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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 2016. április 22.
2. Gomba, volt MHSZ épülete előtt: Virágóra 2016. július 09.
3. Jókai utcai liget: Várdombi piknik 2016. július 23.
4. Berzsenyi park: Játékliget 2016. augusztus 27.
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.)

A rózsaültetésnek több célja is van. Egyfelől a parkos zöldfelület virágosítása. Másfelől a
Gamesz 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, pergolaként funkcionáló „rózsakapu” felállításával
egybekötve. Harmadrészt pedig: évtizedekkel ezelőtt rózsákkal volt tele a park, melyre őrök
vigyáztak. Ezt az arcát is szeretnénk jelképesen visszaadni a parknak.

Bereczk Balázs alpolgármester és Mozsárné Kutor Veronika önkormányzati képviselő beszédét
követően a Berzsenyi Dániel gimnázium és Mikszáth iskola tanulói közösen ültették el a
rózsatöveket, a Mesepark óvoda óvodásait pedig szabadtéri játékok sora várta.
Új látványossággal gazdagodott Marcali gombai városrésze. A volt MHSZ épülete mellett,
ahol egykor tank állt, virágóra épült. A virágóra digitálisan működő mutatóinak szerelése
későbbi feladat: újabb pályázati forrást igényel.

A virágóra idén került felavatásra a Gombai forgatag keretében. Az elképzelések szerint –
ahogyan Varga Zoltán önkormányzati képviselő megfogalmazta -, a virágóra felállítása első
lépése egy kerékpáros pihenőhely kialakításának.
A harmadik 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.

Idén pihenőpadot, valamint a Várdomb történetét leíró információs oszlopot kapott a park. Az
avatásra a Várdombi délután keretében került sor, ahol dr. Mészáros Géza és Fekete Lajos
önkormányzati képviselő előrevetítette: a folytatásban sétánnyal, jelképes lakatfallal és a
szerelmesek védőszentjének szobrával szeretnék bővíteni a parkot.
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 kísérőprogramokban a gyerekeket arcfestés, népi játékok várták a családi délutánon.

