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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:

2019 nyarától kezdődően is számos rendezvény valósult meg a 
helyi lakosság nagy örömére, mind a fiatal, mind az idősebb ge-
nerációk körében elmondhatjuk, hogy nagy sikereket értünk el. 
A projektben vállalt célkitűzéseknek megfelelően folytattuk a 
közösségszervező, hagyományőrző, egészséges életmódra ne-
velő, hátrányos helyzetűek munkerőpiacra jutását elősegítő, és 
generációk közötti ellentétek áthidalását célzó törekvéseinket. 
Összességében elmondható, hogy a programsorozat az idei év-
ben – amellett, hogy színesebbé vált –, még jobban szolgálta ki a 
helyi lakosság igényeit és felülmúlt minden előzetes elvárást. A 
programon résztvevők visszajelzései alapján minőségi, hasznos 
időtöltést nyújtottak a programok és tömérdek hasznos, új infor-
mációval gazdagodtak az ellátogatók.

Július végén például három rendezvényt is sikerült megszervez-
nünk, a Múlt és jövő nevet viselő eseményünkön kerekasztal-
megbeszélés keretein belül hallgathatott meg a közönség előa-
dásokat a múltbéli és az elkövetkezendő helyi fejlesztésekről.

Ezután a Régi hagyomány is lehet munka programunk alkalmá-
val kimondottan a hátrányos helyzetű lakosainknak szerveztünk 
egy workshopot, amelyen az otthoni munkalehetőségekről tar-
tottunk nekik előadást, kipróbálhatták a hímző, kosárfonó, faze-
kas és papírmíves mesterség csínját-bínját.



Ugyanezen hónapba esett még a Táplálkozz mindennap egész-
ségesen elnevezésű összejövetelünk, melyen a résztvevőket az 
egészséges életmódra és táplálkozásra motiváltuk informatív 
előadásaink segítségével. Ezt követően csapatokba rendeződve 
főzőversenyt rendeztünk, melyen kötelező volt valamilyen egész-
séges ételt elkészíteni. Ezen kívül tanácsadásra, BMI-mérésre is 
biztosítottunk lehetőséget.

Augusztus elsején ünnepélyes fotókiállításra invitáltuk meg a 
helyi lakosságot, amely Alkotók és alkotásaik néven került meg-
rendezésre. Bemutatkozott a Balaton Dalkör, majd közös film-
vetítés következett. Ezután Szendi Péter vezényletével egy jó ízű 
beszélgetésre került sor, kifejezetten kulturális témákban. Szép 
számmal megjelentek a kultúra iránt érdeklődő, művészetekre 
fogékony helyi fiatalok és idősek is, sikeres estét zártunk.

Következő nyári programunkon a GYES-ről, GYET-ről visszatérő, 
a munka világából kieső, dolgozni vágyó szülőknek nyújtottunk 
segítséget az elhelyezkedésben Vissza a munkaerő piacra GYET, 
GYES után című Interaktív workshopunk keretében felmértük és 
igyekeztünk fejleszteni az egyéni és csoportos kompetenciákat, 

átbeszéltük egy jó önéletrajz jellemzőit, különböző személyiség 
tesztek kitöltésére és elemzésére is lehetőséget nyújtottunk. Ez-
után következett egy munkahelyi esélyegyenlőség GYES, GYET 
után kérdezz-felelek, munka, magánélet és egyensúly kérdéskö-
rében Solier-Heller Csillával, ahol számos lehetséges probléma 
megoldására kaphattak javaslatot a résztvevők.

Augusztus 20-án Hagyományőrző rendezvényünkön két hely-
színen szimultán ment a program. Egyrészt a Fövenystrandon 
ünnepi játszóház, Kócos cirkusz szórakoztatta a programba be-
kapcsolódókat. Autentikus Pepita zenekar és táncház, valamint 
interaktív játékok álltak a résztvevők szolgálatára, ezáltal tudtuk 
még változatosabbá tenni rendezvényünket. A Romkertben pedig 
Oberfrank Pál és Fehér Adrienn történelmi zenei előadása során 
megismerhettük a magyar történelem legjelesebb képviselő-
it, majd egy érdekfeszítő rövid előadást hallhatott a közönség a 
kenyérkészítés eredetéről. A program díszvendége Marton Béla 
polgármester volt.

Szeptember 14-én ismét a hátrányos helyzetű lakosok munkale-
hetőségei kerültek rendezvényünk középpontjába, ezúttal a Fo-
gyatékkal élők álláslehetőségeiről tájékoztattuk a fogyatékkal 
élő, dolgozni vágyó lakosainkat egy informatív jellegű program 
keretében. A regisztrációban a résztvevők segítséget kaptak 
Nagy Károlyné és Vasné Tarr Edina közreműködésével. A rendez-
vényen előadott többek között Varga Róbertné Erzsébet a MOVE 
Zrt. képviseletében, aki olyan álláslehetőségekről tájékoztatta a 
közönséget, amelyek figyelembe veszik a munkavállalók meg-
változott képességeit a munkakörök és a munkahelyi feladatok 
kialakítása közben. Emellett a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. 
balatonfűzfői telephelye is bemutatkozott.

Ezt követte a Mesekirándulás névre keresztelt programunk, 
amely a balatonfűzfői könyvtárban kezdődött, ahol a résztvevőket 
finom falatokkal, süteményekkel, üdítőkkel vártuk. Innen külön 
busszal szállítottuk át őket a veszprémi Kabóca Bábszínházba, 
ahol az Égig érő fa című előadást tekinthették meg a gyermekkel 
érkező családok. Az utazás idejére is kaptak a jelenlévők uzson-
nacsomagot, amelynek elfogyasztására a buszon is volt lehető-
ség – külön kérésünknek köszönhetően. Az interaktív színdarabot 
mindenki nagyon élvezte, a gyerekeket nem győzték a színészek 
bevonni az előadásba, annyira lelkesek voltak. Az előadás hatal-
mas sikernek bizonyult, a szülők visszajelzése alapján minden-
ki egy nagyon jó élménnyel indult vissza Balatonfűzfőre a külön 
busszal, ahol a rendezvényünk végződött.

Következő rendezvényünk az Állati jó nap ezúttal a felelős állat-
tartás köré épült fel. A HEROSZ két munkatársa tartott informa-
tív jellegű előadást a házi kedvenceink megfelelő körülmények 
között neveléséről, miközben két menhelyi kutyával különböző 
gyakorlatokat is bemutattak a lelkes közönségnek, akinek sorai 
között szép számmal voltak gyermekek is. Ezt követően Hatás 
Andrea és Dominek Anna interaktív zenés gyerekműsorral ked-
veskedett a gyerekeknek, amelyet ők szemmel láthatóan nagyon 
élveztek. A témája ennek is az állatok bemutatása volt – persze 
játékos formában. Végül Fricivel, a bohóccal zárult a rendezvé-
nyünk, aki mókás trükkjeivel és lufihajtogatással kedveskedett 
a fiataloknak, akik az egész műsor alatt nagyon jól szórakoztak.

Idei utolsó rendezvényünk december 7-én valósult meg, amikor 
is a helyi lakosság egy ünnepekre felkészítő Egészségnapon ve-
hetett részt. A program egy rövid reggeli mozgással indult, ahol 
lehetőség volt elsajátítani néhány néptánclépést. Ezt követte 
Molnár Eszter előadása az egészséges népi táplálkozásról, ahol 
kiderült, hogy az egyszerű ételek néha a legjobb táplálékforrá-
sok, főleg, hogy teljesen természetes hozzávalókból készülnek. 
A rendezvényen képviseltették magukat a helyi vállalkozók is, 
ékszereket, népi eszközöket, dísztárgyakat hoztak magukkal. A 
program Bokor János nótaénekes előadásával zárult, aki mind 
az idősebb, mind a szép számban megjelenő fiatalabb generáci-
ót meg tudja szólítani, és „Jó ebédhez szól a nóta” koncertjével 
nagyon jó hangulatot teremtett a közösségi házban. Az ünnepek 
közeledtének tudatában karácsonyi süteményekkel szolgáltunk 
lelkes közönségünknek.

A 2019-es év második felében több területen is sikerült a helyi 
lakosok képességeit, tudásukat bővíteni amellett, hogy kitűnő 
kikapcsolódási lehetőséget is nyújtottunk minden korosztály szá-
mára. Az említett területek közé tartozik a hátrányos helyzetű la-
kosok lehetőségeinek fokozása, közösségépítési tevékenységek, 
komeptenciafejlesztés, munkaerőpiaci ismeretek gazdagítása, 
egészséges életmódra nevelés, kultúra, művészetek felé nyitás. 
Emellett összes rendezvényünkön egészséges ételekkel és ita-
lokkal kedveskedtünk a résztvevőknek: ezek rendre aprósüte-
ményekből, laktózmentes tejhelyettesítő italokból, zsírszegény 
diétába illő ételekből és ásványvízből álltak.

Programsorozatunk 2020-ban is szeretettel várja az érdeklő-
dőket az eddig megszokott színvonalú rendezvényekkel!


