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Szervezeti élet 

Egyesületünk életében a 2014-es év duplán jelentős volt: március elején új 5 tagú vezetőséget 

választottunk 3 évre, december 15-én pedig az egyesület 20 éves jubileumát ünnepeltük a 

Vaszary villában. Közben július 8-ra összehívtuk a közgyűlést (új szóhasználattal a 

döntéshozó szerv ülését,) hogy a megváltozott Civil törvény és a Polgári törvénykönyv új 

szabályai értelmében módosítsuk alapszabályunkat. Végül 2014. november 25-én a 

Veszprémi Törvényszéknél jogerőre emelkedett a végzés, közhasznúak lettünk. 

Tevékenységünket a munkaterv szerint végeztük, melyet az elnökség és a tagság közösen 

állított össze. Programjainkat nagyrészt a Városi könyvtárban bonyolítjuk le, most ez az 

otthonunk. Köszönjük Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgatónőnek, titkárunknak, hogy 

rendezvényeinkre, találkozásainkra a Városi Könyvtár épületében lehetőséget, helyet biztosít. 

Reményünk van arra, hogy az Arany János utcai épületet pár éven belül visszakapjuk, ha az 

Önkormányzat, mint tulajdonos felújíttatja pályázati pénzből. 

Az elmúlt esztendőben egyesületünk 76 tagja segítette támogatta lelkesen és önzetlenül a 20 

esztendővel ezelőtt megalapított civil szervezetünket. Sajnos több tagtársunk tavaly elhunyt. 

Szomorú szívvel vettünk búcsút Glatz László, dr. Lázár János, dr. Sibalszky Zoltán, Varga 

Lajos tagtársainktól, akik írásaikkal, adományaikkal, kutatómunkájukkal értékes munkát 

végeztek. Temetésükön többen részt vettünk, sírjukra koszorút helyeztünk az egyesület 

nevében. Emléküket kegyelettel megőrizzük.  

Az év során többen beléptek sorainkba, jelenleg 80 tagunk van. 

Működésünk anyagi feltételei a tavalyi évben is a tagdíjakból,a SZJ. adó 1%-ból és városunk 

Önkormányzatától kapott támogatásból valósultak meg. 

Köszönetet mondunk az adományozóknak valamint az egyesület pénzügyi feladatainak 

kézben tartásáért, a körültekintő gazdálkodásért Tóth Györgyi volt titkárunknak, és Csonka 

Endre vezetőségi tagunknak. 

Tagtársaink adományaikkal 2014-ben is gazdagították a Helytörténeti Gyűjtemény 

dokumentumait: köszönjük Budáné Bocsor Ágnes , Elek Miklós, dr. Németh László, Pálffy 

Károlyné, dr.Reisinger Frigyesné, Somogyi Gyöngyi és Zsigmond, Spang Gyula, Tóth Attila, 

Tóth Györgyi, Z. Karkovány Judit adományait. 

 



Kapcsolataink: 

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

Csorba Kata tagtársunk is. Kezdeményezéseinkről, rendezvényeinkről tudósítottak tavaly is. 

A Balatonfüredi Naplóba kutatási eredményeikről, észrevételeikről többen írtak tagtársaink 

közül. Olvashattunk értékes, érdekes cikkeket, visszaemlékezéseket: Csorba Kata, Gubicza 

Ferenc, Hanny Szabó Anikó,  

Kellei György , Dr. Lichtneckert András, Molnár Judit, dr. Perkovits Géza,  Perlawi Andor, 

dr. Rácz  János, , Szekeresné Rózsa Etelka,  Szelle Zoltán, Takács Miklós Z. Karkovány Judit 

tollából. 

Jó a kapcsolatunk a Balatonfüred Városért Közalapítvánnyal. Kiadásukban jelent meg 2014-

ben két tagtársunk könyve. Katona Csaba: Professionatus spielerek: Arcok és történetek 

Balatonfüred múltjából., 2014., illetve Takács Miklós: Kutas Árpád Balatonfüred Város 

Díszpolgára., 2014. 

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesülettel megerősítettük szervezeti szálainkat. dr. 

Hullerné Takács Ilona képvisel bennünket továbbra is a megyénél. 

Kooperálunk Balatonfüred Önkormányzatával. Segítette, támogatta tevékenységünket három 

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

Az Önkormányzathoz a pályázatot a múlt esztendőben is Tóth Györgyi akkori titkárunk 

készítette el és nyújtotta be.400000FT-ot kaptunk a Füredi História megjelentetésére, és 

50.000,-Ft-ot működésre. Ez utóbbival már el is számolt Györgyi, a másik folyamatban van. 

Köszönjük neki, hogy rengeteg munkája mellett megcsinálta az elszámolást.  

Rendezvényeink:  

2014-ben az elnökség hét alkalommal ülésezett. Májusban kibővítetten tanácskoztunk. 

Meghívtuk Némethné Rácz Lídia helytörténész és Angyal Imre tagtársainkat erre az 

alkalomra. 

Elnökségi üléseken döntöttünk a temetői séta, a savanyóvizi séta időpontjáról, mindkettőt 

Némethné Rácz Lídia tagtársunk vezette nagy szakértelemmel. Több ülésen is átbeszéltük, 

mit javaslunk beadni a Városi értéktár bizottság elé, valamint az I. Világháborús kiállítás 

anyagának gyűjtéséről. Novemberben és december elején megbeszéltük a 20 éves jubileumi 

ünnepséggel kapcsolatos  tennivalókat, meghívandók névsorát összeállítottuk, forgatókönyvet 

írtunk. 

Egyesületi délutánok és egyéb programok 

Első egyesületi napunkat a márciusi választás után Április 7-én tartottuk. A 2014.év első 

História bemutatóján Dr. Rácz János felelős szerkesztő bemutatta a lapot, a cikkek szerzői 

ismertették írásaikat.  



Május 5-én nagy sikerű, telt házas egyesületi délutánt rendeztünk  a Városi Könyvtárban. 

Emlékezés a Holocaustra: "Zsidó emlékek és értékek Balatonfüreden" címmel vetítettképes 

előadás helyszínekről, a zsidó vallásról, kultúráról, erkölcsről és etikáról. 

Előadó: Dr. Olti Ferenc, Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnökségi tagja 

Május 30-án részt vettünk a Pajtás hajó elsüllyedésének 60. évfordulóján, a NABE által 

rendezett megemlékezésen a Tagore sétányon.  

Május 31-én Láng Tibor Bp. lakos kérésére a Papsoka temetőben megnéztük és kigazoltuk a 

II. világháborús katona tömegsírt. Dr.Hullerné Takács Ilona és Budáné Bocsor Ágnes. Itt 

jegyzem meg, hogy sajnos Láng Tibor fotográfus pár hónapja elhunyt. 

Június 2-án helytörténeti séta a savanyóvízhez. Vezette: Némethné Rácz Lídia könyvtáros, 

helytörténész tagtársunk, a Kerek templomtól a Szívkórházig. Régi térkép másolatokat is 

osztott ki az érintett területről. Nagyon sikeres volt, 28-an vettünk részt, nem csak tagok.  

Június 19-én a Városi Múzeumban megnyílt a „Füredi arcok” kamara kiállítás a Városi 

Helytörténeti Gyűjtemény rendezésében. Protiwinsky Ferenc festőművész 9 db. fürediekről 

festett portréját mutatta be. Megnyitotta tagtársunk: Z. Karkovány Judit. Egyesületünk 

kérésére ez alkalomból a Protiwinsky köz utcatáblát ( 2 db) elhelyezték a Vásárcsarnok- 

SZTK közötti utcában. Megjelent a História 2014/2. száma  

Július 3-án a Magyar Játékszíni napok keretében koszorúzás az arácsi református temetőben a 

hajdani színésznők sírjánál, a NABE arácsi csoportjával. Koszorúzott Budáné Bocsor Ágnes 

és Kositzky Attila. Utána koszorúzás a sétányon Kisfaludy Sándor szobránál. 

Július 25-én a Füredi Panteonban Fáy András halálának 150. évfordulója alkalmából 

megemlékezést tartottunk. Emlékező beszédet mondott Szekeresné Rózsa Etelka az egyesület 

vezetőségi tagja, Fáy András műveiből felolvasott Karika Erzsébet egyesületi tag. 

Emléktábláját megkoszorúzták.  

Szeptember 1-jén volt a következő Helytörténeti Egyesületi délután a könyvtárban. Molnár 

Judit tájékoztatott, hogy 2015-ben újra kiadásra kerül az „Üdvözlet Balatonfüredről” c. 

könyv. A 20 éves egyesületi évforduló megünnepléséhez javaslatokat tettek tagtársaink.  

Mikulka Katalin a NABE balatonfüredi csoportjának vezetője bemutatkozott, a két egyesület 

közötti együttműködésre buzdított. 

Új tagokat vettünk fel, akik bemutatkoztak: Cséry Zoltánné, Csizmazia Darab József, Bagó 

Gyula, Bagó Gyuláné, Pálfi Éva. Sné Sárovits Hajnalka újabb 3 tábla-állítási kérelemről 

tájékoztat. 

Szeptember 7-én többen meghallgattuk Kositzky Attila tagtársunk előadását az arácsi 

Népházban: „Katona és társadalom” címmel.  

Szeptember 21-én egyesületünk  2 tagja, Budán Bocsor Ágnes és Bertók Gyula  koszorúzott 

a Széchenyi emlékünnepségen a Tagore sétányon levő Széchenyi szobornál.  



Szeptember 25-én rendkívüli közgyűlést (döntéshozó szerv ülése) kellett tartani a Városi 

Könyvtárban: Bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel kapcsolatos hiánypótlás 

elfogadása miatt. Másnap az anyagot postára adtuk a Veszprémi Törvényszéknek. 

Ekkor választottuk meg tiszteletbeli tagnak dr. Ács Annát és Lichtneckert Andrást. 

Itt határoztuk el, hogy régi fürediekkel diktafonnal beszélgetést folytat: Angyal Imre, dr. 

Hullerné Takács Ilona, Szekeresné Rózsa Etelka . 

Október 9-én volt a Füredi História 2014. 3. számának bemutatója a Városi könyvtárban. Dr. 

Rácz János főszerkesztő több szerzőt is meghívott, akikkel együtt bemutatták az új lapszámot. 

A jelen lévő tagok megkapták tagilletményként a legújabb Füredi Históriát.  

Nagy örömünkre két új taggal gyarapodott ezen a délutánon egyesületünk: Kellei György és 

dr. Olti Ferenc . 

Október elején Bartha László tagtársunk a Papsoka temető katolikus részében levő két 2. 

világháborús magyar katonasírt szépen rendbe hozta, a fa kereszteket lefestette és nemzetiszín 

szalagot kötött rájuk. Mindezt egyedül és önzetlenül végezte el. Köszönet érte.  

Október 13-án az egyesületi délutánunkat nem a könyvtárban, hanem a Papsoka temető 

református és katolikus részében sétával töltöttük. Némethné Rácz Lídia tagtársunk érdekes, 

szakszerű kalauzolásával végigjártuk a két temető részt, emlékezve régi fürediekre. 22 fő jött 

el, zömében egyesületi tagok. Gazsi József tagtársunk megörökítette csodás napsütésben az 

eseményt. 

November 3-án egyesületi délutánunkat a Kisfaludy Galériába hívtuk össze, ahol 

megtekintettük az I. Világháborús kiállítást: „Háború van most a nagy világban” címmel. A 

kiállításra 30 fő jött el, a tagokon kívül érdeklődők is. Meghívásunknak eleget téve ott volt dr. 

Bóka István Polgármester úr is. 

A kiállítás rendezője Tóth Györgyi tagtársunk beszélt a kiállítás megvalósulásáról, majd Elek 

Miklós tagtársunk a tulajdonában lévő, itt kiállított háborús szükségpénzekről mesélt. 

Némethné Rácz Lídia tagtársunk ismertette a füredi és arácsi bevonultak sorsát, haza küldött 

leveleit, köztük nagyapja levelezését a feleségével. 

December 15-én  

A Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett 

ünnepség 16 órakor kezdődött a Vaszary villában. Konferált Sárköziné Sárovits Hajnalka 

titkár, köszöntőt mondott dr. Bóka István polgármester, Bándi László, a Veszprém megyei 

Honismereti Egyesület elnöke. Debreczeni-Droppán Béla az Országos Honismereti Egyesület 

elnöke sajnos nem tudott eljönni, köszöntőjét dr. Hullérné Takács Ilona vezetőségi tag olvasta 

fel. Az ünnepség elején és végén Szekeresné Rózsa Etelka vezetőségi tag olvasott fel 

részleteket Németh László: „Sajkódi esték” c. munkájából: „Mi köt a Balatonhoz” ; és Lipták 

Gábor: „Bolondéria” c. művéből.  



Az egyesület 20 éves múltját bemutatta Budáné Bocsor Ágnes elnök.  

Ez után a Füredi História új számát dr. Rácz János felelős szerkesztő mutatta be röviden, majd 

vetítés következett: Képek az egyesület történetéből. A vetítés az elhunyt tagok nevének és 

fotójának bemutatásával kezdődött.  

Minden alapító és jelenlegi tag emléklapot kapott egy kerámia plakett kíséretében. A 

meghívón, emléklapon, plaketten levő rajz Pálffy Károly festőművész munkája. Polgármester 

úr egy szép üveg vázával és virágcsokorral ajándékozta meg egyesületünket.  

A teremben tárlóban mutattuk be a Füredi História régebbi számait. Eddig 39 szám jelent 

meg. Minden jelen lévő, a vendégek is, megkapták az új Füredi Históriát. Köszönjük a 

szerzőknek a szerkesztésben résztvevőknek, hogy az idén is honorárium nélkül dolgoztak. 

Az ünnepség végén kötetlen beszélgetésre hívtuk a jelenlévőket egy pohár bor és sütemény 

kíséretében. A finomságokat nagyrészt egyesületünk tagjai hozták.  A vendéglátást kitűnően 

Csonka Endre vezetőségi tag szervezte meg.  

Nagyon szép bensőséges ünnepségen emlékeztünk a 20 éves évfordulóra, mindenki 

megelégedésére.  

December 18-án a Lánchíd Rádió munkatársa telefonon interjút készített a Helytörténeti  

Egyesület elnökével és dr. Rácz Jánossal a Füredi História felelős szerkesztőjével. A riport 

dec. 30-án délelőtt került adásba.  

Az év folyamán különböző témákban többször is meghívták tanácskozásra egyesületünk 

vezetőségét, vagy levélben kikérték véleményünket.  

Március 7-én a Polgármesteri hivatal kis tanácsteremben dr. Bóka István polgármester 

meghívására Tóth Györgyi, Szenfnerné Varga Anikó, Bertók Gyula, Sárköziné Sárovits 

Hajnalka, Budáné Bocsor Ágnes a HTE részéről, Művelődési Osztály, Füredkult, Fabacsovics 

Zoltán és neje Praznovszky Mihály, stb. részt vettünk egy megbeszélésen.  

Témák: *Arany J.u.12. ház ismét a városé, ennek felújítása, hasznosítása. 

 *Római kori téglaégető kemence ismételt feltárása, látogathatóvá tétele (Fürdő u.) 

Március 12-én a HTE vezetősége levelet írt dr. Bóka Istvánnak és a képviselő-testületnek, 

kérve hogy a Huszka Jenő szobrot hagyják a helyén. 

Március 17.-én dr. Bóka István polgármester és Cserép László osztályvezető bejárásra hívta 

Szenfnerné Varga Anikót és Budáné Bocsor Ágnest a Huszka szobor új helyének 

megmutatására, a helyzet tisztázására. Új helynek a Blaha pad mögötti kör alakú 

gyöngykavicsos helyet jelölték meg. 

Április 4-én Hári Lenke alpolgármester, Cserép László Művelődési osztályvezető összehívott 

egy teamet, Kossuth téri I. világháborús hősi emlékmű felújításával kapcsolatban. A felvázolt 

elgondolással egyet értettünk, a nyitott térrel látványosabb lesz az emlékmű. 



Augusztus 21-én a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályára beküldtük a 2 emléktábla 

állítással kapcsolatos egyesületi állásfoglalást, melyben javasoljuk Sárbogárdi Mészöly Gyula 

és Járdánházi Kovács Béla emléktáblájának elhelyezését. 

November 18-án a Balatonfüredi Városi Értéktár Bizottság meghívására a Polgármesteri 

hivatal tanácstermében részt vettünk a beérkezett javaslatok véleményezésén. (Sné Sárovits 

Hajnalka, Némethné Rácz Lídia, Tóth Györgyi, Bné Bocsor Ágnes, Szelle Zoltán) 

December 2-án a Veszprém megyei Honismereti Egyesület elnökének, Bándi Lászlónak 

meghívására Budáné Bocsor Ágnes részt vett Veszprémben a Megyei Könyvtárban tartott 

vezetőségi ülésükön. A küszöbön álló tisztújítást és az új alapszabály tervezetet beszélték 

meg. 

December 8-án délelőtt a Polgármesteri Hivatal Művelődési osztály vezetője Cserép László 

megbeszélésre hívta az egyesületünk elnökét és titkárát. Téma: a Balatonfüredi Helytörténeti 

Egyesület 20 éves fennállásának megünneplése és Huszka Jenő évforduló kapcsán a 2015. 

áprilisi ünnepség megszervezése volt. A Huszka szobor már biztos, hogy át lesz helyezve a 

Tagore sétány megújítása kapcsán. Cserép László kéri az egyesületet, hogy küldjön el neki 

olyan dokumentációkat , amelyek bizonyítják, hogy miért ott lett elhelyezve  szobor. 


