
 
 

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: 06 30/973-9200 

 

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: Erzsébet ünnep: október 24.-25. 

2. Boronka: Boronkai múltidéző szeptember 19. 

3. Horvátkút: Horvátkúti karácsony december 19. 

 

 

Szakmai beszámoló 

 

A Kulturális Központ 2013-ban már megteremtette azon városrészi rendezvények alapjait, mely 

a helyi közösségi élet erősítésével gazdagítja a művelődési szokásokat. Gyótapuszta 

kivételével- mivel a 2015-ös rendezvényt más pályázati forrásból sikerül megvalósítani - Bizén, 

Boronkán, és Horvátkúton igyekezett az intézmény hagyományossá tenni a városrészekre 

jellemző sajátos programokat a városrészi kultúrházakban.  
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A „Múltidéző Boronka” című rendezvény második alakommal került megrendezésre. A tavalyi 

év sikeres programjaként, igény volt az ott lakók körében arra, hogy 2015-ben is megrendezésre 

kerüljön, összekapcsolva a hagyományos szüreti felvonulással és bállal. 

A múltidézés 16.00 órakor kezdődött a Településrészi Munkacsoport és a marcali Kulturális 

Központ szervezésében. Elsőként a májusban megrendezett fotótábor boronkai képeiből nyílt 

kiállítás, amelyet Zsirai Tibor és T. Molnár Gertrúd nyitott meg. 

 



 
 

A múltidézést filmvetítés tette emlékezetessé, a városrész múltjából vetítettek érdekes és 

emlékezetes filmfelvételeket, valamint a településrész emlékezetes pillanatait is 

felsorakoztatták képeken. 

Ezzel párhuzamosan zajlott a sós sütemények versenye, ahol 8 helybéli asszony sós süteményeit 

kóstolhatta és értékelhette a háromtagú zsűri: Mozsárné Kutor Veronika képviselőasszony, T. 

Molnár Gertrúd és Zsirai Tibor a Kulturális Központ  részéről. 

Első helyezést ért el Németh Péterné, valamint két másik boronkai hölgy süteményeit is 

tárgyjutalommal és oklevéllel díjazta a zsűri. 

A szüreti lovasfogatos felvonuláson népviseletbe öltözött fiatalok és a falu lakói vettek részt. 

Az est zárásaként, a boronkai művelődési házban batyus bálra várták a táncolni szeretőket, ahol 

Sinkovics László szolgáltatta a zenét. 



 
 

 

Faültetés, elszármazottak találkozója, keresztszentelés. Három hagyományt is ötvözött a 

Vendel napi programsorozat Bizén. 

A bizei elszármazottak találkozója felett a kezdetek óta H. Rádics Márta, a Marcali Múzeum 

Alapítvány kuratóriumi elnöke bábáskodott, akit számos kötelék fűz Marcali ezen 

városrészéhez. A hívásra időről-időre hol kevesebben, hol többen érkeznek Bizére. 2005-ben, 

mikor a Szent Vendel templom felújítása elkészült, az ős-bizeiek fákat is ültettek a kultúrház 

melletti parkba. Ebben a parkban látható az a két idős hársfa is, melynek táblája azt hirdeti: 

ültetve Erzsébet királynő emlékére, halálának évében 1898-ban. 

Bizének feltehetőleg azért Vendel lett a patrónusa, mert a faluban, jelentős mértékben 

állattartással is foglalkoztak, így, amikor az állatok valamilyen bajban voltak, a pásztor Szent 

Vendel közbenjárását kérték. Innen a Vendel-napi búcsú hagyománya. 



 
 

 

A faültetést, az elszármazottak találkozóját és a Vendel napot ötvözte a programsorozat 

Bizén. 

 

Az elszármazottakat Fekete Lajos a városrész önkormányzati képviselője, valamint H. Rádics 

Márta fogadta és köszöntötte. Vigmondné Szalai Erika, a Kulturális Központ igazgatója a bizei 



 
 

hagyományok találkozójáról, s azok továbbéltetéséről beszélt, majd az érdeklődők figyelmébe 

ajánlotta a Kulturális Központ „Marcali portrék” című vándorkiállítását, mely most a bizei 

kultúrházban látható. 

 
 

Varga Orsolya énekes műsora után újabb faültetés volt a parkban: ezúttal Vendel Nap 2015 

elnevezéssel. A platánfát Fekete Lajos képviselő a Vendel napi találkozó, Vigmondné Szalai 

Erika pedig a kultúra és a hagyományok továbbadása szimbólumaként ültette el. A program 

vasárnap, a búcsú napján szentmisével és keresztszenteléssel folytatódott. 

A bizei szőlőhegyen 1900 – ban állított keresztet két éve villámcsapás rongálta meg. A keresztet 

városrészi alapból sikerült rendbe tenni. A helyreállított keresztet Kiss Iván címzetes prépost, 

Marcali esperes-plébánosa áldotta meg. 

 

A Horvátkúti Pinceszer októberre tervezett programjai a városrészt érintő szennyvízberuházás 

miatt későbbi időpontba kerültek megrendezésre. A projekt elemeit a karácsonyi ünnepségbe 

építette be a Kulturális Központ, mely Göndics János plébános köszöntő szavaival és a 

negyedik adventi gyertya meggyújtásával vette kezdetét. Az ünnepi műsort Bekk Marcell 

szavalata indította, majd a marcali Százszorszép Lakásotthon lakói nyújtották át zenés 

összeállításukat.  



 
 

 

A program a Bajtársi Dalárda fellépésével folytatódott, akik az alkalomhoz illő dalcsokorral 

készültek. 

 



 
 

A Kulturális Központ a Női szerepek című fotókiállításának egy részletét vitte el a 

kultúrházba az alkalomra, melynek horvátkúti vonatkozása is van. A kiállítás berendezéséhez 

korszerű sínrendszert épített ki a Kulturális Központ a teremben.  

 

Az estet beszélgetés és a városrész lakóinak megajándékozása zárta. 

 


