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nelmi előadás keretében átfogó képet kaphattunk a szabadságharcról.

Márciusi családi napunk alkalmával nemzeti
ünnepünkre emlékeztünk. A már megszokott módon a nap megnyitásaként 48-as
dalokat énekeltünk közösen, majd egy törté-

Ezt követően a büfében gyűjthettünk erőt az
ezt követő kertrendezéshez, virágültetéshez.
A munkakedv fokozásához hegedűvel kísért

Március 15-i városi megemlékezés
1848. március 15-én robbant ki Pesten az
ifjúság által vezetett forradalom, amely nyitányát adta Magyarország másfél éves szabadságküzdelmének.
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár által szervezett város ünnepi megemlékezését a Himnusz elhangzása után
a Szivárvány óvoda gyermekeinek műsora
nyitotta meg, akik versekkel, dalokkal kedveskedtek a közönség számára. Ezt követően
Balatonfűzfő táncosainak fellépését tekint-

Közösségi fejlesztési program
az EFOP projekt keretében
Huszárok, lovaskocsikázás Balatonfűzfőn 2019. március 15-én
5 település (Balatonfűzfő, Csajág, Királyszentistván, Küngös és Papkeszi) részvételével, konzorciumi formában valósul meg
a „Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén” című, EFOP-1.5.2-16-201700015 azonosító számú pályázati projekt.
A közösségi fejlesztési programok között
szerepelt a március 15-i rendezvény, amelynek keretében színes programokkal várták az

magyar népdalokat énekeltünk. A programok ideje alatt iskolánkban ásványvásár zajlott, ahonnan az érdeklődők útravalót is
vihettek haza magukkal.
SEBESTYÉN–TÓTH ORSOLYA

hettük meg, amit az ünnepi alkalomnak
megfelelő, színvonalas koreográfia tett felejthetetlenné. Marton Béla polgármester úr beszédét követően Dézsenyi Zsófia és
Körmendi Richárd „Talpra magyar” című
összeállítását láthattuk.
A megemlékezést koszorúzás zárta, melyen a
helyi intézmények és civil szervezetek mellett a nagycétényi testvérváros is képviseltette magát.
BÓNA VERONIKA

érdeklődőket a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár épülete melletti területen a délelőtti városi ünnepséget követően.
A regisztrációt követően trikolor színű lufik
közül választhattak a gyerkőcök. Nagyon
népszerű volt a hagyományőrző huszárok
bemutatója (a szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület közreműködésével),
a lovaskocsikázás, a népi ügyességi játékok és
volt ünnepi kézműves foglalkozás is. Két színművész, Módri Györgyi és Kádár Szabolcs
János rendhagyó módon, egy lovaskocsi tetején tartották meg ünnepi műsorukat. A programok mellett ingyenes gulyáslevessel és

finom túrós rétessel, üdítővel kínálták a családi nap résztvevőit. A regisztrációs pult mellett
egészséges ételeket is lehetett kóstolni.
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A vendéglátás a fenti pályázati program keretében valósult meg.

