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Balatonfűzfő kulturális programjai 
 

 

A projekt azonosító száma: 

EMT-TE-B-A-22-0069 

 

A projekt megvalósításának ideje: 

2022. 07. 01 – 2023. 06. 30. 
 

A kedvezményezett neve és elérhetősége: 

Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és 

Turisztikai Központ 

8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás utca 12. 

 

Támogató neve: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 

 

Egyedi támogatási kérelem befogadója 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) 

1391 Budapest, Pf. 247. 

 

Megvalósításban közreműködő: 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás összege: 10.000.000 Ft (100%). 

 

A projekt összköltsége: 10.000.000 Ft. 

 

 

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA: 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2021. november 25-én egyedi támogatási kérelmet nyújtott be 

a kulturális programok megvalósítására, amelynek eredményeként 10.000.000 Ft összegű vissza 

nem térítendő támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) „Előadó-

művészeti szervezetek többlettámogatása 2022. évi tematikus egyedi támogatási rendszer” 
című, Kistelepülési művelődési házak kulturális programjainak támogatása EMT-TE-22 támogatási 

kategóriában, az EMT-TE-B-A-22 EPER-kategória kódú pályázatán. 

 

A Támogatói Okirat 2022. április 1. napján lépett hatályba. 

 

A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ célja sokszínű programkínálat 

biztosítása a város lakói és nyaralói számára, amely művelődő közösségeink produkcióin túl 

tartalmaz komoly-, jazz- és világzenét, családi programokat, bábszínházat és színházi előadásokat. 

Ennek megfelelően jelen projekt célja a Fűzfőfürdői Zenés Esték, a Kávéházi Estek és a Tobruki 

Családi Nap sorozat létrehozása. 

 

A város és az intézmény célkitűzése az egykor pezsgő közösségi élet újraindítása, erős lakossági 

identitástudat kialakítása, valamint erős kistérségi pozíció elérése a programkínálat fejlesztésének 

segítségével. 
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Balatonfűzfő három településrészből áll, amelyek fizikailag is elválasztódnak egymástól a 71-es 

főútnak köszönhetően. A művelődési ház különböző karakteres helyszínein szervezett kulturális 

programok segítséget nyújtanak abban, hogy a város lakossága ne szigetelődjön el egymástól és az 

egyes helyszíneken szervezett, izgalmas, minőségi programok rávegyék őket arra, hogy 

„átmenjenek” a szomszédos településrészekre is. Kiemelt figyelmet fordítunk a generációk közötti 

hidak építésére is, így a programkínálat egyik fő vonulatát a családi programok alkotják. 

Konkrét célunk jelen projekttel az, hogy a három meghatározó városrészben minden korosztály 

számára érdekes programokat szervezzünk. 

A felnőtt korosztály számára a közkedvelt operettek világa, a zenés színház ismert dallamai és több 

szórakoztató program is szerepel a repertoárban. Igyekszünk több műfajt is felvonultatni. A 

gyermekeknek szóló műsorok pedig gyermekszínházi és zenés produkciók lesznek. 

 

Az időpont és előadás egyeztetések a szólistákkal és a társulatokkal folyamatban vannak, de sajnos 

előfordulhat, hogy az időpont, vagy akár a vírushelyzet miatt, nem minden produkció lesz 

megvalósítható és alternatív program szervezése válik szükségessé. 

 

Az intézmény programhelyszínei és az oda tervezett programelemek: 

 

Fűzfőgyártelep városrész 
A Városi Stadion területén helyezkedik el a Balaton egyik legizgalmasabb intézménye a Balaton 

Csillagvizsgáló, amelynek működtetése az intézmény feladata. A csillagvizsgáló teraszára 

tervezzük a Kávéházi Estek rendezvénysorozatot. Tavasztól őszig tartó időszakra tervezzük az 

esteket, május-szeptember hónapokban, havi két-két előadással, pénteki napokon, 21:00 órai 

kezdettel. A nyári terasz befogadó képessége 120 fő. (Esőhelyszín Művelődési Ház Színházterem.) 

Beszélgetős estek, ahol a beszélgetésben résztvevő művész kis előadással is bemutatkozik: 

- Szulák Andrea énekes, színész 

- Rudolf Péter színész 

- Tóth Andi énekes 

- Balázs Gyula/Kowalsky énekes, jógaoktató 

- Kiss Ramóna színész 

- Varró Dániel író 

- Kautzky Armand színész 

- Ábel Anita színész, műsorvezető 

- Miklósa Erika operaénekes 

- Hajdú Steve színész, stand up előadó. 

 

Fűzfőfürdő városrész 
Fűzfőfürdői Közösségi és Rendezvény Tér szabadtéri színpad: Fűzfőfürdő szívében elhelyezkedő, 

nemrégiben felújított hangulatos közösségi és rendezvénytér, mintegy 200 fős 

befogadóképességgel. Ide tervezzük a Fűzfőfürdői Zenés Estéket. Színházi produkciókat, táncos 

esteket és szórakoztató műsorokat állítottunk össze. Az előadásokat májustól szeptemberig 

tervezzük: májusban 1 alkalommal, júniusban 3 alkalommal, júliusban 3 alkalommal, augusztusban 

3 alkalommal és szeptemberben pedig 2 alkalommal, hétköznapi napokon, 21:00 órai kezdettel. 

(Esőhelyszín nem szükséges, mivel a színpad és a nézőtér is fedett.) 

- Szenes Életmű Show/Bognár Rita és Tihanyi-Tóth Csaba műsora 

- „Kettecskén” című operett műsor  

- Dívák Show (Ladinek Judit, Fésűs Nelly, Détár Enikő a három ismert színésznő zenés 

műsora) 

- Kalló Zoltán prímás és zenekara 

- Rex Alex & Red Hot Cherry koncert 

- Turay Ida Színház/A nemzet csalogánya című színházi előadás 

- Popper Péter zongorista 
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- Lucio Antonio Dominquez műsora 

- Turay Ida Színház/Fergeteges látogatás című színházi előadás 

- Bluesberry zenekar koncert 

- Boldog Békeidők avagy „Egy este a Savoyban” zenés színházi előadás 

- Se veled, se nélküled/zenés színházi előadás. 

 

Tobruk városrész 

Tobruk Strand szabadtéri színpad: Tobruk Balatonfűzfő csendes, családias övezete, a strandja 

család- és gyermekbarát, bájos színpada szinte egész nyárra idevonzza a helyieken kívül a 

nyaralótulajdonosokat is. Befogadóképessége 600 fő. Egy napon két műsorszámmal, valamint 

kézműves foglalkozásokkal várjuk a családokat. Havonta két-két alkalommal június-augusztus 

hónapokban tervezzük a Tobruki Családi Nap programjait. A gyermek előadásokat 17:00 órai 

kezdettel, az azt követő produkciókat pedig 19:30 órára tervezzük. 

- Gyöngyözön Zenekar gyermekkoncert, majd Indiai tánc Show 

- Árok-Party Fiesta gyermek műsor majd Viktória Zenekar műsora 

- Napraforgó Meseszínház/Bolondóci Boldizsár majd a Duna Művészegyüttes szólistáinak 

műsora 

- Utazás Meseországba című gyermekkoncert, majd Swing Show Koczka Gábor társulata 

- Masni és Pocó gyermekkoncert majd a Campany Canario műsora 

- Szabó Csilla és zenekar gyermekkoncert, majd Gregor Bernadett műsora. 

 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

 

A koncerteken fotó- és videófelvétel készül! 

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

 

Király Anita 

igazgatóhelyettes 

 

Levélcím: Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és 

 Turisztikai Központ 
 8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás utca 12. 

Mobil: +36-30-338-6051 

E-mail: muvigazgato@balatonfuzfo.hu 

Honlap: https://fuzfomuvhaz.hu/ 

 

 

Nóti Attila 

városfejlesztési referens 

 

Levélcím: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 

 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 

Telefon: +36-88-596-921 

Fax: +36-88-596-901 

Mobil: +36-20-478-3889, +36-20-95-95-190 

E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu 

Honlap: www.balatonfuzfo.hu 

 

 

 

mailto:muvigazgato@balatonfuzfo.hu
https://fuzfomuvhaz.hu/
mailto:noti.attila@balatonfuzfo.hu
http://www.balatonfuzfo.hu/
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https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 

 

 

 

 

 

https://emet.gov.hu/ 

https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
https://emet.gov.hu/

