
 
 

FONTOS HÍREK, INFORMÁCIÓK! 
 

Kedves Helytörténész Barátaink! 
 

Ezidáig több mint 55 fő regisztráltatta magát találkozónkon, és nagyszámban érkezett balatoni hon-

ismereti témakörrel kapcsolatos hozzászólási igény is. Ezért programunkat átdolgoztuk, kibővítettük, 

a hét elején kiküldtük. Aki nem regisztráltatta magát, de eljön, természetesen őt is szeretettel várjuk 

találkozónkon. Az alábbiakban néhány praktikus információt osztunk meg Önökkel/Veletek! 
 

1. Étkezés 
 

Kávé, pogácsa, ásványvíz lesz a szünetben. Mivel sokan és távolról, hosszú utazás után érkeznek, 

megszerveztük az ebéd lehetőségét is, amelyre a kiállítás-látogatások elött, kb. 14.00 órától kerülne sor. 

A HOTEL BLAHA LUJZA étterme már zárva tart, de nekünk mégis kinyit, amennyiben legalább 

35 fő körüli (!) étkezői létszám összejönne. A hotel étterme a találkozónak helyet adó Városi Mú-

zeum/Gyűjtemény utcatúloldalán található (Kb. 30 méter.). 
 

 A menüajánlatok kedvezményes önköltséges ára: 3.000 Ft/fő/menü.  

 A választható menü: 
 

A. MENÜ: Tárkonyos szárnyas raguleves; Mandulás párizsi pulykamell filé párolt rizzsel és zöldségekkel; 
Somlói galuska. 

 

B. MENÜ: Sajtkrém leves pirított zsemlekockával; Roston sült csirkemell filé kapros cukkini ágyon fűszeres 
burgonyával; Túró gombóc cukros tejföllel. 

 

C. MENÜ: Húsleves házi csavart tésztával; Mozarella sajttal töltött csirkemell filé bacon szalonna köntös-
ben, sajtmártással burgonyaropogóssal; Vegyes rétes. 

 

Kérjük, hogy aki ebédet kér írja meg nevét és a kért menü betűjelét  

2016. október 26., szerda 12.00 óráig 

pmiklostamas@füredkult.hu  

címre. 

2. Közlekedés 
 

A vasúton, illetve autóbusszal érkezők (A) gyalogosan juthatnak el a leggyorsabban a találko-

zónknak helyet adó, a balatonfüredi reformkori városnegyedben lévő, VÁROSI MÚZEUM feliratot 

viselő Városi Helytörténeti Gyűjtemény épületéhez (B) (Balatonfüred, Blaha Lujza u. 3.).  

Az autóval, kisbusszal érkezők a Huray utcai ingyenes parkolóban (C) helyezhetik el a járműveket, 

ahonnan kb. 200 méteres séta a Kerek templom melletti múzeum épület (B). 

A helyszínen már 9.00 órától fogadjuk a találkozónkra esetleg korábban érkezőket. 
(Lentebb mellékeljük, illetve honlapunkon nyomtatható formában elhelyezzük az eligazodást segítő térképet.) 

 

3. Kiadványok bemutatása, eladás 
 

Az eladásra hozott saját kiadványok árusításához asztalt biztosítunk, ahol dedikálhat is a szerző. 
 

4. Kiállítások látogatása 
 

Balatonfüred Város Önkormányzata és a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. jóvoltából az ebé-

det követően kb. 15.00 órától, amennyiben nem jön össze a szükséges étkezési létszám, akkor kb. 

14.00 órától megtekintenénk a Vitorlázeum és a Jókai Mór Emlékház kiállítását. Bővebb információ: 
 

Vitorlázeum: http://www.vaszaryvilla.hu/index.php/vitorlazeum 
 

Jókai Mór Emlékház: http://www.vaszaryvilla.hu/index.php/jokai-mor-emlekhaz-az-emlekhaz 

mailto:pmiklostamas@füredkult.hu
http://www.vaszaryvilla.hu/index.php/vitorlazeum
http://www.vaszaryvilla.hu/index.php/jokai-mor-emlekhaz-az-emlekhaz


 

 
Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény – 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 3. 

 

 

 

Szeretettel és tisztelettel várunk mindenkit – akikhez eljutott, és akihez esetleg csak 

most jut el balatonfüredi találkozónk híre – a Városi Helytörténeti Gyűjteménybe. 

 

B.Füred és B.Ederics, 2016. október 21.  
 

Tisztelettel és barátsággal:  

 

 

P. Miklós Tamás és Takács Gábor 

 
 

Postai cím: Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény – 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 3.  

Bővebb információ: P. Miklós Tamás    E-mail: pmiklostamas@furedkult.hu   Tel: 20/9858-408 
Honlap: http://www.historia-bfured.hu/ 

mailto:pmiklostamas@furedkult.hu
http://www.historia-bfured.hu/


~ B a l a t o n f ü r e d i  V á r o s i  H e l y t ö r t é n e t i  G y ű j t e m é n y ~  

2016. október 29.  
 

Balatoni Helytörténészek 
III. Szakmai Találkozója 

 

P r o g r a m 
10.00  Köszöntő  

Töreky Lászlóné, Balatonederics polgármestere, az I. találkozó házigazdája  

Molnár Judit, Balatonfüredi képviselő, bizottsági elnök 

Takács Gábor, a találkozósorozat kezdeményezője 

P. Miklós Tamás, házigazda, gyűjteményvezető 
 

„A Balaton összeköt: évfordulók jegyében” előadások 
 

10.20  A Balaton Gőzhajózási Társaság és az első Kisfaludy gőzös története 
Lichtneckert András történész 

10.45  Deák Ferenc Edericsen, útban Kehidáról Füred felé 
Töreky András helytörténész 

11.00  140 éve született Cséplő Ernő (1876-1938), a Balaton Szövetség egykori titkára, igazgatója 

Makra Ernőné helytörténeti kutató 

11.10  Személyes emlékezés a 25 éve elhunyt Zákonyi Ferenc helytörténeti kutatóra 
Györgydeákné Takács Hajnalka könyvtáros 

11.25  „Csobántz, magos hegyen győzhetetlen vár” 

Hangodi László főmuzeológus, történész 
 

11:35  Szünet 
 

12.00  Kiknek a vajdája Eötvös Károly? Emlékezés a 100 éve elhunyt íróra 
Praznovszky Mihály irodalomtörténész  

12.30  160 éve született Soós Lajos, a Balaton poétája 

Vér Lászlóné helytörténeti kutató 

12.40  A Szántódi Bizottság munkája a somogyi partok helytörténetében 
Stirling János egyetemi tanár, helytörténész 

 

12.50  Az újabb balatonalmádi helytörténeti kutatásokról, röviden 

Czuczor Sándor  

13.00 Cholnoky Jenő balatoni és veszprémi kötődésű turistaelnöki tevékenysége 

Jákói Bernadett helytörténeti kutató 

13.10  Felkészülés a Holokauszt 75. évfordulójára 

Olti Ferenc helytörténeti kutató 

„Balathoni” kerekasztal: új balatoni honismereti kiadványok, hírek… 
 

13.15  Az Üdvözlet Balatonmáriafürdőről! c. könyv szerkesztési tanulságai 
Huszár Mihály történész-muzeológus  

13.25  A Káptalanfüred évtizedei c. könyv bemutatása 
Polniczky József helytörténeti kutató 

13.30  A Szepezdi krónika 2. kötetéről 
Németh Ferenc helytörténeti kutató 

13.35  Új Helytörténeti Gyűjtemény Fenyvesen 
Krizsai Mónika könyvtáros 

13.45  Honismereti hírek: Fonyód (Varga István), Zamárdi (Tarr Péter) 

Ismerteti: Takács Gábor 

Zárszó 

kb. 14.00- Ebéd (önköltséges módon a Blaha Étteremben, illetve szabadon választott helyen). 
 

15.00  A Vitorlázeum és Jókai Emlékház kiállításainak megtekintése, kalauzolással. 
 

A találkozó helyszínen megtekinthető a „Balatonfüredi helytörténeti kiadványok” kamarakiállítás. 
 

Elérhetőség: Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény – Pálóczi terem 
(Balatonfüred, Blaha Lujza u. 3. Honlap: http://www.historia-bfured.hu/ 

Bővebb információ, részvétel visszajelzése: P. Miklós Tamás  E-mail: pmiklostamas@furedkult.hu  Tel: 20/9858-408 
A rendezvényt támogatja:  Balatonfüred Város Önkormányzata és Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 
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