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Támogatott projekt:
Zöld város – a helyi társadalom közösségi életének segítése
A program felelőse: Vigmondné Szalai Erika
A rendezvény helye és ideje:
1. Béke park: Rózsa-lugas 2017. április 24.
2. Jókai utcai liget: Várdombi délután 2017. július 22.
3. Berzsenyi park: Játékliget 2017. augusztus 26.
Szakmai beszámoló
A Kulturális Központ egyik célkitűzése a kulturális korzózás - a pihenő sétáló turizmus építése. Ennek egyik szelete a lokálpatriotizmus, a közösségi élet segítésének keretében a város
parkjaiban/körzeteiben és a városrészekben a helyi értékek felkutatása és az arra épülő
jellegzetességek kialakítása, melyek maradandóak és fenntarthatóak - a körzeteket képviselő
önkormányzati képviselők közreműködésével. A kivitelezésében és megvalósításában jelentős
szerepe van az önkormányzat Gamesz szervezetének is. Ennek egyik része a Béke parkban a
rózsák ültetése: Rózsalugas - legyen ismét rózsákkal teli a park! – címmel. (2015-ben a
Fésülködő szobor környéke kapott rózsákat.)
Bereczk
Balázs
Marcali
alpolgármestere és Mozsárné Kutor
Veronika önkormányzati képviselő
ültette el az első két tő rózsát a parki
sétány mellett. A többi nyolcvan
elültetése pedig a város általános és
középiskolásaira
várt.
Az
alpolgármester
megnyitójában
kiemelte a diákok részvételét, amivel
így
is
bekapcsolódnak
a
környezettudatos
városépítő-szépítő
tevékenységbe. A rózsaültetésnek
három célja is van. Egyrészt a parkos

zöldfelület virágosítása. Másfelől a marcali önkormányzat Gamesz szervezetének
kezdeményezésére és szándéka szerint évről-évre annyi rózsatövet ültetnek el, ahány marcali
gyermek születik. Elmúlt évben nyolcvankét kisbaba jött világra, így ennyi virágot is ültettek
el a parki sétány két oldalán. Harmadrészt pedig, ahogyan Mozsárné Kutor Veronika elmondta:
évtizedekkel előtt rózsákkal volt tele a park, melyre őrök vigyáztak. Ezt az arcát is szeretnék
jelképesen visszaadni a parknak. A Rózsalugas - legyen ismét rózsákkal teli a park! címen
meghirdetett projekt, a több évtizedes hagyomány helyreállítására mellett, maradandó és
fenntartható helyi jellegzetességek kialakításával szeretné erősíteni a kulturális korzózást, a
pihenő-sétáló turizmust a városban.
Az idei rózsaültetéshez kapcsolódva, a
MagikMe és a Hétszínvirág Iskola
projektjében egy új - speciális játékkal is
gyarapodott a park játszótere, amit
szabadtéri
játszóház
kíséretében
próbálhattak ki az óvodások. A MagikMe
szülők által alapított csapata, olyan
integráló játszótéri eszközöket készít,
amelyeket egészséges és sérült gyerekek
is használhatnak. A kollekció egyik
darabja a Pillangó, az innovatív libikóka
került Marcaliba. A pillangó nevű,
négyágú rugós libikókán két egészséges
gyereknek alakítottak ki ülőhelyet, két
sérültnek pedig fekvő pozíciót, ezekbe a még ülni nem tudó csecsemőket is be lehet tenni.
A második törekvés a Jókai utcában található ligetes parkban a Szerelmesek kútjának avatása.
A parkban már nagyon régóta áll egy olyan modernizált száz éves artézi kút, mely természetes
forrásból táplálkozik – akárcsak a szerelemé, melynek forrása kiapadhatatlan. Ez a kutat
újították fel a Gamesz dolgozói, valamint térkövezték le – egy szív megrajzolásával – a
közvetlen környezetét, hogy látványosságot nyújtson a parkba látogatóknak. Itt kezdődött a
Várdombi délután programsorozata.
Markos Antal szerelmes verse után
Mészáros Géza és Fekete Lajos
önkormányzati képviselők adták át a park
újabb létesítményét - a Marcali hajdani
várának emlékét őrző - Várdomb, illetve az
artézi kút történetét leíró információs
oszlopot a Gamesz, a Kulturális Központ
és a Marcali Múzeum közreműködésével.
A megjelentek mézeskalács szíveket is
kaptak ajándékba.

A Várdombi délután a Noszlopy
Gáspár általános iskola udvarán
folytatódott,
ahol
folyamatos
vendéglátás,
kulturálisés
gyerekprogramok várták a marcaliakat.
Fellépett
gyermekműsorral
és
slágerválogatással Kádárné Hegedűs
Veronika énekes, a Baglas Néptánc
Együttes
a
néptáncszakos
növendékekkel, a nap sztárvendége
Csocsesz volt. Az estet utcabál zárta.

A Berzsenyi parkban sövénylabirintus
növekszik évről-évre.
A park
jellegzetessége a játszótér, ezért a
sövénylabirintussal ezt a teret
gazdagította a Kulturális Központ, s a
tervek szerint a labirintust minden
évben családi nap keretében bővíti,
míg el nem éri végleges formáját.

A sövénylabirintus idén tovább bővült, Labirintus-fesztivál keretében adta át Hosszú András
önkormányzati képviselő. A szépen növekedő sövénylabirintusban kincskeresés, a játszótér
mellett népi játékok, körhinta várta a gyerekeket.

Pénzügyi beszámoló:
A pályázatban megjelölt program tervezett kiadás
Megnevezés
Összeg:
-Játszóház Berzsenyi park és a
kincskeresés jutalmazása
-Mézeskalácsok
-Rózsák Béke parkba
-Sövénylabirintus bővítés Berzsenyi
park
Összesen:

Megítélt támogatás:
49.115 Ft
8.600 Ft
20.000 Ft
20.000 Ft

97.715 Ft

100.000 Ft

Marketing:
1. Plakátok, szórólapok
. A szórólapokat és a plakátokat a Kulturális Központ saját maga készítette.
2. Média megjelenés:
- Piacrádió beharangozó 2017. 04. 21.
2017. 07. 21.
2017. 08. 25.
- Marcali Városi Kulturális Központ honlapja (www.muvhaz-marcali.hu) kulturális hírek
- Marcali Portál 2017. 04. 24.
2017. 07. 22.
2017. 08. 26.
- Tavi Televízió 2017. 04. 28.
2017. 07. 28.
2017. 09. 01.
- Marcali Napló beharangozó 2017. 04. 12.
2017. 06. 12.
- Somogyi Hírlap 2017. 04.26.
2017. 07. 27.
2017- 09. 30.

Marcali, 2017. 10.05.
Vigmondné Szalai Erika
igazgató

