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ülésére

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Közalapítványunkat  1996-ban alapította Balatonfüred Város Képviselő-testülete az
önkormányzat  feladat-  és  hatáskörébe  tartozó  helyi  közügyek  megoldásának
elősegítésére. Fontos célkitűzésünk Balatonfüred múltjának, jelenének bemutatása
immár  hagyományossá  vált  könyvsorozatunk  keretében.  Mindezt  szervezetek,
magánszemélyek támogatása által és pályázati források bevonásával valósítjuk meg.
Ennek köszönhetően eddig 84 jelentős helytörténeti kiadványunk jelent meg. 

A Képviselő-testület egyéb feladatokat is meghatározott az alapítvány céljai között,
melyek a város közérdekű feladatai között szerepeltek, ezek közül kiemelten kezeljük
a

 közművelődési, művészeti tevékenységet
 környezet- és természetvédelmet
 gyermek – és ifjúsági ügyeket
 sporttevékenységet

2016. évben tevékenységünk kibővült könyvértékesítéssel is. 

Az  alapítvány  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  pártoktól  független,  azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.

A Kuratórium tagjai:

A  kuratórium  tagjai  körében  változás  történt  2016-ban,  mert  Dr.  Bóka  István
Balatonfüred város polgármestere összeférhetetlenség miatt nem lehet a kuratórium
tagja.

Molnár Judit elnök, Csapó Péter titkár, Böröcz István, Dasek Viktor, Gubicza Ferenc,
Dr. Kiszely Pál, Ludvigh Éva, Miklós Ferenc, Nagy Jenő, Dr. Sipos Árpád, Prof. Dr.
Veress Gábor.  

A  közalapítvány  közhasznú  szervezetként  működik,  a  kuratórium  tagjai
térítésmentesen látják el feladataikat.

Az  elmúlt  időszakban  a  fenti  feladatok  megvalósításáért  dolgoztak  a  kuratórium
tagjai, melyek közül országos viszonylatban is jelentős az a könyvsorozat, melynek
legutóbbi kötete a 84. 



A kötetek  meghatározóan  Balatonfüreden,  Veszprémben,  Pápán,  Budapesten élő
helytörténészek,  kutatók  munkájával  jelentek  meg.  Ebben  jelentős  szerepük  volt
azoknak a szervezeteknek, magánszemélyeknek is, akik anyagilag is támogatták e
könyvsorozatot.

A 2019-es esztendőben az alábbi kötetek jelentek meg az alapítvány kiadásában: 

 Németh Ákosné: Barangolások Balatonfüreden 
 Dr. Veress Gábor: 300 éves múlt jeles orvosai a szívkórházban  

Könyvbemutatóinkat minden esetben nagy érdeklődés övezte, s jelentős 
személyiségek is részt vettek ezeken. 

Kiadványainkat  általában  400-600  példányban  adjuk  ki,  támogatóink  ajándék
példányokat  kapnak.  A Városi  Könyvtár részére 100 példányt  adunk át,  ebből 40
példányt iskolák, múzeumok, a könyvtár kap meg, a többi pedig értékesítésre kerül.

Az alapítvány sikeresen pályázik rendezvényekre, könyv- illetve folyóirat kiadásra. 

Szerződést kötöttünk a Lapker Zrt-vel, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel, valamint a
Balatonfüred  Kulturális  Közgyűjtemény  Fenntartó  Nonprofit  Kft.  is  értékesíti
kiadványainkat, mely bevételeinket jelentősen növeli.

Az  országos  terjesztés  miatt  megváltozott  könyveink  arculata,  kemény  borítóval,
nagyobb formátumban jelennek meg.
Együttműködéseket kezdeményeztünk kutatóműhelyekkel (Sziveri Intézet, Kontextus
Műhely,  MTA  BTK TTI,  Magyar  Fordítóház),  a  régió  művészeti  rendezvényeinek
helyet adó intézményekkel, valamint Írók Boltjában megvásárolható a Tempevölgy
folyóirat  és a köteteink is.
A folyóirat honlapján megtalálhatóak az alapítvány által kiadott könyvek is. 

Alapítványunk már a hivatal 9-es irodájában működik, a Tempevölgy szerkesztősége
is szintén itt kapott helyet, a rendezvények kapcsán így még jobban együtt tudtunk
működni  a  hivatallal.   A  könyvbemutatóknak  helyet  adó  intézményekkel,  a  helyi
könyvtárral  is  jó  a  kapcsolata  az  alapítványnak,  illetve  a  szerkesztőségnek.  A
könyvbemutatókon a Füred TV is készít anyagot, ezáltal a helyi lakosok is értesülnek
rendezvényeinkről, a kiadott könyvekről.



Tempevölgy

2020-ban a Tempevölgy folyóirat folytatta azt az irányvonalat, amely az elmúlt évek-
ben körvonalazódott, nevezetesen, hogy a városban kulturális műhelyként működjön,
a folyóirat tematikájához illeszkedve szépirodalmi, művészettörténeti, történelmi kon-
textusban olyan témákat dolgozzon fel, amelyek országosan is érdeklődésre tarthat-
nak számot.

2020 első negyedévében elindítottuk a honlapunk informatikai fejlesztését a meg-
nyert CLLD pályázatból. Az időközben kialakult vírushelyzet több olyan helyzetet te-
remtett, amit sikerrel tudtunk beépíteni a honlapfejlesztésbe. Például olyan megoldá-
sokat, amelyek lehetővé teszik a digitális tartalomszolgáltatást, az online konferenci-
ák megtartását.

Az első lapszámunk a tervezett időben, márciusban jelent meg, a második viszont
csak augusztusban. Remélhetőleg a soron következő idei két lapszám szintén a ter-
vezett időpontokban jelenhet meg. Az évi 4 lapszám a Nemzeti Kulturális Alaptól el-
nyert támogatás feltétele, a megjelenési időpontokat viszont módosíthatjuk.

Az elmúlt  években egyre erőteljesebbé vált  a folyóirat  vizuális  tartalma a Magyar
Képzőművészeti  Egyetemmel  való  együttműködésünknek köszönhetően.  Ezt  nyár
elején egy hivatalos együttműködési megállapodásban is rögzítettük, így idén már
egy közös pályázatot is nyertünk az egyetem jövő évi jubileumi gyűjteménykatalógu-
sának megjelentetésére a Tempevölgy albumok sorozatunkban.

Az év első felében négy könyvünk jelent meg:

 Káldi Katalin: Számos és számtalan (az MKE doktori iskolájával közös kiadvány)

  T. Erdélyi Ilona: Nevem kiküzdém a homályból és átaladám maradékaimnak

 A kisváros dicsérete – építészeti konferencia tanulmánykötet

 Az új emlékezete – irodalomtörténeti konferencia tanulmánykötet

Az idei évben még tervezett köteteink:

1. Csaplár Degovics Krisztián: Eszmék és impériumváltások kereszteződésében 
(László Zoltán életrajza)

2. Kovács Krisztina: A tágasság otthonossága

3. Szépvölgyi Aliz: A humánum nevében

4. Nagy Gabriella Ágnes: Sors és szimbólum a mesében

5. Vendégek közt vendég (Vörösmarty Mihály konferenciakötet)

6. Révész Emese: Mentés másként - A magyar könyvillusztráció története



Tervezett rendezvényeink:

Idei évben még három rendezvényt tervezünk, mindhármat online konferencia kere-
tében a Petőfi Irodalmi Ügynökség, a Veszprém-Balaton 2023 –  EKF és az NKA tá-
mogatásával:

 Jókai konferencia

 Balaton-felvidék a római-korban minikonferencia

 Hány határon túl? – Trianon konferencia

Megköszönve  az  Önkormányzat  támogatását,  kérem  a  Balatonfüred  Városért
Közalapítvány 2019. évi munkájáról szóló beszámolónk szíves elfogadását. 

Molnár Judit
alapítványi elnök 

Balatonfüred, 2020. szeptember   

Melléklet:

1. Független könyvvizsgálói jelentés
2. Közalapítvány 2019. évi beszámolója, közhasznúsági melléklete


