III. Katonadalos találkozó
Közösség és gyári kultúra - 100 év lenyomata Balatonfűzfőn
A projekt azonosító száma:
205107/03606
A projekt megvalósításának ideje:
2021. 08. 14. – 2021. 08. 29.
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)
Lebonyolító:
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
Megvalósításban közreműködő:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás összege: 350.000 Ft (100%).
A projekt összköltsége: 350.000 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ 2021. június 15-én támogatási
kérelmet nyújtott be a Katonadalos Találkozó és Nitrokémia 100 elnevezésű rendezvény
megvalósítására, amelynek eredményeként 350.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást
nyert a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma „Járási, megyei, országos és
nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények valamint szakmai
konferenciák megrendezése” című, 205107/129 kódszámú pályázatán.

III. KATONADALOS TALÁLKOZÓ
Időpont: 2021. augusztus 14. 9:00-20:00
Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ
8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás utca 12.
A Katonadalos Találkozó létrejötte a Balaton környéki települések kezdeményezésének köszönhető,
célja az első és második világháborúról való megemlékezés, erről az időkről szóló katonadalok
segítségével. Az első találkozó 2008-ban volt Zánkán. A megrendezés jogát 5 évre kapják a
települések, Tapolca volt a következő állomás.
Balatonfűzfőn 2018-ban tartották először az eseményt. A találkozókon az ország több pontjáról
érkező 15 dalkör lép fel, az eseményhez illő dalcsokrokkal színesítik a műsort. Ezeken a
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találkozókon családias a hangulat, a közönség soraiban ülők is gyakran együtt énekelnek a
színpadon lévőkkel.
2020-ban sajnos nem lehetett megtartani a találkozót, de 2021. augusztus 14-én újult erővel vágnak
bele a dalokba a dalkörök.
A találkozón az ország minden részéről érkező kisközösségek, dalkörök, énekkarok találkozója
zajlik. A legkülönbözőbb korosztályok tagjai speciális érdeklődési körük mentén ismerik meg
jobban egymás munkáját, tanulnak egymástól, megosztják egymással tapasztalataikat.
A nap a dalolás jegyében telik – már reggel 8 órától érkeznek a csoportok, izgatottan öltözködnek,
próbálnak és örülnek annak, hogy ismét láthatják egymást. Sajnos a pandémiás időszak az
idősebbeket nagyon megviselte, öröm számunkra, hogy kedvtelésük motivációt és erőt ad a
csoportok tagjai számára arra, hogy tovább folytassák munkájukat – egyes esetekben tovább
éljenek. Többen elhunytak a balatonfűzfői dalkör tagjai közül – emléküket őrizve áll az énekkar az
országos találkozó közönsége, közössége elé.
A mintegy 250 fős találkozó meghívottjai:
- Balaton Dalkör Balatonfűzfő
- Szent István Népdalkör Szentkirályszabadja
- Batsányi Népdalkör Tapolca
- Csobánc Népdalkör Tapolca
- Magyar Tenger Népdalkör Zánka
- Balatonfelvidéki Sorstárs Népdalkör Papkeszi
- Hagyományőrző Népdalkör Magyarkeszi
- Marcali Bajtársi Dalárda
- Kék Balaton Népdalkör Balatonfüred
- Sirály Népdalkör Alsóörs
- Pápai Dalkör
- Vilonyai Népdalkör
- Szivárvány Népdalkör Balatonkenese
- Balatonvilágosi Népdalkör
- Táborállás Dalkör Veszprém
- Kadarka Férfi Éneklőcsoport Nagycétény
- Molnár Eszter szólóének
- Kapi Gábor nótás kapitány szóló produkciója.
KÖZÖSSÉG ÉS GYÁRI KULTÚRA - 100 ÉV LENYOMATA BALATONFŰZFŐN
NITROKÉMIA 100
Időpont: 2021. augusztus 29. 9:00-20:00
Helyszín: 8184 Balatonfűzfő, Fűzfőgyártelep, Papírgyári parkoló
A Nitrokémia Zrt. létrejöttének 100. évfordulóját ünnepeljük 2021. augusztus 29-én. 1921-ben, az
akkoriban még Bugyogóforrásnak keresztelt településrészen épült meg a Mosonmagyaróvári Lőpor
utódja, a Nitrokémia. Virágzása alatt több mint 7000 fő dolgozott a gyárban, az egykori dolgozók
alkotják a mai lakosság meghatározó részét. A település közösségi életét a máig meghatározó
Nitrokémiás lét-élmény egy olyan gyári-vállalati kultúrán keresztül született meg, amelynek
középpontjában az ember állt. A gyár falai között pezsgő szociális, sport és kulturális élet zajlott. A
műszakok kezdetét és végét jelző duda azóta is ikonikus szimbóluma a gyári rutinnak, amely teljes
egészében felelősséget vállalt minden szempontból a helyi társadalomért. Ezen a napon arra a 100
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évre emlékezünk, amelynek köszönhetően – az ipari folyamatok mentén – megszületett a mai
Balatonfűzfő.
A rendezvény a fent bemutatott száz év eredményeit ünnepli. A gyári kultúra emlékeit az Értéktár
Bizottság gyűjti, emléktúrát szervezve a Gyártelepen.
Az ünnepi beszédeket követően megszólal a DUDA.
Ezután fellép az Irinyi Fúvószenekar, a Kenderfűz Néptánccsoport, a Hagyományőrző
Néptánccsoport és Balaton Dalkör.
A gyári emlékekről régi fotókat, videókat gyűjtünk, amelyek erre az alkalomra speciálisan
elkészített sátorban kerülnek folyamatosan levetítésre.
Délután a volt Nitrokémia földalatti erőművébe látogathatunk el egy gyári túra keretei között. A
túra után a sztárfellépő teszi kellemessé a búcsúzás előtti pillanatokat.
A volt Nitrokémia vezérigazgatóságának épületét – a mai Városházát – egész napra nyitottá tesszük
a látogatók számára.
A Nitrokémia egykori óvóhelyeiből néhányat – kuriózumként – látogathatóvá teszünk erre a napra.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Szeli Dóra Réka
intézményvezető helyettes
Levélcím:

Mobil:
E-mail:
Honlap:

Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és
Turisztikai Központ
8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás utca 12.
+36-30-338-6051
szeli.dora@balatonfuzfo.hu
https://www.mkkfuzfo.hu/

Nóti Attila
városfejlesztési referens
Levélcím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
+36-88-596-921
+36-88-596-901
+36-20-478-3889, +36-20-95-95-190
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

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

https://nka.hu/
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