
A BALATONFÜREDI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA 

 
Szervezeti élet 

 

Egyesületünk 2019-ben lett 25 éves, amit novemberben egyesületi nap keretében ünnepeltünk meg 

a Vaszary Galériában. Nagy megtiszteltetés érte az egyesületet: Az Értéktár bizottság határozata 

alapján Városi érték lett, a Füredi Históriával együtt. Az emléklapokat az ünnepségen Molnár Judit, 

az Értéktár bizottság elnöke, képviselő tagtársunk  adta át. 

Tevékenységünket 2019-ben is a munkaterv szerint végeztük, melyet az elnökség és a tagság 

közösen állított össze. Programjainkat a Lipták Gábor könyvtár átépítése miatt mindig más 

helyszínen tartottuk.  

Köszönjük a Vaszary Galéria és a Városi Múzeum igazgatójának, Kositzky Anettnek, a Zsidó 

Kiválóságok Háza vezetőjének Dr. Olti Ferencnek( aki tagtársunk is)  és kolléganőjének Kristóf 

Orsolyának, a Szociális Alapszolgáltató Központ vezetőjének Pergerné Ildikónak, hogy  ingyenesen 

helyet biztosítottak rendezvényeinknek.  

 Reményünk van arra, hogy az Óváros rehabilitáció során, a Kossuth u. Segesdy u. találkozásánál  

elkészülő épületben kap helyet a Helytörténeti Gyűjtemény, és mi is ott tarthatjuk majd 

összejöveteleinket. De ez még évek múlva lesz készen. 

 2019-ben  egyesületünk 77 tagja, ebből 2 pártoló és 2 tiszteletbeli tag, segítette, támogatta lelkesen 

és önzetlenül a 25 esztendővel ezelőtt megalapított civil szervezetünket.  

Működésünk anyagi feltételeit a tavalyi évben is a tagdíjak, a SZJ. adó 1%-a és városunk 

Önkormányzatától kapott támogatás biztosította. 2018-as adó 1%-ból 27.954,-Ft folyt be az 

egyesület kasszájába. Ez sajnos kevesebb mint előző évben volt. Most is buzdítok mindenkit, aki 

még adózik, hogy az 1%-ot egyesületünknek ajánlja fel. A többieket pedig arra kérem, hogy 

ismerőseiket, családtagjaikat kérjék meg erre. Ehhez segítség a névjegykártyánk, melyen az 

adószámunk is megtalálható.  

Köszönetet mondunk az adományozóknak, valamint az egyesület pénzügyi feladatainak kézben 

tartásáért, a körültekintő gazdálkodásért Csonka Endre titkárunknak.  

Tagtársaink adományaikkal 2019-ben is gazdagították a Helytörténeti Gyűjtemény dokumentumait: 

köszönjük  Budáné Bocsor Ágnes, Csizmazia Darab József, Földesné Apor Gabriella, Gombásné 

Bugsch Éva, Karika Erzsébet, P. Miklós Tamás, Vig Sándorné Somogyi Piroska adományait. 

Kapcsolataink: 

A Füred TV munkatársai érdeklődnek egyesületi munkánk iránt. Korrekt, jó partnereink, Csorba 

Kata tagtársunk is. Kezdeményezéseinkről, rendezvényeinkről tudósítottak tavaly is.  A 25 éves 

jubileumi ünnepségre kitűnő film összeállítást készítettek az egyesület múltjáról, jelenéről. Ezt 

elhelyeztük a Helytörténeti gyűjteményben.  

A Balatonfüredi Naplóba kutatási eredményeikről, észrevételeikről többen írtak tagtársaink közül. 

Olvashattunk értékes, érdekes cikkeket: Csorba Kata,  Hanny Szabó Anikó, Molnár Judit, Kellei 

György, Dr. Olti Ferenc, Dr. Perkovits Géza, Dr.Rácz János, tollából. Gazsi József fotói 

rendszeresen tudósítanak a városi eseményekről. 

Jó a kapcsolatunk a Balatonfüred Városért Közalapítvánnyal. rendezvényeikre, könyvbemutatóikra 

mindig meghívják az egyesület tagságát. A kiadásukban megjelent „Válogatás Balatonfüred képes 

levelezőlapjaiból” c. könyvből 80 db-ot vásároltunk, és adtunk ajándékba a tagoknak, a  25 éves 

jubileum alkalmából.  

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesületben  dr. Hullerné Takács Ilona képvisel bennünket 

továbbra is a megyénél,  és több tagunk ott is tag. Ennek a szervezetnek 2018-ban új vezetése lett, 

elnök Márkusné Vörös Hajnalka főlevéltáros.  

Kibővítettük azt a kört, akiknek rendszeresen ajándék példányt juttatunk a megjelent Füredi 

Históriából. Honismeret lap Budapest,  Veszprém Megyei Könyvtár,  Zalaegerszegi könyvtár, 

Veszprém, Zala, Somogy megyei levéltár, Balatonfüredi iskolák, Magyar Fordítóház (Lipták ház) , 

Balatonfüredi képviselő testület tagjai, Állami Szívkórház könyvtár, NABE arácsi csoport. 



Kooperálunk Balatonfüred önkormányzatával. Segítette, támogatta tevékenységünket három  

képviselő tagtársunk: Molnár Judit, Pálffy Károlyné, Takács Miklós. 

Az Önkormányzathoz a pályázatot ismét benyújtottuk. 550.00FT-ot ítéltek meg a Füredi História 

megjelentetésére, és egyesületünk 25 éves jubileumi ünnepségének megszervezésére,  és 100.000,-

Ft-ot működésre.  Mindkettővel már decemberben el kellett számolni, amit elfogadtak, átutalták a 

megnyert 407.798,-Ft- és a 100.000,-Ft.-ot. 

Rendezvényeink:  

2019-ben az elnökség négy alkalommal ülésezett, kétszer kibővítetten tanácskoztunk, a 25 éves 

jubileumi rendezvény miatt.  A novemberi ünnepségen 44 tag és kb. 20 vendég vett részt. 

Megtisztelte rendezvényünket néhány városi képviselő is.  

Az eseményről a Füred TV felvételt készített, amit CD-re kiírva a Helytörténeti Gyűjteményben 

helyeztünk el, kordokumentumként. Ugyancsak ott helyeztük el a Füred TV archív felvételeiből 

összeállított filmet, bemutatva az elmúlt 25 évet.  

 Az ünnepség programját most nem ismétlem, novemberben mindenki a meghívóban kézhez kapta. 

Polgármester úr távollétében Hári Lenke alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Nagy 

meglepetést okozott, és örömmel vettük, hogy az Értéktár bizottság a BF. Helytörténeti Egyesületet 

is felvette a városi  értékek közé, a Füredi Históriával együtt.  Mindkét oklevelet Molnár Judittól 

vehettük át.  

Polgármester úr és a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. feliratos üveg plakettet adományozott 

az egyesület negyed százados fennállása alkalmából.   

A terem falán elhelyezett 70 fényképen bemutattuk az egyesület jelentősebb eseményeit. Dr. 

Földesdy Gabriella tagtársunk füredi metszett ivópohár gyűjteményét  a város megvásárolta, itt 

jelenthettük be a szerződés aláírását. A poharakról szép videót vetített le Dr. Földesdy Gabriella.  

Hangulatos, családias beszélgetéssel, vendéglátással (a finomságokat nagyrészt a tagok hozták) ért 

véget az ünnepség.  

 

Egyesületi délutánok és egyéb programok 

Január       

-9. A Füredi Históriát Dr. Rácz János felelős szerkesztő felterjesztette a helyi értéktárba. Az értéktár 

bizottság tavasszal tárgyalta a felvételt.  

 -14.Egyesületi délután a könyvtárban, a Füredi História 52. számának bemutatója, (Dr. Rácz 

János )  Z. Karkovány Judit cikkéhez, amely a Zsidó Kiválóságok Házában található 

tóraszekrényről szól, kiegészítést fűzött. Tervezett cikkéhez, a bfüredi harangokról, segítséget kér. 

Dr. Hullerné Takács Ilona felvette a kapcsolatot egy Bfüreden lakó tárogató művésszel, ő eljönne az 

egyesülethez bemutatni a hangszerét.  

Többen felvetették, hogy a régi családi emlékekről készítsünk listát, fotókat 3D-ben, és legyen szó 

róluk többször az egyesületi összejöveteleken. 

Elek Miklós tiszteletbeli taggá választása, 1 új tag – Szalay Tibor - felvétele. Az összejövetelen 28 

fő vett részt. Az Önkormányzat utca elnevezésre kért javaslatot: Csizmazia Darab József 

szőlőnemesítőt javasoltuk. 

     Február  

-4.Egyesületi délután a Könyvtárban, téma: tagjaink régi családi emlékeinek bemutatása. 

Tárgyakat, iratokat mutatott be: 

Hanny Szabó Anikó felolvasta az Ady emlékévhez kapcsolódó versét.  

Szelle Zoltán ,Simon Gyuláné Rózsika, Karika Erzsébet, Bagó Gyula, Budáné Bocsor Ágnes, Tóth 

Attila Szenfnerné Varga Anikó., Rózsa Etelka, Tálos Géza.  Angyal Imre javasolta, hogy minden 

egyesületi délutánon legyen 10-20 perc idő a régi családi ereklyék bemutatására.  

Jirkovszky Péter bfüredi lakos szeretne belépni az egyesületbe. 

-13. Dr. Bóka István polgármester úr megbeszélésre hívta össze a képviselőket és a HT. egyesület 

néhány tagját. Téma:   „A három tavasz” c. nonfiguratív szoborkompozíció további sorsa. Vasas 

Károly alkotását 1985-ben állították fel a Halászkert étterem mellett, most a Probio telephelyén van, 

de szeretnék ha onnan elkerülne. Egy volt Lovassy Gimnáziumi tanuló szeretné megvenni. A 



városnak szakvéleményt adott a MANK, 35-40 millió Ft-ot ér.  Eszmei értéke jelentős. Sokan 

hozzászóltak, volt aki az  eladás mellett szólt, mások azt javasolták, jó helyen fel kellene állítani. 

Azóta nem kaptunk hírt, mi lett a szobor sorsa.  

-15.Vezetőségi ülés a Könyvtárban. Jelen vannak: Budáné Bocsor Ágnes, Csonka Endre, Tóth 

Györgyi. 

Téma a március 4-i beszámoló közgyűlés előkészítése. Helye a Zsidó Kiválóságok Házában lesz, 

mert addigra a könyvtárat elkezdik kiüríteni az átépítés miatt.  

Levezető elnöknek dr. Perkovits Gézát, jegyzőkönyv vezetőnek Baán Beát, hitelesítőknek Bugsch 

Évát és Dr. Hullerné Takács Ilonát kérjük fel.  

Megbeszéltük a következő hónapok programját is. Idén lesz 25 éves a HT. egyesület, ez alkalomból 

ünnepséget tartunk.  

Március   

-4.Döntéshozó szerv ülése a Zsidó Kiválóságok Házában. (Közgyűlés) 

Budáné Bocsor Ágnes elnök részletesen beszámolt a 2018-ban végzett munkáról. A jelenlévők 

egyhangúlag elfogadták, csakúgy mint Csonka Endre titkár pénzügyi beszámolóját. Az ellenőrző 

bizottság jelentését Cs. Darab József Ismertette. Az egyesület pénzügyi helyzete és gazdálkodása 

kiegyensúlyozott.  

Vegyes ügyek keretében tagfelvételre került sor: Nagy Sándorné Csitári Éva. 

Baán Bea szólt a balatonlellei Balaton környéki helytörténészek találkozójáról.  

Ez után több hozzászólás és javaslat volt az elhangzottakkal kapcsolatban. 

Javaslatok:  

Dr. Olti Ferenc: tartsunk megemlékezést a holokauszt 75. évfordulója alkalmából. 

Bugsch Éva: segít a holokauszt emléknap megszervezésében. 

Szné Varga Anikó: A Bem iskolában a gyerekek évekkel ezelőtt összegyűjtötték a holokauszt 

túlélők visszaemlékezéseit, pályázaton nyertek vele.  Ezt elő lehetne keresni és felolvasni. 

Dr. Hné Takács Ilona: A 25 éves évfordulónk megünnepléséhez a Füred TV kisfilmjeiből 

állíttassunk össze egy rövidfilmet az Egyesületünk múltjáról. 

  Készíttessünk névkártyát az egyesületnek, rajta az adószámunkkal, ezt adjuk oda minél több 

embernek h. az adó 1%-át nekünk adják. 

 Legyen idén is összejövetel valamely cég 80 éven felüli dolgozóinak, visszaemlékezéseiket 

rögzítsük. Ezt a vezetőség elvetette, mert idén az egyesület 25 éves fennállásáról emlékezünk meg 

novemberben. 

Cs. Darab József: az egyesület 25 évének fotóiból legyen kiállítás a HT. gyűjteményben. Ezt a 

vezetőség elvetette, mert Csonka Endre javaslatára fotókönyv készül a 25 évről, Gazsi József fotós 

tagtársunk összefogásával. 

Április  

-1.Egyesületi délután a Városi múzeumban, melynek témája a helyi és megyei értéktár 

bemutatása, (Molnár Judit tagtársunk) hungarikumok ismertetése (Vörösmarty Éva a VP. megyei 

közgyűlés alelnöke, korábban a Vp. megyei értéktár bizottság elnöke)  

Éva elmondta, az értéktárak kihatnak a fiatalok identitására. Évente rendeznek megyei értéknapot, 

vetélkedő is volt a diákoknak. 72 megyei érték van jelenleg, több balatonfüredi is. A megyéből 

Hungarikum a Herendi porcelán és az Anna- bál fel van terjesztve.  

Molnár Judit a Füred TV kisfilmjét (2019) vetítette le a helyi értékekről, ami nagy tetszést aratott a 

tagok között. 37 érték van jelenleg. A Hotel Marina és a Füredi História újság van felterjesztve. 

Vegyes ügyek: tagdíjfizetés, könyvtár új helye átépítés miatt, Pápa-Döbrönte- Ganna kirándulás 

jún.1. kihirdetése. Kértük, hogy az egyesületi élet régi fotóit, akinek van, juttassa el Gazsi 

Józsefnek, szept. 15-ig a tervezett fotókönyv elkészítése céljából. 

Kurutzné Dr. Kovács Márta Budapesten élő egyetemi tanár tagtársunk Széchenyi díj kitüntetésben 

részesült, e-mailben gratulált neki az egyesület, és a honlapra is feltettük, „Akikre büszkék 

vagyunk” rovatba.  

Szalay Tibor tagtárs beszélt a Füredi 56-os zászló megtalálásának körülményeiről. 

Csonka Endre titkár részletesen ismertette a jún.1-i kirándulás programját, árát.  



Fülöp Júlia beszámolt a balatonlellei Balatoni helytörténészek találkozójáról.  

Gazsi József kérte, hogy az egyesület éves programját az elnök küldje ki e-mailben a tagoknak. 

Dr. Hné Takács Ilona kiosztotta az elkészült egyesületi névkártyákat, az 1% adományozása 

céljából.  

-26. Vezetőségi ülés Bné Bocsor Ágnes elnök lakásán. 

Jelen vannak: Bné Bocsor Ágnes, Dr. Hné Takács Ilona, Csonka Endre.  

Megbeszélt témák:  

*A Füredi Históriát az Értéktár bizottság felvette a helyi értékek közé. Az oklevél átadása lehetne a 

novemberi 25 éves egyesületi ünnepségen.  

*Az ünnepségen játszhatna a tárogató művész – Ica felkéri.  

* A 25 éves jubileumi ünnepség helyszíne legyen a Vaszary Galéria. Ica elkéri a termet Kositzky 

Anett igazgatótól.  

*A 25 év történetéről írjon a füredi História 54. számába Németh Ákosné Lici tagtársunk. Felkéri: 

Bné Bocsor Ágnes.   Gazsi József fotós tagtárs fotókönyvet állítson össze a 25 év jelentősebb 

eseményeiről. 

*Június 1.-i kirándulás vezetője Köz Kádi Sarolta lesz, felkéri az elnök. Az ebédet és a gannai 

programot intézi Fülöp Júlia. A buszt és a pápai programokat megrendelte Csonka Endre. A 

részvételi díj: tagoknak 3000,-Ft, vendégeknek 7000,-Ft. A buszt az egyesület állja. Ind: 7.15, 

visszaérkezés kb. 18 óra. 

*Új egyesületi bélyegzőt kell csináltatni a bank nevének változása miatt: Takarékbank Zrt. Elnök 

intézi. 

*Küldjünk Füredi históriát azoknak a településeknek, (Pm. hiv. , könyvtár) amelyekről írt a Füredi 

Históriában Dr. Rácz János. Elnök intézi. 

*A kiskunlacházi helytörténeti egyesület (HALK, elnök Dr. Babós Lajos) kapcsolat felvételt 

ajánlott nekünk, amit a küldött együttműködési megállapodás aláírásával elfogadtunk.(folyamatos 

kapcsolattartás, publikációk cseréje, esetleg kölcsönös látogatás, stb.) 

Május 

-6. A tervezett Papsokai felújított temetőt bemutató séta a rossz esős időjárás miatt elmaradt. 

-13.Egyesületi délután a Városi múzeumban: az 53. Füredi História bemutatója. 19 fő jelent meg, a 

Füred TV felvételt készített. 

Dr. Rácz János távolléte miatt Budáné Bocsor Ágnes ismertette a lap tartalmát. Megjelent 

cikkeikhez kiegészítést fűztek: Dr. Földesdy Gabriella, Béresi Ákos, Szelle Zoltán- Ákost kivéve  

egyesületünk tagjai.  

Az elnök a végén ismertette, hogy a Füredi Históriát elfogadták helyi értéknek, az oklevelet a 

novemberi 25 éves ünnepségünkön kapjuk meg. Azösszejövetel a tagok hozzászólásaival végződött. 

-28.Kiküldtük, ill. személyesen kivittük az iskoláknak, környező települések (9 db) polgármesteri 

hivatalainak, könyvtáraknak azokat a Füredi históriákat, amelyekben róluk cikk jelent meg 

„Szomszédaink helynevei” címmel.  

-30. Ezen a napon volt 65 éve, hogy a Pajtás hajó felborult a hajókikötő közelében. Megemlékezést 

szervezett a Nők a Balatonért egyesület Arácsi csoportja. A megemlékező beszédet, az arácsiak 

felkérésére Budáné Bocsor Ágnes elnök tartotta. 

Június  

-18.A májusban rossz idő miatt elmaradt papsokai temetői sétát pótoltuk be. Tagtársunk Némethné 

Rácz Lídia (Lici) vezetésével megtekintettük a felújított református és katolikus felhagyott 

temetőket. Sok érdekes történetet hallhattunk az ott nyugvókról. 

-12.A Füredi panteonban újabb emléktáblát avattak: Bölcsházai Belházy Margit (Bimbi) 

emlékére, aki női versenyzőként először úszta át a Balatont Balatonfüred- Siófok között 1925-ben. 

Egyesületünk is javasolta a táblaállítást 2018-ban. 

Szeptember  

-2.Egyesületi délután a Városi Múzeumban , melyen a megjelent tagok régi családi emlékeiket 

mutatták be, pl. porszívó, 2. világháborús katonai  kulacs, gázfőző 1823-ból, szőttes konyharuha,  



újságok, maligán mustfokoló, stb.  Szó volt még a novemberben tartandó 25 éves jubileum 

megünnepléséről, feladatokról, a rendezvény lebonyolításának tervéről. 

-13.Kibővített vezetőségi ülés a Szociális alapszolgáltatási központban. Az 5 fős vezetőségen kívül 

jelen volt: Angyal Imre, Némethné Rácz Lídia, Karika Erzsébet, Tóth Attila, Fülöp Júlia. 

Az egyesület 25 éves jubileumára rendezendő ünnepséget beszéltük meg. Csonka Endre titkár 

ismertette az általa összeállított lebonyolítási menetrendet.  

Helyszín és időpont: Vaszary Galéria 2019. november 8.  16 óra 

A tervezett albumot mégsem csináltatjuk meg, többek javaslatára a Füred TV-t felkérjük, hogy a 25 

évről egy 10-15 perces film összeállítást készítsenek, amit ott levetítünk. Paravánokat kérünk a 

Kisfaludy galériából, és arra kinagyítva régi fotókat helyezünk el az egyesület életéből. A tagok 

Balatonfüred kis képeslapos könyvet kapnak, Molnár Juditot a könyvvásárlás ügyben megkeressük.  

A program levezetője Fülöp Júlia lesz. Meghívandó személyek listájának összeállítása, sajtó, Füred 

TV felvételt készít az eseményről.  

-21.A hagyományos Széchenyi emlékünnepségen egyesületünk is koszorúzott. A megemlékezés 

koszorúját Hanny Szabó Anikó és Bagó Gyula tagtárs helyezte el.  

Október 

-2.A Füredi História szerkesztőségi ülésére meghívást kapott az elnök is. Dr. Rácz János nem 

tudja tovább vállalni a felelős szerkesztő feladatot, helyette Baán Bea veszi át a munkát. Ezt a HT. 

Egyesület vezetősége határozatban mondja ki. Némethné Rácz Lídia személyesen bejelentette, hogy 

2020. januártól lemond a szerkesztőségi munkáról. Nem ajánl maga helyett senkit.  

-7.Egyesületi délután keretében, a Városi múzeum emeletén került sor a Füredi História legújabb, 

54.számának bemutatójára.  

Elnök bejelentette, hogy Dr. Rácz János szem betegsége miatt lemondott a felelős szerkesztői 

posztról. Utódja, a vezetőség határozata alapján Baán Bea lesz. Némethné Rácz Lídia 2020 

januárjától lemondott a szerkesztőségi munkáról.  

Baán Bea felelős szerkesztő bemutatja a lapot. A szerzők közül Dr. Rácz János és Béresi Ákos 

történész, valamint Csizmazia Darab József személyesen fűzött kiegészítést cikkéhez.  

Mikulka Katalin javasolta, küldjünk a F. História 53. és 54. számából a Pajtás hajó tragédiájának 

túlélőinek. Ez meg is történt. 

Baán Bea javasolta, hogy a tagok írjanak a lapba régi emlékeikről, a szerkesztők segítenek kutatni. 

-8.Vezetőségi ülés a Szociális Alapszolgáltatási központban. 

 Jelen vannak: Dr. Hullerné Takács Ilona, RózsaEtelka Mária, Budáné Bocsor Ágnes, Fülöp Júlia, 

Csonka Endre. Megbeszéltük a november 8-i Egyesületi 25 éves jubileumi ünnepséggel kapcsolatos 

tennivalókat.  

Vásárolunk a Balatonfüredi Turisztikai Egyesülettől 80 db könyvet a tagoknak ajándékba. ( 

Válogatás Balatonfüred képes levelezőlapjaiból) Ebbe feliratos könyvjelzőt készít a könyvtár, 

zöldes papírra.  

A 110 db. meghívót a könyvtár készíti fehér papírra, az 5 évvel ezelőtti mintájára.  

Összeállítottuk a 25. éves jubileumi ünnepség programját és a meghívandók listáját.   A meghívóra 

és a könyvjelzőre Fülöp Júlia keres megfelelő idézetet.  A vendéglátást Csonka Endre titkár 

szervezi. Süteményt és bort hoznak a tagok, és rendelünk is Aszófőről a Nagyi kertje Teaházból. 

Felkérünk néhány tagot, hogy előbb jöjjön a helyszínre (Vaszary Galéria) és segítsen az 

előkészületekben.  

 Gazsi József és mások fényképeiből kb. 70 db-ot kiválogat Tóth Györgyi és Dr. Hullerné Takács 

Ilona. Ezeket az SOS nyomda A/4-es méretben kinyomtatja. A képeket befóliázza Ica és Fülöp 

Júlia. A képek az egyesület 25 évét mutatják be, a terem falára kerülnek az ünnepség előtt. Később 

spirálozva össze lesznek fűzve, emlékül  az egyesületnek. 

Viszünk a helyszínre régi Füredi Históriákat, amit bárki ingyen elvihet. A Tourinformból papírvirág 

díszeket viszünk át, a terem csinosítására.  

November  



-8.A Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület 25 éves jubileumi ünnepsége a Vaszary Galéria 

Széchenyi termében. Az ünnepségen 44 tag és kb. 20 vendég vett részt. Megtisztelte 

rendezvényünket néhány városi képviselő is.  

Az eseményről a Füred TV felvételt készített, amit CD-re kiírva a Helytörténeti Gyűjteményben 

helyeztünk el, kordokumentumként. Ugyancsak ott helyeztük el a Füred TV archív felvételeiből 

összeállított filmet, bemutatva az elmúlt 25 évet.  

Polgármester úr távollétében Hári Lenke alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Nagy 

meglepetést okozott, és örömmel vettük, hogy az Értéktár bizottság a BF. Helytörténeti Egyesületet 

is felvette a városi  értékek közé, a F. Históriával együtt. Mindkét oklevelet Molnár Judittól 

vehettük át.  

Polgármester úr és a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. feliratos üveg plakettet adományozott 

az egyesület negyed százados fennállása alkalmából.  

A terem falán elhelyezett 70 fényképen bemutattuk az egyesület jelentősebb eseményeit.  

Hangulatos, családias beszélgetéssel, vendéglátással (a finomságokat nagyrészt a tagok hozták) ért 

véget az ünnepség.  

-19.Dr. Bóka István meghívta a HT. egyesület vezetőségét a Pm. hivatalba, ahol tájékoztatást 

adott a Helytörténeti Gyűjtemény, látványtár, irodák, stb. részére készülő épületről., ami 250 nm 

lesz.  Tervek szerint 2020. május végén kezdik az építkezést a Kossuth L. u – Segesdy u. sarkon, 

Óvárosi rehabilitáció keretein belül. Ha elkészül, ide költözik a Blaha u.3-ból a HT. Gyűjtemény, és 

a HT. egyesület is itt tarthatja összejöveteleit.  

A Helytörténeti Gyűjtemény eredeti épülete, az Arany J.u.12. eladásra kerül.  

Arácson, a Lóczy utcában levő volt Békési házban lehetne tájház, ahol egy kis lakást is 

kialakítanának, és az ott lakó hölgy mutatná be a kiállítást. Jó pályázat kellene az épület 

helyrehozatalára, (kevés benne a műemléki rész) már nyertek rá pénzt. A terv készen van. 

Javasoltuk, hogy a savanyúvíz kutakhoz írják ki a víz jellegét, összetételét. Polgármester úr kérte, 

hogy ez ügyben írjunk neki levelet a javaslatunkkal. Ez megtörtént, választ nem kaptunk.  

December 

-2.Adventi teadélutánunkat tartottuk a Szociális Alapszolgáltatási Központban, 24 tag 

részvételével. A termet ingyen bocsátották rendelkezésünkre.  

Tóth Györgyi vezetőségi tag tájékoztatást adott a Kossuh u.- Segesdy u. sarkon  hamarosan 

megépülő Helytörténeti gyűjtemény épületéről, ahol majd egyesületünk is tarthatja összejöveteleit.  

Ez után megtekintettük  azt a film összeállítást, amit a Füred TV készített az egyesület 25 évéről, és 

a jubileumi ünnepségen már láthattuk.  

Budáné Bocsor Ágnes röviden ismertette a Balatoni helytörténészek fonyódi találkozóját.  Dr. 

Hullerné Takács Ilona vezetőségi tag beszámolt elhunyt tagtársunk, Peremartoni Nagy Sándor 

nov.8-i temetéséről. Szintén ő javasolta, hogy írjunk a polgármesternek levelet azzal kapcsolatban, 

hogy a savanyúvíz kutaknál írják ki a víz összetételét; a vasúti aluljáróban legyen fotó kiállítás a 

város látnivalóiról. 

Angyal Imre felvetette, hogy a Vp. megyei levéltárban lévő Hajógyár történeti anyag kerüljön 

vissza Bfüredre. A  Balatoni Panteonban a táblák mellé ki kellene írni a készítők nevét.  

Fenti javaslatokat 2 levélbe foglalva dec.6-án beadtuk a polgármester úrnak. Választ a mai napig 

nem kaptunk. 

Hanny Szabó Anikó tagtársunk szép adventi verset olvasott fel.  

-19. Az elnök leadta a polgármesteri hivatalban a pályázati elszámolást. 

 

Balatonfüred, 2020. február 26. 

 

Készítette: Budáné Bocsor Ágnes elnök 

 

 


