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Kulturális programok a balatonfűzfői 

Vágfalvi Ottó Művelődési Központban 
 

 

A projekt azonosító száma: 

EMT-TE-B-A-21-0102 

 

A projekt megvalósításának ideje: 

2021. 07. 01 – 2022. 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: 8.000.000 Ft (100%). 

 

A projekt összköltsége: 8.000.000 Ft. 

 

 

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA: 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2021. március 31-én egyedi támogatási kérelmet nyújtott be a 

kulturális programok megvalósítására, amelynek eredményeként 8.000.000 Ft összegű vissza nem 

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

szervezetek többlettámogatása 2021. évi tematikus egyedi támogatási rendszer” című, 

Kistelepülési művelődési házak kulturális programjainak támogatása EMT-TE-21 támogatási 

kategóriában, az EMT-TE-B-A-21 EPER-kategória kódú pályázatán. 

 

A Támogatói Okirat 2021. szeptember 13. 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 Fűzfői Nyári Zenés Esték, a Szeleburdi családi sorozat 

és a Gerley Mihály színházi sorozat létrehozása. 

 

Városunk három településrészből áll. 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. 
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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 izgalmas programokat szervezzünk. A közkedvelt operettek világából fokozatos 

ízlésformálással eljussunk a komolyabb és mélyebb darabokhoz is, ezért olyanokat válogattunk, 

amelyek vidámak, ugyanakkor a hétköznapi élethelyezeteket mutatják be (nagymamává válás, az 

életben való boldogulás). 

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

hogy a színházak közötti egyeztetések, 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 Bugyogóforrás utcai központi épület 350 fős színházteremmel rendelkezik (ősz – tél – tavasz). A 

tájolható előadások skáláját színpadunk mérete befolyásolja, jellemzően 1-2 fős előadások, kis 

díszlettel valósíthatók meg (6x5 m színpad). 

- Gerley Mihály színházi sorozat – 5 db esti színházi előadással 

o Veszprémi Petőfi Színház – Musical est, 

o Orlai Produkció – Bocs, félrement 

o Manna Produkció – Grönholm Módszer, Nőből is megárt 

- József Attila színház: Sóska, sültkrumpli 

- Szeleburdi családi sorozat: 4 db családi program: 

o Kabóca Bábszínház: Kukakeszi története, Mosó Masa Mosodája 

o Gryllus Vilmos koncert 

o Rutkai Bori koncert. 

 

Fűzfőfürdő városrész 

- Mámai templomrom: Fűzfőfürdő ékköve, az Árpád kori templomrom szabadtéri 

színpadként funkcionál nyári estéken és csodálatos zöld környezet öleli körbe. 

Befogadóképessége 200 fő. 

o Fűzfői Nyári Zenés Esték – Bereczki Zoltán koncertje, László Attila koncertje 

- Közösségi Ház fedett szabadtéri színpad: Fűzfőfürdő szívében elhelyezkedő, nemrégiben 

felújított közösségi és rendezvénytér, mintegy 150 fős befogadóképességgel. 

o Fűzfői Nyári Zenés Esték – Udvaros Dorottya koncertje 

 

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. 

o Szeleburdi családi sorozat 3 db családi program: 

 KL Produkció – Sárkányölő Sebestyén – Vásári bábjáték 4 éves kortól 

 Bóbita Bábszínház – Az ördögszántotta hegy – gólyalábas szabadtéri játék 

 Hahó Együttes – Kardos-Horváth Janó (Kaukázus) családi koncertje. 

 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

 

A koncerteken fotó- és videófelvétel készül! 

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
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Szeli Dóra Réka 

intézményvezető helyettes 

 

Levélcím: Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és 

 Turisztikai Központ 
 8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás utca 12. 

Mobil: +36-30-338-6051 

E-mail: szeli.dora@balatonfuzfo.hu 

Honlap: https://www.mkkfuzfo.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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 

 

 

 

 

 

https://emet.gov.hu/ 
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