
PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ 
 
A Marcali Városi Kulturális Központ 75.000 forintot nyert a marcali önkormányzat Oktatási 

és Közművelődési Bizottságától, Ujjé a ligetben…című rendezvény megvalósítására.  

 

A rendezvény ideje és helye: 

2013. augusztus 31. Marcali  

 

Beszámoló 

A Marcali Városi Kulturális Központ törekvései között szerepel a „kulturális korzózás” 

megvalósítása. Ez egyrészről összeköti a város különböző kulturális tereit, intézményeit – a 

rendezvények felfűzésével, egyfajta sétányt kialakítva közöttük. Másrészről az intézményen 

belül – a Kulturális Korzó épületében, a Marcali Múzeummal közösen folyamatos és állandó 

programok – kiállítások között sétálhatnak az érdeklődők, illetve vehetnek részt a 

rendezvényeken, képzéseken, szakkörökön. 

Az, Ujjé a ligetben elnevezésű projekt játszótéri korzózást célzott meg, a helyi 

társadalom közösségi életének segítésére. A játszótéri korzózás másfelől az egészséges 

életmódra, a mozgás fontosságára is felhívta a figyelmet. 

A marcali Kulturális Központ nagy játszótér tesztje két fronton zajlott. A projekt főszereplői a 

gyerekek voltak – elsősorban az óvodás korúak, legyen akár fogyatékos, hátrányos helyzetű, 

vagy ép – mert mindegyik gyermek véleménye fontos. Egyik vonalon a Tündérliget óvoda 

Margaréta csoportja indult felfedezni óvónőjével Marcali tereit, míg a másikon a Berzsenyi 

Dániel Városi Könyvtárban nagy sikerrel futó Csiribiri torna anyukáinak vezetésével 

kerekedtek fel civil szülők és gyermekeik, hogy kiderítsék: melyik is Marcali legjobb 

játszótere. A csapatok hétről-hétre 

összejöttek, és augusztus közepére 

végigjárták az összes teret. Ilyenkor 

az anyukák és gyerekek együtt 

töltötték a délelőttöt. Ismerkedtek, 

beszélgettek, megosztották egymással 

gondolataikat gyereknevelésről, 

szabadidő hasznos eltöltéséről és 

persze nem utolsó sorban arról, mitől 

jó és mitől kevésbé egy-egy játszótér.  

 

 

 

A Kulturális Korzó a facebook-oldalán a civil csoport látogatási időpontjait előre közzé tette, 

lehetőséget biztosítva más anyukáknak, gyerekeknek is programba való bekapcsolódásra.  

A teszt több paraméteren futott: többek közt, hogy mennyire könnyen megközelíthető az 

adott tér, van-e parkolója, mennyire szélvédett, árnyékos, elkerített, biztonságosak-e a játékai, 

van-e a közelben mosdó lehetőség, 

gyorsan fedett helyre lehet-e szaladni a 

térről egy hirtelen jött zivatar esetén. 

A pontozásos kérdéscsoporton túl volt 

lehetőség kifejtős válaszadásra is. Ebből 

kiderült, hogy Marcali játszóterei a 

látogatók szerint viszonylag jól 

felszereltek, legnépszerűbb játék a 

Berzsenyi Park terén található 



fészekhinta és a legtöbben annak örülnének, ha abból kerülhetne mindenhova. Legfontosabb 

tényezőnek a biztonságot és az árnyékot említették. 

A tesztlapok összevetése során győztesként a Széchenyi utcai - a Városi Kórház, 

Széchenyi utca, Berzsenyi utca által határolt - tér került ki. A nyertes játszótéren – a gyerekek 

főszereplésével - programokkal összekötött családi napot szervezett a Kulturális Központ 

augusztus 31-én, 17:00 órától 19:30 óráig.  

Azon túl, hogy mindenki kipróbálhatta a tér játékait, homokvárépítő- és aszfalt-krétaverseny, 

arcfestés, színezők, zenés 

foglalkozások is színesítették a 

programot. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány támogatásával gyerekközönség elé lépett a 

nagykanizsai Napsugár Együttes az 

egészségnevelés és a 

környezetvédelem jegyében töltött el 

egy órát a kicsikkel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majd Szebeni Villő várta a legkisebbeket bábos kerekítő foglalkozásával. 



 
A fellépők sorát a marcali Fény Gyermekei zenekar zárta, akik az alkalomra közismert 

gyerekdalokkal érkeztek. 

A több mint kétszáz résztvevő – 

gyerekek és kísérőik – létszáma is 

bizonyította a kezdeményezés 

sikerességét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A napot a pályázatban megjelölt szezonzáró fellépés zárta 20:00 órától az Európa park 

szabadtéri színpadán. A gyerekek 

mellett a szülőknek, 

nagyszülőknek kínálva programot 

kávéházi hangulat 

megteremtésével. Több mint 

háromszázan a barcsi Orfeum 

társulattal búcsúztatták a nyarat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcali 2013. 09.24. 

Zsirai Tibor 

kulturális szervező 

Marcali Városi Kulturális Központ  

 


