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Kutatók és helytörténészek Füreden
Október utolsó szombat-
ján, csodálatos őszi idő- 
ben fogadta Balatonfüred 
házigazdaként a tóparti 
településekről érkező 
helytörténeti kutatókat. 

A Múzeumok őszi fesztivál-
ja helyi programsorozatában 
szervezett nyilvános találkozó-
nak a Városi Helytörténeti 
Gyűjtemény adott méltó, talán 
kissé szűkös otthont. Ugyanis a 
nagy érdeklődés övezte össze-
jövetelre mintegy hetven részt-
vevő, köztük számos füredi ér-
kezett, közülük sokan tartottak 
előadást, ismertették legújabb 
kutatási eredményeiket, kiadvá-
nyaikat.

Balatoni helytörténetről 
immár harmadszor

A rendezvény nevéből kitű-
nik, hogy immár harmadízben 
randevúztak egymással a Bala-
ton-vidék településeinek legel-
mélyültebb ismerői. Tavaly 
novemberben Takács Gábor 
egyetemi docens, egyiptológus 
szervezte meg az első találkozót 
Balatonedericsen a helyi telepü-
lésvezetés és Töreky Lászlóné 
polgármester asszony támoga-
tásával. A kontinuitás jegyében 
most is ők köszöntötték elsőként 
a füredi találkozó résztvevőit, 
majd Molnár Judit képviselő, 
bizottsági elnök a Balaton soka-
kat összekötő tiszteletére és 
szeretetére utalva üdvözölte a 
város nevében a megjelenteket. 
Az aktuális információkat, tud-
nivalókat Miklós Tamás mb. 
gyűjteményvezető, helytörté-
nész osztotta meg a résztvevők-
kel, akik egyperces néma felál-
lással emlékeztek meg a hagyo-
mányápolásban is érdemeket 
szerző, közelmúltban elhunyt 
Vollmuth Péter badacsony-
tördemici polgármesterről.

„A Balaton összeköt: 
évfordulók jegyében…”

A füredi szakmai találkozó a 
fenti mottó adta tematika köré 
szerveződött. Többnyire ez ha-
tározta meg a helytörténeti 
előadások témaválasztását is. A 
közös témakeresés azért is volt 
fontos, mivel minden helytörté-
neti kutató elsősorban saját 
„helyének” tudora, ismerője, de 
mint tudjuk a Balaton vize nem-
csak elválaszt, hanem össze is 
köt. Vannak közös témák, sze-
mélyek, események, akik, ame-

lyek összbalatoni hatásúak, 
vonatkozásúak.

…Hertelendyről
és Eötvösről

A köszönőket követően 
Lichtneckert András a tó első 
gőzösének, a 170 éve vízre bo-
csátott Kisfaludynak a történe-
téről tartott előadást. A lapátke-
rekes, vastestű gőzhajó közel fél 
évszázadon át volt a két part 
közötti kapcsolat „zászlóshajó-
ja”. Az előadó felhívta a figyel-
met arra is, hogy bár Széchenyi 
István születésének 225., a Ba-
laton Gőzhajózási Társaság 
megalapításának és a Kisfaludy 
gőzös vízre bocsátásának 170. 
évfordulóját ünnepeljük, de van 
még egy fontos évfordulónk: 
155 éve, 1861. november 5-én 
hunyt el Hertelendy Károly! 

S ki volt ő? Hertelendy volt 
az, akiben elsőként, 1837-ben 
megszületett a balatoni gőzha-
józás gondolata, aki kezdemé-
nyezte, szervezte, életben tartot-
ta a vállalatot, és ellenállt an-
nak, hogy a Kisfaludy gőzöst 
elvigyék a Dunára az 1850-es 
években. „Őrizzük és ápoljuk 
Hertelendy Károly emlékét 
Füreden is” – hívta fel a figyel-
met a neves füredi történész.

A másik, központi tematiká-
ba illeszkedő, de később sorra 
kerülő előadás a 100 éve el-
hunyt Eötvös Károlyt idézte 
meg. Sem őt, sem az előadót, 
Praznovszky Mihály irodalom-
történészt sem kell bemutatnunk 
olvasóinknak. Eötvös korának 
egyik legismertebb és legszíne-
sebb társasági személyisége 
volt. A hallgatóság szellemes és 
sziporkázó – számos mosolyra 
fakasztó anekdota és forrásrész-

lettel színesített – előadás kere-
tében ismerhette meg „Utazás a 
Balaton körül” írójának életút-
ját, az ügyvéd és politikus íróvá 
válásának történetét.

A mai olvasó számára talán 
újdonságként hat, hogy Eötvös 
írói tevékenysége életútja utolsó 
15 évére összpontosul. Korabe-
li megfogalmazás szerint közel 
hatvanéves korában jutott az 
eszébe, hogy író, és néhány év 
alatt megírta „összes művei”-t, 
amelyet a Révai kiadó 1900-tól 
24 kötetben adott ki. Ennek 
sorában elsőként, sikert és elis-
merést hozva, jelent meg a Ba-
laton népszerűsítésére írt, ma is 
élvezetes olvasásélményt nyúj-
tó utazás elbeszélésfüzére. 

Jeles balatoniak 
évfordulói

A fenti előadásokhoz kap-
csolódva az évfordulók jegyé-
ben emlékezett meg Makra 
Ernőné a füredi illetőségű Csép-
lő Ernő születésének 140. évfor-
dulójáról. A Balatoni Szövetség 
egykori titkárának, majd 1922-
től igazgatójának síremléke a 
balatonarácsi r. k. temetőben 
található, amelyet nem sokkal 
korábban az előadó füredi lokál-
patrióták körében felkeresett. 

Györgydeákné Takács Haj-
nalka a negyed százada elhunyt 
Zákonyi Ferencre emlékezett. A 
Balaton ősz krónikásának élet-
útját Horváth Péter írásának 
felolvasásával idézte fel, majd 
személyes emlékeit osztotta 
meg a közönséggel. A vissza-
jelzésekből kiderült, hogy 
Zákonyi számos ismerője, tisz-
telője ül a széksorokban.

Vér Lászlóné kenesei hely-
történész a helyi kötődésű és 

tragikus sorsú balatoni poétára, 
Soós Lajos jegyző és költőre 
emlékezett születésének 160. 
évfordulója alkalmából. 

A Deák Ferencről, Balaton-
füred gyakori fürdővendégéről 
szóló előadás nem évfordulós 
megemlékezésnek indult, de 
Töreky András emlékeztetett a 
Kehida–Ederics–Füred útvona-
lon közlekedő, és tiszteletből a 
„haza bölcse” titulust kapó 
Deák halálának 140. évforduló-
jára is.

Az évfordulós hozzászólások 
sorát a füredi Olti Ferenc zárta, 
aki a Felkészülés a holokauszt 
75. évfordulójára programter-
vezetről szólt, és a helytörténé-
szek segítségét kérte a tómellé-
ki zsidóság még elő emlékeze-
tének feldolgozásához.

„Balathoni” kerekasztal
A Balaton és a honismeret 

szóból alkotott jelképes „kerek-
asztal” az új balatoni helytörté-
neti kiadványok, kutatási ered-
mények, kezdeményezések is-

mertetésére nyújtott lehetősé-
get. Hangodi László tapolcai 
főmuzeológus, történész a Cso-
bánc vára és a Gyulaffyak 
(1300–1669) címmel tavasszal 
megjelent nagyszabású mono-
gráfiájáról szólt. Különösen iz-
galmas volt hallani a török kori 
balatoni végeken vitézkedő, 
„Magyar Achilles” néven emle-
getett Gyulaffy László győztes 
bajvívásairól.

Az almádi gimnázium alapí-
tó-igazgatója, az EU jószolgá-
lati nagykövete, Czuczor Sán-
dor az újabb balatonalmádi 
helytörténeti kutatásokat ismer-
tette. Előadásában a helyi érté-
kek feltárásának fontossága 

mellett felhívta a figyelmet az 
ismeretek minél szélesebb körű 
közvetítésére, a fiatalabb gene-
rációk számára is fogyasztható-
vá tételére.

Jákói Bernadett a nagy föld-
rajztudós, geográfus Cholnoky 
Jenő balatoni és veszprémi kö-
tődésű turistaelnöki tevékeny-
ségét mutatta be előadásában. 
Többek között szólt a Veszprém 
közelében található csatár-hegyi 
kilátónál október közepén elhe-
lyezett Cholnoky-emlékkő ava-
tásáról is. 

A Marcali Múzeum újonnan 
Életmód és településtörténet 
képekben címmel indított ki-
adványsorozatának első, Üd-
vözlet Balatonmáriafürdőről! 
kötetét mutatta be Huszár Mi-
hály történész-muzeológus. 
Előadásában az album szerkesz-
tési tanulságait is megosztotta a 
hallgatóközönséggel.

Polniczky József helytörténe-
ti kutató A Káptalanfüred évti-
zedei képekben című könyvé-

ről, az anyaggyűjtésről és ki-
adásról szólt, míg Németh Fe-
renc be- és szó szerint felmutat-
ta A Szepezdi krónika 2. kötet 
bekötött, kiadás előtt lévő 800 
oldalas kéziratát. 

A Balaton déli oldalvégéről 
érkezett Krizsai Mónika könyv-
táros Balatonfenyves augusz-
tusban avatott új helytörténeti 
gyűjteményét mutatta be képes 
előadásában. Majd elismerő 
moraj közepette hívta meg a 
balatoni helytörténészeket a 
2017 májusában tartandó IV. 
fenyvesi találkozóra. 

Az előadás-sorozat végén 
kért szót Kálóczi Kálmán, a 
Balaton Világörökségéért Ala-
pítvány elnöke, aki további 
munkára és együttműködésre 
kérte a találkozó résztvevőit.

Összegzésként Takács Gá-
bor üléslevezető elnök köszön-
te meg az előadóknak az időke-
retet betartó önfegyelmüket, 
méltatta a résztvevők munkáját, 
és megköszönte Balatonfüred és 
a Füredkult konferenciaszerve-
zői támogatását.

Zárásként füredi séta
A zárszó után többen meg-

jegyezték: ez tartalmas nap volt. 
De még nem ért véget... 

A találkozó résztvevői reg-
gel, illetve az előadások közötti 
szünetben megtekinthették a 
Balatonfüredi Városi Helytörté-
neti Gyűjtemény állandó kiállí-
tásait, és az erre az alkalomra 
összeállított füredi helytörténe-
ti kiadványokat bemutató kama-
rakiállítást. Az előadások vé-
geztével a kitartóbbak egy séta 
keretében ismerkedtek a pom-
pás „reformkori” városrésszel 
és látnivalóival. Közös utunk a 
Kerek templomtól a Vitorlázeum 
kiállításán át a megújult Jókai-
villába vezetett. 

A helyi múzeumi őszi ren-
dezvénysorozat egyedi színfolt-
ja volt a balatoni helytörténé-
szek füredi találkozója. Ebből 
az alkalomból nemcsak a füredi 
helytörténet-kutatás, -írás és a 
„múzeumnegyed” mutatkozha-
tott be a somogyi, veszprémi és 
zalai partok helytörténészeinek, 
hanem a városi helytörténeti 
gyűjteményben tartott előadá-
sok, az egymás közötti kötetlen 
eszmecserék hosszabb távon is 
termékenyítő együttműködésre 
ösztönözhetik a tópart múltjá-
nak kutatóit.

P. Miklós Tamás

Gyermekkoromban minden 
vágyam egy kutya volt. Évekig 
az összes elfújt szülinapi gyer-
tya után azt kívántam: bárcsak 
lehetne egy kutyám. 

Három éve került hozzánk 
Kontra. Sokáig gondolkoztunk, 
hogy honnan válasszunk kutyát, 
végül úgy döntöttünk, a legjobb, 
ha menhelyek oldalát kezdjük 
el böngészni. Többhetes keresés 
után rátaláltunk az akkor még 
kicsi, esetlen, vékony foxterri-
erre. Addig nem is sejtettük, 
hogy itthon is léteznek olyan 
kutyamenhelyek, ahol egy 
négyfős bizottságon múlik, ki-
hez is fog kerülni a szerencsés 
kiválasztott. Ideiglenes befoga-
dójánál kellett megismerked-  
ni vele, aki eldönthette, jó he-
lyen lesz-e nálunk Kontra, aki 
azóta is rengeteg örömet okoz 
nekünk.

Számtalan menhely, kutyate-
lep létezik, ahonnan befogadha-
tunk egy-egy sorsára hagyott 
kutyát. Ilyen a balatonfüredi is, 
ahol jelenleg 30 kutyus várja 
leendő gazdáját. Az ilyen álla-
tok megítélése sokszor sajnos 
kedvezőtlen, vannak, akik úgy 
gondolják, nem megbízhatóak, 
vagy olyan mély sebeket ha-
gyott bennük a rossz bánásmód, 
hogy már nem illeszkednek be 
egy új otthonba. Azonban ez 
nem igaz. A kutyák különféle 
okokból kerülnek ezekre a tele-
pekre. Néhányukat egyszerűen 
csak megunják, és kidobják az 
utcára, jobb esetben többféle 
„családi” okból beviszik a men-
helyre. A kölykök valóban 
sokkal könnyebben és gyorsab-
ban megtalálják a helyüket egy 
új gazdánál, míg a felnőtt, az 
emberről rossz tapasztalattal 

bíró példányok esetében ez 
hosszabb ideig tart. Ha úgy 
döntöttünk, hogy egy ilyen ne-
héz sorsú, idősebb kutyát men-
tünk meg, mindenképp vegyük 
fel a kapcsolatot a menhellyel. 

Balatonfüreden szeretnének 
egy helyi összetartó csapatot, 
akik szívesen segítenének a 
nehéz sorsú kutyákon, hiszen 
most, a tél beköszöntével igen-
csak elkel a támogatás. Legin-
kább kutyatápra és takarókra 
van szükségük – mondták az ott 
dolgozók. Aki segíteni szeretne 
a füredi kutyamenhelynek, hív-
ja a 30/545-0252 vagy a 30/451-
8988-as telefonszámon az 
Észak-balatoni Ebmentő Egye-
sületet. Adományokat az egye-
sület 10300002–10649582–
49020013 számú bankszámlá-
jára lehet átutalni.

Gáspár Ákos

Kutyák a rácsok mögött FeLHÍvás 
TiSzTelT BAlATonfüredi KuTyATulAJdonoSoK, KuTyATArTóK!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (I) bekezdése rendelkezése alapján 
az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség 
elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. 
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántar-
tást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának 
védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója 
az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
A 2016. évi ebösszeírás céljából kérem a Balatonfüred város közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb 
ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az ebösszeíró adatlapot kitölteni és a lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve azt 
visszajuttatni szíveskedjen 2016. november 30-ig. Az adatlap Balatonfüred Város Önkormányzata honlapjáról 
letölthető, vagy a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal portáján átvehető. Szükség esetén információt a 
87/581-232 telefonszámon lehet kérni! 
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet 
benyújtani: 
• postai úton: Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal, 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. címre
• személyesen a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal portáján elhelyezett gyűjtőládába
• Telefaxon: a 87/343-457 számra. 
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bír-
ságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. ren-
deletben foglaltak alapján 30 000 Ft. 
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az önkormányzati hivatal 
munkatársai ellenőrizni fogják. 
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást 
követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. 
Együttműködésüket köszönöm! 
 Dr. Tárnoki Richárd jegyző 


