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Projekt bemutatása 

Pályázatunkkal a hagyományápolás, közösségformálás volt a fő célunk, valamint a 

tűzvédelem, a tűz elleni védekezés kultúrájának fejlesztése egy szervezet történetének 

bemutatásán keresztül. A tűzbiztonság, mint a közbiztonság része elengedhetetlen nyugodt 

mindennapjaikhoz. 

Az egyesület 1882-ben alakult. Korábban már az egyesület életének egy időszakát (1927-1945) 

sikerült feldolgozni, és könyv formájában kiadni. Jelen pályázatban a kezdetektől próbáltuk 

megörökíteni a történteket az utókor részére. A közös történelmünk feldolgozásával hasznos 

információkkal látjuk el a célcsoportot, erősítve ezáltal a helyi identitás tudatot. 

A projekt keretében megszerveztük a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának előadását. 

Magyarországon a tűzoltózenének évszázados hagyományai vannak.  Az öntevékeny 

zenekarok mellett, amelyek országszerte hosszú ideje sikeresen működtek, az 1930-as évek 

végén alakult meg az első hivatásos zenekar, a Fővárosi Tűzoltóság Zenekara, a mai 

Katasztrófavédelem Központi Zenekara elődje. Az együttes 1938. őszén megtartotta 

bemutatkozó koncertjét, azóta is sikeres, állami és nemzetközi szinten is keresett. Projektünk 

teljes mértékben szolgálta a helyi lakosság minden korosztályát, a nagysikerű hagyományőrző 

Katasztrófavédelem Központi Zenekar fellépésével pedig egyedülálló szórakozási lehetőséget 

biztosítottunk. 

A 2021. szeptember 05-én tartott előadás keretében a régi, mai nap ismert tűzoltó és egyéb 

rendészeti, katonai indulók mellett felcsendültek könnyűzenei művek is fúvószenekari 

átdolgozásban. A 25 fős zenekar igazi koncertélményt varázsolt a művelődési központ 

színháztermébe. Az előadás elnyerte a résztvevő hallgatóság tetszését, többen nyilatkozták: 

„kár, hogy vége van.”  

A művelődési központ aulájában a 150 éves tűzoltóság történetéről láthattak kiállítást. A 

kiállítás roll-upokon mutatta be a tűzvédelem fejlődését napjainkig. Emellett régi és új tűzoltó 

szakfelszereléseket (sisak, létra, bontóbalta stb.) tekinthettek meg az érdeklődők egymás 

mellé téve, érzékeltetve a hatalmas technikai fejlődést.  A zenekari rendezvényen kb. 150 fő 



vendég vett rész, akik az előadás előtt vagy után megtekintették az aulában berendezett 

kiállítást is. 

Könyv elkészítésével és bemutatásával az egyik cél az egyesület múltjának a város 

lakosságával történő megismertetése volt. Az egyesület 1882-ben alakult. Korábban már az 

egyesület életének egy időszakát (1927-1945) sikerült feldolgozni, és könyv formájában kiadni. 

A projektben a kezdetektől próbáljuk megörökíteni a történteket az utókor részére, ezen 

folyamatosan dolgoztunk. A közös történelmünk feldolgozásával hasznos információkkal 

láttuk el a célcsoportot, erősítve ezáltal a helyi identitás tudatot. 

2021. végére hosszas munka után elkészült a „Csorna tűzvédelme 1882-1892 között” című 

könyv. Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2021. december 04-én könyvbemutatót 

tartott a csornai művelődési központban. 

Az egyesület vezetőségében már 2016-ban megfogalmazódott az igény, a napjainkban már 

140 éves múlttal rendelkező szervezet múltjának feltárására. Nagyon kevés információ állt 

rendelkezésre az egylet megalakulásáról, működéséről, küzdelmeiről. 2018-ban az egyesület 

1927 és 1945 közötti működését már sikeresen feldolgozta Szalay Balázs tanár úr. 2020-ban 

így ismét felkértük, hogy az önkéntes tűzoltók mindennapjait, a megalakulástól (1882) kezdve 

dolgozza fel és így az utókor számára is örökítsük meg.  

2021. decemberére elkészült a könyv, amely a szervezet első tíz évének történéseit foglalja 

össze. A könyvbemutatón elhangzott, hogy pontosan milyen kutatómunka előzte meg a könyv 

írását. A források komplex felkutatását követően rendszerezni kellett a rendelkezésre álló 

információkat. A fejezetek logikus kialakítása is megkönnyíti az olvasást és megértést. 

Szerencsére a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában megőrizték az egyesület első 

évtizedeiben készült jegyzőkönyveket, így gazdag forrásanyagból tudott építkezni az író.  

Az elkészült könyv biztosítja a szélesebb közvélemény részére a szervezet megismerését és 

egyben a tagok részére is a működés megértését. Jól követhető a kötetben a város és az 

önkéntes tűzoltó egyesület kapcsolata, egymásra hatása, a mindennapi kihívásokra adott 

különböző jó és rossz válaszok. 

A bemutatón díjaztuk a 2021. évi megyei önkéntes tűzoltó versenyen, gyerek fiú kategóriában 

a csornai egyesületet képviselő csapat tagjait, akik a megyei I. helyezést szerezték meg.  



Egyesületünk tagsága a projekt megvalósítása során érezhetően aktívabb lett, mivel a kitűzött 

célok eléréséhez nagyon sok önkéntes munka szükséges. A végrehajtás során új tagok és külső 

támogatók is megjelentek és segítették az egyesület munkáját. 

A projekt hozzájárult az egyesület társadalmi megbecsülésének növeléséhez, az önkéntes 

tűzoltó mozgalom népszerűsítéséhez. Ezzel is megerősítést nyert, hogy a tűzvédelem 

területén, a tűzoltóság értékrendszerének bemutatásán keresztül egyfajta közösségformáló 

erőként léphet fel az önkéntes tűzoltó egyesület. A biztonság egy meghatározott értékrend 

szerint összetartó közösségben könnyebben elérhető és fenntartható, ezzel hozzájárulva egy 

nagyobb közösség, a város közbiztonságának növeléséhez.  

  



            
 

  

 

 



      


