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Projektünkről röviden:

Az öt település önkormányzatából álló Konzorcium (Balatonfűzfő, 
Csajág, Királyszentistván, Küngös és Papkeszi) a humán szolgál-
tatásainak fejlesztésére 247,89 millió Ft összegű vissza nem térí-
tendő, európai uniós támogatást nyert.

A pályázati projekt célja az elfogadás erősítése a más népek kul-
túrája és hagyományai iránt. Ezt különböző rendezvényekkel és 
mentori programokkal kívánjuk elérni. A projekten belül biztosí-
tani és fejleszteni fogjuk a járásba tartozó települések, kultúrák, 
kisebbségi csoportok közötti kapcsolatot, együttműködést, ezért 
összefogva az 5 települést – Balatonfűzfő, Csajág, Királyszentist-
ván, Küngös és Papkeszi – egységként kívánunk együttműködni a 
megfogalmazott célok elérése érdekében.

A projekt fő célkitűzése a régióban nehéz helyzetben élő kisebb-
ségek helyzetének javítása, a társadalmi beilleszkedésük segít-
sége felzárkóztató és integráló programokkal, emellett a humán 
szolgáltatások fejlesztése. A pályázat elsődleges céljai közé 
tartozik a már meglévő kisközösségek társadalmi integrációja, 
a hátrányos helyzetű lakosság támogatása, helyzetének előmoz-
dítása. Cél továbbá a kisebb nemzetiségi csoportok beilleszkedé-
sének segítése.

A projektben megrendezésre került rendezvényekről:

Balatonfűzfőn 2018 októberében került megrendezésre először 
rendezvény azzal a céllal, hogy a térségben élő lakosok minőségi 
időtöltési lehetőségekkel gazdagodhassanak.
A mai rohanó világunkban fontos, hogy egy kicsit megálljunk, és 
időt fordítsunk az egészségünkre. Ez a gondolat, valamint a hát-
rányos helyzetű lakosság segítése, karöltve jár egy ilyen méretű 
rendezvénycsoport megrendezésénél.
A programok mindegyike támogatta a helyi kisközösségeket, így 
lehetőséget adtunk a néptáncosok bemutatkozására, városunk 
szavalóinak platformot biztosítottunk, hogy megmutassák a te-
hetségüket.

Októberben például Újszülöttköszöntő került megrendezésre, 
ahol egyész családok tölthettek el tartalmasan időt. A hónapban 
még a lakosság eljuthatott prevenciós előadásokra, melynek mo-
tivációja a lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó 
közösségi egészségnevelés és egészségfejlesztés.

Novemberben igazán változatos, színes programokat juttatunk el 
a lakosságnak, mint például az Ötven éven felüliek találkozója és 
a „Tegyünk a hirtelen szívhalál ellen!” című előadás és bemutató. 
Az izgalmas előadásokat különböző szűrések gazdagították. Ilyen 
volt a közösségi tüdőszűrés, ahol minden érdeklődőnek lehetősé-
get biztosítottunk egészségi állapotának felmérésére.

A december az elcsendesedés, várakozás időszaka. Ennek fényé-
ben városunk karácsonyi műsorát megtekintette a nagyérdemű, 
melynek kiemelkedő célja a prevenció. Hogyan lehet az ünnepe-
ket egészségesen megélni? Szó esett a testtömegről, minél több 
egészséges étel fogyasztásáról és hogy több halat, zöldséget fo-
gyasszunk az ünnepek alatt, mert a szervezetre jótékony hatásai 
vannak. A rendezvény ideje alatt részt lehetett venni ingyenes 
BMI testtömeg index mérésen. Az érdeklődőket forró tea és for-
ralt bor várta. A rendezvény ideje alatt több programon is részt 
lehetett venni. Volt mézeskalácskészítő kézműves foglalkozás 
kicsiknek és nagyoknak, Interaktív gyermekműsor Hatás And-
rea színművésznővel, Conestoga Country Linedance – Country 
karácsony és táncház. A programot a Varnyú Country „Csengő-
szó” című karácsonyi koncertje zárta, mely interaktív, „tábortűz 
hangulatot” idézett sok közös énekléssel, énekeltetéssel. Az 
ünnepi hangulat mellett elfér a vidámság, a hagyományok ápo-
lása. December nyolcadikán a közösségi együttműködés és az 
egészséges életmód tükrében városi disznóvágást tartottunk. Az 
elkészült finomságokat a résztvevők meg is kóstolhatták. A prog-
ramot több előadás színesítette, volt Interaktív gyermekműsor, 
Magyar nóta, Operett műsor, Néptáncműsor, Táncház. Az est egy 
közös nótázással zárult.

2019. január hónapja is igen színesen, változatosan telt el. A mé-
hnyakrák megelőzési programhoz csatlakozva egészségnapot 
rendeztünk. A program előadással indult, az előadó arra hívta 
fel a figyelmet, hogy gyermekkorban a HPV fertőzésnek milyen 
jelentősége van és a méhnyakrák megelőzésére, mely a nőkön, 
hölgyeken múlik, csak ők védhetik meg saját magukat kellő oda-
figyeléssel, szűrővizsgálatokon való részvétellel. A helyszínen 
lehetőség volt részletesen és kötetlenül kérdezni a nőket érintő 

szűrővizsgálatokkal kapcsolatban, mint a méhnyakrák szűrés, a 
mammográfia és az egyes nőgyógyászati kontrollok. A helyszí-
nen szűrésen is részt vehettek a legbátrabbak. Az előadás után 
gyöngyfűzés következett, ahol a hölgyek gyöngyből karkötőt fűz-
hettek, melyet a nőgyógyászaton fekvő nőknek eljuttatnak azzal 
az üzenettel, hogy „Nincsenek egyedül, Balatonfűzfő mellettük 
van”. A résztvevőket a program alatt finom falatokkal vendégel-
tük meg.

A tavasz beköszöntével városunk lakosait kültéri rendezvényekre 
igyekeztünk invitálni. Márciusban próbáltunk családias, motiváló 
légkört kialakítani, melyre a legalkalmasabb a közös hagyomá-
nyápolás. Március 15-én szerencsére igazán szép időnk volt, így 
alkalmunk nyílt arra, hogy egy kültéri műsor és megemlékezés 
után, a lakosokat meghívjuk egy kis lovaskocsikázásra, majd ha-
gyományőrző bemutatóra, ahol a család legapróbb tagjai hagyo-
mányőrző játszóházban foglalatoskodhattak.

Tartottuk magunkat a mondáshoz, miszerint a tavasz a megúju-
lás időszaka. Mi más is lehetne a legalkalmasabb erre, mint egy 
közös testmozgás?! Áprilisban megrendezésre került a Nép-
tánc gála, mely alatt a fiatalok bevonták az érdeklődőket e cso-
dás mozgáskultúra megismerésébe. Nem csak a testi, de a lelki 
egészség is kiemelkedő szerepet játszik a mentálhigiénés egész-
ségmegtartásban. A fiatalok elérésének céljából motiváló, sike-
res helyi vállalkozókat hívtunk el, töltsenek el egy felejthetetlen 
estét azokkal, akik szeretnének hasonló babérokat learatni.

A hosszú téli esték után végre beköszöntött városunkba is a meleg 
nyár, így még több, színesebb programba vontuk be lakosainkat. 
Májusban többek között Retro Majális, Tobruki Majális, Katona-
dalos Találkozó, Madarak és Fák Napja, Családi-baráti Sportnap 
került megrendezésre, majd júniusban megnyitottuk mindenki 
előtt a strandot, ugyanis elérkezett a Tobruki Juniális napja. Ki-
csik-nagyok együtt tölthettek el egy igazán színes, vidám napot. A 
rendezvényen ingyenes látás-, hallásvizsgálattal kedveskedtünk 
minden lakosnak, majd a vércukor, vérnyomás vizsgálat és a bőr-
gyógyászati szűrés is igen népszerűnek bizonyult, ugyanis a nyári 
napokban köztudottan fontos a bőrrák gyanújának is a kizárása. 
A rendezvényt gyermekműsorok színesítették, de retro slágerek-
kel az idősebbeket is estig a parton vendégeltük. A rendezvényen 
egészségasztallal, frissítővel, gyümölcsökkel, egészséges éte-
lek kostolójával vártunk kicsiket-nagyokat.

Júliusban a Romkerti zenés esték keretein belül vendégül láthat-
tuk Gubás Gabit Jászai-Mari díjas színésznőt és az Éjszakai Nesz 
Zenekart, valamint Prei Gábort, a Balatonfűzfői Fiatal Művészek 
Klubjának tagját.

A rendezvények továbbra is folytatódnak, minden érdeklődőt 
sok szeretettel várunk.


