Értékeink nyomán – Összefoglaló
Értékeink nyomán pályázatunk megvalósításához első lépésként elkezdődött az értékgyűjtés.
Eredeti terveink szerint már januártól elindult volna az értékgyűjtés, azonban érdemi munka
pályázatunk pozitív elbírálásáról értesítő levél megérkezte után, azaz 2016. április 1-jén
indulhatott. A Marcali Települési Értéktár Bizottság fogadta ebben a hónapban a javaslatokat,
majd április 27-én elbírálta őket. A Helyi Értékek Gyűjteményébe felvett értékek adták a
gerincét a Marcaliban május 1-jén megrendezésre kerülő programnak, amelyet Marcali Város
Önkormányzata Maroshévíz testvértelepülésével közösen, a Maroshévízi Református
Egyházközség partnerségével valósított meg.
A délelőtt során a Gyűjteményben található települési értékekről készült kiállítást, a Marcali
Múzeum leltárában lévő és az egyes helyi értékekhez kötődő tárgyakat nézhették meg
résztvevők a Kulturális Korzóban, megtekintették a Marcali Városi Kulturális Központ
időszaki és állandó kiállítását, valamint a Marcali Múzeum „Mesterek és Műhelyek” című
állandó kiállítását. a helyi kulturális értékekről és a múzeum kiállított és raktárban lévő
értékeiről a jelenlévők részletes előadásokat hallhattak.
Ezt követően került sor helyi értékek bemutatására, amelyek között volt a Városháza épülete,
a Bernáth Galéria épülete, a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom és a
plébániatemplom oratóriumában található egyháztörténeti állandó tárlat, a Széchenyi utcai
Szabadság park – az itt található Marcalihoz kötődő neves személyek mellszobraival, az
egykori Széchényi kastély, a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola épülete, valamint a Forgách pince. A plébániatemplomról és az egyháztörténeti
kiállításról a plébánia irodavezetője tartott előadást.
A Szabadság parkban a Marcali Múzeum koszorúval fejezte ki tiszteletét Marczali Henrik
történetíró születésének 160. és Lengyel József író születésének 120. évfordulója alkalmából.
Vendégeinket a délután során a Forgács pincében a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája is
köszöntötte, népi dalokkal, bordalokkal és katonadalokkal. Ekkor került sor a helyi borok
bemutatására felhívva a figyelmet a helyi szőlőtermelés és borkészítés hagyományára.
A nap folyamán a szabadtéri programok között volt a Paksi Városi Múzeum
gyűjteménykezelőjének verklis fellépése, aki múlt századbeli hangszerével idézte régi korok
emlékét. Nagy sikert aratott a nap folyamán óránként induló „Értékek nyomában” kisvonat,
amivel a marcaliak a város olyan részeit is megtekinthették, amik jelenleg kevésbé
köztudottak – így a Gombai városrészen található egykori Forgách kastély, harangláb. A
résztvevők megtekinthették a város egyetlen artézi kútját, amely immár több mint 100 éves. A
menetidő alatt az utasok részére folyamatosan közlése kerültek az értékek történetei
történészek és kulturális szakemberek segítségével.
A marcali programelem látogatottsága meghaladta az 1000 főt.
Projektünk maroshévízi állomására 2016. július 20-22. között került sor a Maroshévízi városi
napok keretein belül. A marcali küldöttség élén Dr. Sütő László polgármester, míg a Budapest
XV. kerület küldöttségének az élén László Tamás polgármester, országgyűlési képviselő volt
jelen.
A delegációk részt vettek a tiszteletükre rendezett fogadáson, majd a Városnapok
megnyitóján. Szombaton a delegációk tagjai a Madarasi Hargitára kirándultak. Vasárnap részt
vehettek a református templomban tartott istentiszteleten. A Maroshévízi Református

Egyházközség szervezésében megtekintették a város elsősorban magyar vonatkozású értékeit,
amelyeket a külhoni értéktárba választottak. Maroshévíz jelen pályázat következtében
létrehozott értéktárának elérhetősége: http://marosheviz-ertektar.com/.
A maroshévízi értékekről fotókiállítás készült, amelynek anyagát az értékgyűjtésbe bevont
iskolások, a Kemény János Elméleti Líceum diákjai készítettek.
Marcali Város Önkormányzata fontosnak tartotta, hogy az I. világháborúban elesett 181
magyar katona emlékét méltóan tudja megőrizni Maroshévíz magyarsága, így az emlékoszlop
készíttetését is támogatva, felhívva arra a figyelmet, hogy a múlt hősi tetteit éppen annyira
értéknek kell tekintenünk és megőriznünk, mint egy régi épületet, kiemelkedő
sportteljesítményt, vagy egy turisztikai attrakciót.
A projekt értékelése augusztus hónapban mindkét fél részéről megtörtént.
A projekt támogatói:

