaik tetszését.  Huszonöt műsorszámot hoztak a balatonboglári, 

kaposvári, marcali, nagybajomi, nagyszakácsi, osztopáni, öreglaki, somogyvári, szennai 

otthonok és a nevelőszülői hálózat fiataljai.  

mailto:vigmond.erika@gmail.com


 
 A vendégekkel, kísérőkkel együtt 

csaknem kétszázötvenen találkoztak a 

fesztiválon, amelynek alapjait 2005-ben 

tette le a marcali Százszorszép 

gyermekotthon. A többségében roma 

származású gyerekek között végzett 

felmérés alapján, a Kulturális Központ a 

körükben kedvelt sztárfellépő 

meghívásával járult hozzá a rendezvény 

értékeket közvetítő sikeréhez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fiatalok így közvetlenül és 

személyesen is találkozhattak a roma 

származású Bódi Csabyval, aki saját 

életútjáról, a sikerhez vezető 

akadályokról, a kitartó munka 

eredményéről is beszélt a csaknem 

egyórás műsorának keretében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredetileg harminc percesre tervezett 

koncertet az előadó a fiatalok 

lelkesedése miatt további harminc 

perccel megtoldotta saját 

támogatásaként. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pénzügyi beszámoló: 

 

Pályázatban igényelt támogatás összege: 195.000 Ft. 

Megítélt támogatás:                                  120.000 Ft. 

 

A Marcali Városi Kulturális Központ tekintettel a támogatásként megítélt alacsonyabb 

összegre, a felmerülő többletköltséget önerőből finanszírozta.  

 

Közművelődési pályázat terhére felhasznált költségek: 

Bódi Csaby előadói díj: 120.000,- Ft.     

Összesen                        120.000,- Ft. 

 

Önköltségek:  
Bódi Csaby előadói díj kiegészítés: 75.000,-Ft. 

Összesen:                                         75.000,-Ft. 

 

Marketing: 

 

1. Plakátok, meghívók 

A meghívókat és a plakátokat a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság készíttette. 

2. Média megjelenés: 

- Marcali Városi Kulturális Központ honlapja(www.muvhaz-marcali.hu): 2014.05.29.  

   Zene  nélkül  címmel 

- Piacrádió program-előzetes: 2014. 05. 09. 

                                                2014. 05. 16. 

                                                2014. 05. 23. 

                                                

- Marcali Portál: fotós tudósítás 2014. 05. 29. Zene nélkül mit érek címmel.  

- Tavi Televízió: videós összeállítás 2014. 06.04. Zene nélkül mit érek én címmel 

- Somogyi Hírlap: tudósítás 2014. 05. 30. szám 3. o. Zene nélkül mit érek én… címmel  

                              

Mellékletek 

 

1. Megállapodás és számlamásolat 

2. Bizonylat összesítő 

 

 

 

Marcali 2014. 06. 05 

 

 

 

 

Vigmondné Szalai Erika 

igazgató 

Marcali Városi Kulturális Központ  

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

