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:
Értékeink – helyi társadalom közösségi életének segítése a városrészekben
A program felelőse: Vigmondné Szalai Erika
A rendezvény helye és ideje:
Gyótapuszta 2014. június 22.
Horvátkút 2014. június 28.
Boronka
2014. szeptember 20.
Bize
2014. november 22.
Szakmai beszámoló
A Kulturális Központ 2013-ban már megteremtette azon városrészi rendezvények alapjait,
mely a helyi közösségi élet erősítésével gazdagítja a művelődési szokásokat. Bizén,
Boronkán, Gyótapusztán, és Horvátkúton igyekszik az intézmény hagyományossá tenni a
városrészekre jellemző sajátos programokat a városrészi kultúrházakban.
Gyótapusztán Szent Iván napi vigasság volt. Túrázók indultak „sétára” a gyótapusztai
kultúrházhoz, ahol velük együtt,
más
érkezőket
is
mágikus
népszokással
is
fogadtak
a
szervezők.
A
tűzugrásra
vállalkozók
kívánság-teljesítő
szerencséjüket kipróbálva „jóslást”
kaptak.

A fotókiállítás, valamint a
színházi
előadás
mellett
tekeverseny is volt: a lángoló
tűzkerék
gurításának
szimbolikájára. A programon
mintegy ötvenen vettek részt.

Résztvevői beszámoló a túráról
(megjelent Marcali Portálon):
„12 lelkes túrázó vágott neki a
közel 7 kilométeres útnak. Az
időjárás nagyon kedvező volt
egy kellemes erdei sétához.
Útközben
láttunk
szökdelő
őzeket,
megrettent
rókát,
rengeteg madarat és szebbnél
szebb vadvirágokat. Pillangók
kísértek
bennünket
hosszú
szakaszokon.
A
patakok
közelében vigyáznunk kellet,
hogy nehogy a vonuló békákat
eltapossuk. Gyótapusztán a

kedves kis színdarab megtekintése után részt vettünk a tekeversenyen, elfogyasztottuk a finom
ebédet, majd átsétáltunk a vadászház udvarára és felidéztük egy kicsit a múltat. Újult erővel,
minden szempontból feltöltődve vágtunk neki a visszaútnak. Köszönet a Marcali Városi
Kulturális Központ munkatársainak és a gyótai részönkormányzatnak azért, hogy biztosították
a feltételeket egy kellemes vasárnap kulturált eltöltéséhez!”
Horvátkúton a falunapi rendezvényhez kapcsolódott a Kulturális Központ a Marcali
természetesen című vándorkiállításával és a Babaház című amatőr alkotók kiállításával,
valamint a hagyományokat őrző népi
játszótér felvonultatásával, a játékok
használatát bemutató előadással. A
játékokat természetesen ki is próbálhatták
a fiatalok, és a játékos kedvű felnőttek. A
kiállítás anyaga a májusi fotótáborban
készült. A megyéből érkező fotósok
feladata a Marcalihoz tartozó városrészek
fotózása volt.

Fellépett még a barcsi Orfeum társulat,
volt rodeóbika és éjszakába nyúló
vigadalom. A programon mintegy
ötvenen vettek részt.

Boronkán a múltat idézte meg a Kulturális Központ és a boronkai részönkormányzat.
Elsőként a közösség életéből készült
fotókon, majd korabeli felvételekből
válogatva, archív filmvetítéssel.

A hagyományőrzés részeként népi játékok,
néptáncosok fellépése szüreti felvonulás és
esti bál is fogadta az érdeklődőket.

A
Kulturális
Központ
„Marcali
természetesen” című vándorkiállítását is
a program keretében nyitották meg a
szervezők. A programon mintegy
ötvenen vettek részt.

Bizén adventváró Erzsébet ünnepre várta a közösség tagjait a Kulturális Központ és a bizei
részönkormányzat.
A program a Kulturális Központ
„Marcali természetesen” című
vándorkiállításának megnyitásával
kezdődött,

Majd az Etüd Jazzbalett fiataljai léptek
színre.

Az ünnepi hangulatot Máthé Zsolt
operettrészletek előadásával tette
teljesebbé. Az adventváró Erzsébet
ünnepen mintegy ötvenen vettek részt.

Pénzügyi beszámoló:
Pályázatban igényelt támogatás összege: 200.000 Ft.
Megítélt támogatás:
200.000 Ft.

Program/egyéb

Gyótapuszta
Imre Sándor
Szeretetszínház
meseelőadás
Fotók nyomtatása
Horvátkút
Hangya-banda
Fotók nyomtatása
Boronka
Hangya-banda
Fotók installációja
Bize
Máthé Zsolt
Fotók installációja
Összesen:

Közművelődési
pályázat terhére
felhasznált költség

Költsége

Kulturális Központ
költségvetéséből
felhasznált összeg

30.000 Ft.

30.000 Ft.

-

24.800 Ft.

20.000 Ft.

4.800 Ft.

40.000 Ft.
24.800 Ft.

30.000 Ft.
20.000 Ft.

10.000 Ft.
4.800 Ft.

40.000 Ft.
20.729 Ft.

30.000 Ft.
20.000 Ft.

10.000 Ft.
729 Ft.

30.000 Ft.
20.666 Ft.

30.000 Ft.
20.000 Ft.
200.000 Ft.

666 Ft.

Marketing:
1. Plakátok, meghívók
40 db. A meghívókat és a plakátokat a Kulturális Központ saját maga készítette.
2. Média megjelenés:
- Marcali Városi Kulturális Központ honlapja (www.muvhaz-marcali.hu) kulturális hírek:

2014. 06.23 Szent Iván nap Gyótapusztán címmel
2014.09.20. Múltidéző Boronka címmel
2014. 11.23 Adventváró Erzsébet ünnep
- Marcali Portál:
2014. 06.22 Gyalogtúra Gyótára
2014.06.28 Falunap Horvátkúton
2014.09.20 Múltidéző és szüreti felvonulás Boronkán
2014. 11.23. Adventváró Erzsébet ünnep
- Somogyi Hírlap
2014. 06.24. Tűz és szenvedély fotóval
2014. 07.14. Vigasságok Horvátkút napján
2014. 09.25. Múltidéző Boronka fotóval
2014. 12.10 Erzsébet ünnep Bizén
-Tavi televízió
2014.06.23 Szent Iván napi programok Gyótán
2014.07.01 Horvátkúti falunap
2014.10.03 Szüreti fesztivál Boronkán

Marcali, 2014. 11. 24.

Vigmondné Szalai Erika
igazgató

