
Tavalyelőtt a pénzügyi botrányok és a nyo-
mukban járó gazdasági káosz nyomán a kis-
térség úgy döntött, nem orvost bíz meg a  sü-
megi Járóbeteg Szakellátó Központ irányítá-
sával, hanem a szakmán kívülálló külső szak-
embert. A határozatot a fenntartó települések
polgármesterei hozták meg. Számosan vitatták
a maga idején ennek a döntésnek a helyességét,
köztük nem egy önjelölt vezető is.

Egy biztos, nagyon komoly érdekeket sérthetett
a kistérségi járóbeteg központ új vezetője, amikor
az intézmény átvilágítása után megfékezte a
helyi és állami közpénzek indokolatlan és mér-
téktelen kiáramlását. Racionalizálta a gazdálkodást
és megszűntetett számos addigi előjogot és orvosi
kiváltságot, és ezek a törekvések azóta is. Igye-
kezett hozzáigazítani az orvosok javadalmazását
a konkrét és mérhető teljesítményekhez. Ezek a
törekvések olyan hisztérikus reakciókat váltottak
ki, amelyek már-már veszélyeztették a folyamatos
és nyugodt betegellátást is.

A tét óriási: a sümegi kistérség csak akkor
tudja fenntartani a szakrendelőket, ha „megfogja
a pénzt” és egyetlen olyan fillért sem hagy
kifolyni a kezei közül, amely nem a gyógyítást
szolgálja. Ellenkező esetben a szakellátó lehúzhatja
a rolót és jöhet újra a 20-30 kilométeres utazás,
akár egy-egy receptért is.

Az orvosnak az a kötelessége, hogy gyógyítson.
A sürgős eseteket a legjobb tudása szerint azonnal
lássa el. Nem megengedhető, hogy a krízis el-
hárítása helyett, a beteg biztonságát függővé
tegye a saját munkaszerződésével, rendelési óra-
számával vagy anyagi javadalmazásával kap-
csolatos vitáktól. Ha ezt mégis megteszi minimum
etikai vétséget követ el. Ilyen esetek pedig  - in-
formációk szerint - rendszeresen fordultak elő
az elmúlt hónapokban.

A vázolt eseménysor akkor érte el mélypontját,
amikor pszichiátriai betegek jelentek meg a
sümegi szakrendelő vezetői irodájában azért,
hogy nyomást próbáljanak gyakorolni szakorvosuk
rendelési óraszámának felemelése érdekében.
Az egyik súlyos pszichiátriai
beteg az „üzenetből” csak annyit
tudott átadni, hogy  „óraszám-
csökkentés”. A többire sajnos
nem emlékezett. De azóta is fe-
szültségben élhet, attól tartva,
hogy kezelés nélkül marad.

Ahogy az előre borítékolható
volt ez az elmérgesedett konf-
liktus szakításhoz vezetett, a
szakellátó azonnali hatállyal
szerződést bontott az orvosnővel. 

A gyógyító nem élhet vissza
betegének kiszolgáltatott hely-
zetével. Nem használhatja ki
azt saját céljai érdekében. Ez a

szakma több ezer éves erkölcsi parancsa. Akkor
sem, ha őt magát vélt, vagy valós sérelem érte.
Akkor sem, ha emiatt anyagi vesztesége kelet-
kezett. Arra pedig nagyon nehéz szavakat találni,
ha egy gyógyításra felesküdött orvos, lelkileg
sérült embereket tekint puszta eszköznek, félelmet
és bizonytalanságot kelt bennük.

Szeptembertől mindenesetre új orvosok látják
el Sümegen a pszichiátriai és neurológiai ellátásra
szoruló betegeket, és a sztori itt akár be is feje-
ződhetne. 

De sajnos nincs vége. Az orvosnő és háziorvos
férje a szerződésbontás után harcot indítottak a
döntés visszavonásáért. A házaspár úgy gondolja
a rajtuk esett sérelem megtorlása érdekében min-
den eszköz megengedhető. Csak remélni lehet,
hogy túloznak azok a híresztelések, amelyek
arról szólnak, hogy a háziorvosi praxist felhasz-
nálva aláírásokat gyűjtenek „ügyük” érdekében
a sérelmesnek vélt döntések meghozói, különös
módon elsősorban  a sümegi városvezetés ellen.

Arra hivatkoznak, hogy a történtek mögött
valójában politikai üldöztetésük áll, melynek
oka az volna, hogy a férj részt vett a Jobbik
sümegi egészségügyi konzultációjának megszer-
vezésében.

A Sümeg és Vidéke több forrásból származó,
egybehangzó információi szerint ilyesmiről szó
sincs. Az orvosok, a számukra adott keretek
között éppúgy politizálhatnak, mint bárki más,
őket ezért retorzió nem érheti, és nem is érte,
mert szabad nekik. 

De azért olyan is van, amit semmilyen körül-
mények között nem szabad megtenniük. 

Munka nélkül tízmilliós javadalmazásban ré-
szesülni.  Visszaélni az orvosi hivatásból adódó
különleges helyzettel. Összemosni az anyagi ha-
szonszerzést és a politikai-szakmai becsvágyat
a betegek érdekével. Ezek a dolgok ellentétesek
az orvosi etikával éppúgy, mint az oly sokat hi-
vatkozott keresztény erkölcs legalapvetőbb nor-
máival is.

A szerk.

Amit szabad, és amit nem

Azt hinnénk, könnyen belátható, hogy a
Kisalföld széléről a Bakonyaljára, igen prob-
lémás elvezetni a szennyvizet, vagy bármit,
ami folyékony. Merthogy, ellene hat a gra-
vitáció ereje 

Minden racionális megfontolás ellenére egy
ilyen beruházás nálunk mégis elkészült és igazi
elátkozott projektnek bizonyult. De akkor vajon
miért kellett a szomszédos községek szennyvízét
Sümegre hozni? Úgy tűnik ez már annak a
Rátosi Ferencnek a titka marad, aki tizenkét
évig volt  a város sorsának első számú felelőse.
Az ő első polgármestersége idején született meg
a döntés, hogy Sümeg csatlakozik és felelősséget
vállal ezért a bolond tervért. Harmadik polgár-
mesteri ciklusában pedig szintén emiatt indult el
az a per, amely ma aggodalommal tölthet el
minden olyan sümegi polgárt, akinek fontosak a
városban éppen meginduló fejlesztések. Jól em-
lékszünk, ez volt előző önkormányzati ciklus
egyetlen megvalósult uniós projektje, de ma is
nagyon nehéz felfedezni benne, hogy Sümegnek
milyen érdeke fűződött hozzá? De akkor vajon
kinek az érdeke volt? Betolták hét környékbeli
település szennyvízét Sümegre, cserébe a szenny-
víztelep rekonstrukciójáért. Ma már jól látható,
Sümeg ezzel nagyon rossz vásárt csinált. Egyrészt
sokáig nem tudták kiküszöbölni a szaghatást.
Erről az Akácfa és a Korona utca lakói tudnának
mesélni. Az orrukban maradt a mindent átható
bűz. Másrészt elindult a jogvita arról, hogy
milyen tervek alapján valósították meg az új
rendszert. Erről a bíróságnak immár másodfokon
kell majd döntenie. A kivitelező Swietelsky–
Szabadics Konzorcium szerint saját maguk bíztak
meg egy kft.-t a tervek elkészítésével,  a korábbi
tervező viszont azt állítja: számos bizonyítéka
van rá, hogy az építkezésnél a Venturi Kft.
terveit használták fel. Itt felmerül a kérdés:
Rátosi polgármester úr, miért nem tudta, vagy
nem akarta elérni, hogy a kivitelező időben ren-
dezze a tervezéssel kapcsolatos vitákat? Mi nem
tudjuk, de félünk, hogy Sümegen csattan majd
az ostor, hiszen a tervező Kft. csak az önkor-
mányzatokat perli, mert  velük állt korábban
szerződéses viszonyban. A tét nem csekély: több
tízmillió forint, ami alapjaiban rengetheti meg a
térség önkormányzatai – köztük elsősorban
Sümeg – pénzügyi stabilitását. Köztudott, hogy
minden fejlesztési pályázatnak alapfeltétele a
rendezett pénzügyi helyzet. Ez pedig most ve-
szélybe kerülhet. Izgatottan várjuk a perben a
jogerős döntést és csak remélni tudjuk, hogy a
korábbi városvezető döntései – amelyeket mi-
nősíthetünk kapitális tévedésnek, hibának vagy
akár bűnnek is – nem akadályozzák meg városunk
mostani fejlesztési terveit.                     A szerk.

Csatorna beruházás:
ki fizet a végén?
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Kevesebb kitüntetést!

Az önkormányzati kitüntetésekről és a dísz-
polgári cím adományozásáról szóló új rendeletet
megalkotásáról döntött a képviselő-testület.
Sümeg Város Önkormányzata legutóbb egy
2001-ben született önkormányzati rendeletben
határozta meg a város által adományozható
kitüntetések fajtáit és rendszerét. 
A rendeletet több alkalommal módosították, a
változtatások döntő többsége a kitüntetések
adományozásának lehetőségét bővítette, ezért
évente 15-20 kitüntetés átadására is sor került. 
A 2014-ben felállt testület felismerte, hogy az
eredeti célt, a kitüntetettek társadalmi megbe-
csülését, követendő példák állítását ez a gyakorlat
már nem szolgálja, ezért egy átlátható, valós
érdemeken alapuló új rendszer működtetését
határozta el korlátokat szabva az adományozás
lehetőségének.

Megújulhat a kistérség  egy-
házi kulturális öröksége

Sümeg önkormányzata úgy döntött, hogy kon-
zorciumi partnerként be fogja nyújtani pályázatát
az „Egyházi kulturális örökség turisztikai fej-
lesztése” elnevezésű uniós gazdaságfejlesztési
kiírásra. A projekt együttműködő partnerei a
Sümegi Római Katolikus Egyházközség, a
Magyarországi Ferences Rendtartomány, Gye-
pükaján és Sümegcsehi községek lesznek.  
A pályázat célja az egyházi kulturális örökség
turisztika célú bemutatása egy legalább öt ál-
lomásból álló hálózaton keresztül.
A projekt keretében, meg kell valósítani az
egyházi turizmushoz kapcsolódó szállás-, ven-
déglátó-, vendégfogadó terek kialakítását. Kö-
telező az egyházi turizmushoz kapcsolódó aján-
déktárgy kereskedelmi profil megvalósítása is.
Pályázatot nyújthatnak be egyházak, elsődle-
gesen közfeladatot ellátó belső jogi személyek
és egyházi szervezetek. Önállóan nem, hanem
konzorciumi partnerként nyújthatnak be pá-
lyázatot helyi önkormányzatok.
Az elnyerhető támogatási összeg minimálisan
200 millió forint.
A pályázati kiírás megjelenését követően,
egyeztetésre került sor a Sümegi Római Kato-
likus Egyházközség részről Nagy József kanonok
úrral, és a Sümegi Ferences Szerzetesek részéről
Pál atyával.   
A megbeszélések során körvonalazódott az
együttes, konzorciumi formában történő pályázat
benyújtásának lehetősége. 
A megbeszélések során, lehetséges projekt-öt-
letként felmerült, hogy az ún. Mária-út Ma-
gyarországi szakaszához kapcsolódva, ahhoz
szervesen illeszkedve, öt állomás, illetve tu-
risztikai attrakció kialakításra kerülne sor: 
- Sümegi Malom átalakítása zarándok-szállás-
hellyé, s vendégfogadó egység kialakítása,
- Sümegi Római Katolikus Plébánia kiállító-
helyiség, interaktív bemutató megvalósítása,
- Sümegi Ferences Rendház előtti tér kialakítása, 

- Gyepükaján Nagykeszi templomrom állo-
máshely kialakítása, 
- Sümegcsehi templom állomáshely kialakítása.  
A projekt részletes költségvetésének megálla-
pítására, a képviselő-testület támogató döntését
követő részletes felmérés és költség-becslés
elvégzését követően kerülne sor, mely ismételten
tárgya lenne a következő időszak képviselő-
testületi ülésének.  
Együttesen, konzorciumi formában pályázatot
kíván benyújtani a GINOP-7.1.4-16 kódszámú,
„Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesz-
tése” elnevezésű pályázatra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a pályázat előkészítési feladatainak el-
végzésére, s a konzorciumi szerződés megkö-
tésére.

Jöhet a Sportpark program 

Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyer a
szabadidős sportban az úgynevezett „street –
workout”, azaz a szabadtéren felállított testedző
eszközök, parkok – „sportparkok” - használata.
A sportparkokban az egymást követő generációk
együtt tölthetik el a szabadidejüket, ezzel is
erősítve a kölcsönösségen alapuló családi kö-
teléket.
Ennek szellemében csatlakoznánk a Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Programhoz.
A kiírás szerint – Sümeg lakosságszáma alap-
ján-, maximálisan 2 darab sportpark létesítésére
pályázhatunk. 
A telepítésre kerülő eszközök: húzó gyakorlatok,
fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítés,
lépcsőzést elősegítő eszközök lehetnek.
A program keretében továbbá 200 m, vagy
400 méteres, 1205 cm szélességű futókör igé-
nyelhető.
A létesítmény elhelyezésére alkalmas ingatlant
meg kell jelölnie a pályázónak, ennek önkor-
mányzati tulajdonban kell állni. Gondoskodni
kell az elkészült létesítmény működtetéséről,
és 5 év időtartamú fenntartásáról.
Az önkormányzatnak önerő biztosítási kötele-
zettsége nincs. 

Kisfaludy és Széchenyi szüle-
tésének évfordulója a Kisfa-
ludy Sándor Emlékházban

Szeptember 21-én délután Kisfaludy és Szé-
chenyi születésének évfordulói kapcsán két ki-
állítással és egy színvonalas előadással várja
az érdeklődőket a Kisfaludy Sándor Emlékház. 
A program kapcsolódik, Gróf Széchenyi István
születésének 225. évfordulója alkalmából meg-
hirdetett országos kezdeményezéshez, a Szé-
chenyi- Emlékévhez is, „Széchenyi Emlékek
nyomában Európában” címmel.
A  „Magyar Múlt Emlékei Francia földön”
című kiállítás, Kisfaludy Draguignan-ban töltött
hadifogságának időszakát eleveníti meg. 
A rendezvény a Magyar Emlékekért a Világban

Közhasznú Egyesülettel együttműködve kerül
megszervezésre. Az Egyesület tagjai a kiállítások
megnyitóját követően „Széchenyi és Kisfaludy
kapcsolatáról, közös emlékhelyekről” is szólnak
egy interaktív előadás keretében. 

Új információs táblákat 
helyeztek ki

Sümeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elhatározta, hogy a város Információs tábla-
rendszerének elkészítését és kihelyezését a Sü-
megi Közszolgáltató Kft-től rendeli meg. A
beruházás pénzügyi fedezetét a Képviselők-
Sümegért elkülönített bankszámlán rendelke-
zésre álló pénzeszköz terhére biztosította. Az
új információs táblák kihelyezésére haladék-
talanul sor került.

Múzeumok éjszakája 
Sümegen 

Múzeumok éjszakája hétvégéjére szervezett
rendezvénysorozat, június 24-25-én színvonalas,
színes kulturális programokkal várta az érdek-
lődőket. Sümegen.
Pénteken a Kisfaludy Sándor Emlékház kiállító
terei és udvara is megtelt látogatókkal. A meg-
hívott vendég Szőke András, Balázs Béla –
díjas filmrendező, humorista volt, aki a ren-
dezvény házigazdájaként Szegedy Róza receptjei
közül készített el egyet,amelyet az este során
meg is lehetett kóstolni. A bőséges-zöldséges
sertés főtt nagyon ízlett a vendégeknek. A
gasztronómia programot színesítette a sümegi
kézműves bor, sajt kóstoló és szörpkóstoló,
ahogyan a rendezvény részét képezték kiállí-
tások, csipkebemutató és játszóház, koncertek
és az éjszakai tárlatvezetés is.  A Múzeumok
éjszakája rendezvénynek nem csak az volt a
célja, hogy egy népszerű országos kezdemé-
nyezéshez kapcsolódjunk, hanem az is, hogy a
Kisfaludy Ház korabeli életéből, valós, meg-
tapasztalható módon érzékelhessék a látogatók,
a családi környezet vibráló, érzelmes és izgalmas
világát.
Szombaton, három helyszínen is kedveskedtek
a látogatók számára színes, izgalmas progra-
mokkal; a Kisfaludy Sándor Emlékházban, a
Püspöki Palotában és a Várban. 
Az Emlékház születésnapjának része volt pol-
gármesteri köszöntő és a Cseh Tamás emlék-
koncert Kiss György előadásában, születésnapi
tortázás, csipkebemutató valamint tárlatvezetés.
A Palotában gitárzene, borkóstoló és filmvetítés
várta az érdeklődőket. A „Mire Isten hármat
számol” című film vetítése ősbemutató volt,
apropóját az is adta, hogy a magyar film for-
gatásához a helyszínt a Palota biztosította.  
A várban a rossz idő ellenére is sokan részt
vettek a programokon. Az izgalmasan kivilágított
vár kézműves programokkal, fáklyás tárlatve-
zetéssel, tűzgyújtással és tűztánccal kápráztatta
el a nagyérdeműt.                    (Oszkai Réka)
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Engedjék meg, hogy megosszak Önökkel, egy,
a vezetői praxisomban a közelmúltban megesett
történetet.

Egy meleg nyári napon, hirtelen jelentkező,
erős hátfájás miatt keresi fel háziorvosát egy 50
éves nő beteg. A rendelőben a háziorvost, sza-
badsága miatt kollégája helyettesíti.

A Doktor röntgenvizsgálatot ja-
vasol, amelyet a beteg elvégeztet,
majd az eredménnyel  ismételten je-
lentkezik a háziorvosnál. Két sürgős
beutalóval látják el, melyek kétféle
szakvizsgálatra szólnak. Szóban fel-
világosítják, hogy CT vagy MR vizs-
gálat szükséges. Felhívják a figyelmét,
hogy jelentkezzen még a mai napon
a Szakellátó Központban, bár most
nincs rendelési idő, feltétlenül keresse
fel a Szakorvost, és minél előbb
kérjen időpontot. A beteg megjelenik
tehát a szakrendelőben, ahol sikerül
is beszélnie a Szakorvossal, akitől
megtudja, hogy sürgős beutalójával,
őt csak három hét múlva tudja majd
ellátni. A beutaló hátsó oldalára felírja
ezt az időpontot, azzal az utasítással,
hogy a beteg menjen be a vezetői
irodába és mondja mindezt el, hiszen
a hosszú várakozás oka nem más,
mint az ő szakorvosi óraszámának
csökkentése. Kéri továbbá a beteget, ha beszélt
a vezetővel, menjen vissza hozzá, és mondja el
mit mondott. Mindezen idő alatt másik szakren-
delésen lát el feladatot a Szakorvos, így a vizs-
gálatra váró ottani beteg is hallhatja és láthatja a
kaotikus eseménysort, melyen betegtársának ke-
resztül kell mennie.

A vezetői irodában jelentkező betegnek nem
sikerül beszélnie velem, és utasítás szerint vissza-
megy a Szakorvoshoz. Ezt követően a Szakorvos
a városházára, egyenesen  a polgármesterhez

küldi a továbbra is  erős fájdalommal küzdő be-
teget, mondván: „Panaszkodjon ott is! Minél
több helyen teszi ezt, annál jobb!”

A kiszolgáltatott helyzetben lévő hölgy, a hi-
vatalban is előadja panaszát semmi másra nem
várva, mint hogy a fájdalma megszűnjön, és

valaki végre a segítségére legyen.
A polgármester javaslatára visszatér a szakel-

látóba, találkozik velem a vezetői irodában, és
elmeséli a történetét. A beteget felvilágosítom a
jogairól és lehetőségeiről. Sürgős jelzéssel ellátott
beutalóval rendelkező beteget, az első legközelebbi
szakrendelésen kell ellátnia a Szakorvosnak. Ki-
vételt képeznek természetesen azok az esetek,
ahol a „sürgős” szó szerint értendő. Ilyenkor ál-
talában mentőszállítással Sürgőségi Betegellátó
Osztályra kerül a beteg, amely legközelebb az

ajkai kórházban található. Elmondom továbbá,
hogy a szakorvosi óraszámcsökkentés, nem ad-
hatott volna okot arra, hogy a fenti hercehurcát
át kelljen élnie. Az óraszám csökkentéshez kap-
csolható, vagy azzal összemosható okok egyéni
jellegűek, melyek nem a  betegek ellátásáról

szólnak, hanem a Szakorvos díja-
zásával vannak összefüggésben.

Meggyőződésem, hogy minden
egészségügyi dolgozónak elsőd-
leges kötelessége a beteg meg-
nyugtatása, és a mindenkori lehe-
tőségekhez képest történő legjobb
ellátása. Nem helyes önös érdeket
előtérbe helyezve, felhasználni a
beteget információ áramoltatásra
és negatív hangulat gerjesztésére,
Ez semmiképpen nem szolgálhatja
a betegek érdekét, különösen nem
a kiszolgáltatott helyzetű „hírvivő”
betegét!

Intézményünknek eddig is a be-
tegek érdeke és minél gyorsabb
és szakszerűbb ellátása volt az
első, és ezen a jövőben sem fogunk
változtatni.

A  Járóbeteg Szakellátó Köz-
pontban mindent igyekszünk el-
követni annak érdekében, hogy a
szakrendeléseinken az Önök egész-

ségügyi ellátása zökkenőmentesen történjen.
Mindennek ellenére is előfordulhat panasz,
sérelem vagy elégedetlenség.

Ezek előadására, mint az intézmény vezetője
lehetőséget kívánok biztosítani minden héten
hétfői napon 13 órától.

Amennyiben szeretnének  élni a fenti lehető-
séggel, kérem a recepciós pultnál egyeztessenek
időpontot. Szabó Krisztina, 

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető

Szakrendelés                           Sümeg                 Balatonalmádi                      Zalaszentgrót 
                                               15 ezer lakos              22 ezer lakos                   16 ezer lakos 

Fül-orr gégészet Heti 8 óra Heti 14 óra Heti 5 óra 

Diabetológia Heti 5 óra Heti 11 óra Heti 6 óra 

Fizikoterápia Heti 30 óra Heti 30 óra Heti 20 óra 

Gyógytorna Heti 20 óra Heti 18 óra Heti 30 óra 

Kardiológia Heti 11óra NINCS Heti 11 óra 

Tüd gyógyászat Heti 6 óra NINCS Heti 10 óra 

Neurológia Heti 6 óra Heti 6 óra Heti 6 óra 

Pszichiátria  Heti 6 óra Heti 6 óra Heti 6 óra 

Röntgen Heti 30 óra Heti 12 óra Heti 3 óra 

Sebészet Heti 25 óra Heti 10 óra Heti 9 óra 

Rheumatológia Heti 10 óra Heti 16 óra Heti 8 óra 

Érsebészet Heti 5 óra NINCS NINCS 

Urológia Heti 5 óra NINCS Heti 4 óra 

EEG Heti 10 óra NINCS NINCS 

N gyógyászat Heti 12 óra Heti 7 óra Heti 22 óra 

Ultrahang Heti 15 óra Heti 6 óra Heti 20 óra 

Szemészet Heti 18 óra Heti 17 óra Heti 13 óra 

Csecsem  és 
Gyermekgyógyászat 

Heti 11 óra NINCS NINCS 

Összehasonlító táblázat a szakrendelési óraszámokról

Egy beteg kálváriája

A Sümeg és Vidéke megpróbálta kideríteni a té-
nyeket, amelyek ahhoz vezettek, hogy a Sümegi
Járóbeteg Szakellátó Központ azonnali hatállyal
szerződést bontott egyik szakorvosával, aki
három területet vitt a kistérségi betegellátásban.

(Információink zömmel a szakellátótól szár-
maznak.)

• A Járóbeteg Szakellátó Központ érintett szak-
orvosa a közlemúltig heti 41 órában látott el há-
romféle a szakrendelést (neurológia és pszichiátria,
pszichiátriai gondozás).

• A szakorvos ebből az időkeretből átlagosan
heti 20-22 órát fordított betegellátásra.

• Magyarázata szerint maradék szakorvosi
órákban a betegeket otthonukban látta el, így ki-
töltve a rendelési idejét. Ezekről a dokumentáci-
óban semmiféle adat nem szerepelt.

• Ennek ellenére a szakorvos részére négy év
alatt 13,6 millió forint került kifizetésre azokra
az órákra, melyeken nem is rendelt.

• Ez idő alatt az OEP közel kétmillió forintot vont

le a Járóbeteg Szakellátó finanszírozásából, mert a
három szakrendelést ellátó doktornő, a dokumentáció
szerint, az ún. két perces szabályt sem betartva,
például három beteget, háromféle szakrendelésen
vizsgált meg néhány perc leforgása alatt.

• Idén június elsejétől a Szakellátó vezetője a
három szakrendelést, külön-külön kijelölt napokra
helyezte, az időkereteket 6-6 órában határozva
meg. (Összesen 18 óra) 

• A szakorvos ellenezte  a változtatásokat, és
ezt az ellátási idő alatt, szinte minden egyes be-
teggel közölte is.

• A hosszú várólista miatt elégedetlenség alakult
ki a betegek körében.

• Ezt követően a betegellátás folyamatosságának
biztosítása érdekében megállapodás született
arról, hogy a doktornő  - egyedüliként az intéz-
ményben! - az időkereten túli rendelésekért túl-
óradíjban részesül.

• A Járóbeteg Szakellátó Központ vezetője
eközben tovább vizsgálta, hogy az elmúlt évek

valósan rendeléssel töltött órái most miért nem
bizonyulnak elegendőnek a szakorvosi ellátásra.

• A betegforgalmi adatok vizsgálata során ki-
derült, hogy doktornő, az ország számos pontjáról,
területen kívül eső betegeket is ellát, havi rend-
szerességgel 80-100-at.

• Az intézményvezetés arra következtetett,
hogy  a távolról érkező betegekre szánt idő, a
kistérség betegeitől veszi el a lehetőséget arra,
hogy időben szakellátáshoz juthassanak.

• Mindeközben a Járóbeteg Szakellátó Központban
hisztérikus munkahelyi légkör  alakult ki.

• Az erre felhívott betegek minden alkalmat
megragadnak, hogy  kiálljanak a doktornő és
óraszámának újbóli felemelése mellett.

• A szakellátás akadozott, mindennaposak voltak
az olyan esetek, melyek során sürgős ellátásra
szoruló betegek ellátása szenvedett késedelmet.

• Ezek az esetek, és az együttműködés teljes
hiánya a doktornő részéről, vezetett az azonnali
szerződésbontáshoz.

Egy szerződésbontás háttere
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II. alkalommal került megrendezésre a Fúvószenekarok találkozója a ven-
dégeket Kovács László alpolgármester köszöntötte 

Augusztus 20-ai ünnepi
műsor a Pannon Várszínház
előadásában

a XII. Jakab Napi fesztivál közönségét Fenyvesi Zoltán a Veszprém Megyei
Közgyűlés alelnöke köszöntötte

Elballagtak a nyolcadikos diákjaink

„33. Grötzinger Städlesfest”
Aichtalba kapott meghívást
az Önkormányzat, a fennálló
25 éves testvérvárosi kapcso-
lat megünneplése kapcsán

A Kisfaludy Emlékház 55.
születésnapja
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Egy külső szemlélőnek úgy tűnik, lassan
indulnak meg a fejlesztési pénzek Sümeg
felé. Hogy állnak a város pályázatai? Mikor
jöhetnek létre az első támogatási szerződé-
sek?

Nekem is úgy tűnik, de – ez sovány vigasz,
de azért megnyugtató is, – minden polgármester
és minden település így van ezzel, mert még
sehol nem hirdettek eredményt a TOP-os pá-
lyázatok kapcsán. 

Pontosan abban az ütemben haladunk, ahogy
az ország többi része. Rengeteg pályázatot
nyújtottunk be a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében, de van egy jó
csomó gazdaságfejlesztési pályázatunk is.
Ezek a pénzek nem egyszerre jönnek be.
hanem a döntéshozatali rendszer és a végre-
hajtás ritmusában, és a nagy egész, csak  a
végén fog összeállni.

Tehát felesleges olyasmiről beszélni, hogy
Sümeget újra valamilyen értelemben „hátrányos
megkülönböztetés éri”!  Szó sincs erről.

Az eredeti menetrend szerint a március
végén beadott pályázatok esetében július végén
döntéseknek kellett volna születni, de ez még
sehol nem történt meg. Az ok, amennyire én
tudom, hogy átalakították a döntéshozó tes-
tületet, például Veszprém megyéből is új tagot
delegáltak a közelmúltban a testületbe. 

Az újabb információk szerint szeptember
közepén várhatók az első bírálatok. Ami tény,
és amiről teljes felelősséggel tudok nyilatkozni:
eddig beadott pályázataink az első szűrőn
mind, kivétel nélkül átjutottak, azaz a Magyar
Államkincstár mindegyik esetben bírálatra al-
kalmasnak találta őket. Ez azt jelenti, hogy
megalapozott reménnyel várhatjuk a bírálati
szakaszt. Teljesen reális ma is, hogy ezekből
az idén nyár végéig beadott pályázatainkból
csaknem kétmilliárd forintnyi fejlesztés tör-
ténhet meg városunkban a következő néhány
évben. 

Sokan ennél azért gyorsabb előrehaladásra
számítottunk…

Még egyszer mondom: a következő 2-3 év-
ben! Tudom, hogy mindenki türelmetlen, én
is az vagyok. Azt is tudom, hogy a sümegiek
közül sokan azt hitték, hogy tervezett fejlesz-
tések gyorsan elkezdenek épülni, de pályázatok
nem így működnek. A kedvező bírálat után
következik a támogatási szerződés megkötése,
aztán a közbeszerzés kiírása, és ennek lezá-
rultával, amikor már a kivitelező cég ismert,
kezdődhet a beruházás. 

Konkrét számokra lefordítva: tegyük fel,
hogy szeptember közepén meg lesz az első
nyertes pályázatunk, akkor október elején tá-
mogatási szerződést köthetünk, és ha nagyon
rövid időn belül, zökkenőmentesen lezajlik a
közbeszerzés, január elejére-közepére lehet
meg a kivitelező cég, és ezután indulhat a

munka. A legtöbb pályázatunk – ne feledjük,
hogy ezek általában több százmilliós hatalmas
beruházások! – megvalósítási ideje 24-36 hó-
nap, vagy esetenként ennél is hosszabb. Tehát
várhatóan az első néhány projekt, az építke-
zések, földmunkák el fognak kezdődni jövő
tavasszal, de szalagot vágni nagy valószínű-
séggel csak 2018 végén, de inkább csak 2019-
ben fogunk, és jó néhány esetben ez csak
2020-ban fog megtörténni. A sok évtizedes
pangás után arra bíztatok mindenkit, legyen
türelme kivárni még ezt a kis időt..

Ki kell emelnem, hogy a pályázatok be-
nyújtásáról, minden esetben egyhangú döntés
született a képviselő-testületi üléseken. Sokat
jelent nekem, hogy a fejlesztési ügyekben
mindenki mögöttem áll.

Egyébként nem állunk meg, megyünk előre,
minden új lehetőségre rámozdulunk akár uniós,
akár hazai forrásról van szó.

Milyen időtávban történhet meg a püspöki
palota, illetve a vár megújulása?

Ezt most nem tudom megmondani. Egy kis
szervezeti bizonytalanság nehezíti itt az előre
jutást. Bízom benne, hogy ennek most már
vége, hiszen utóbbi napokban megjelent  a
hír, hogy Virág Zsoltot nevezte ki Lázár János
miniszter úr a kastély- és várprogram végre-
hajtásáért felelős miniszteri biztosnak, tehát
ő lesz a felelős a Palota programért és a várért
is. Virág Zsoltot személyesen ismerem, sikerült
vele jó kapcsolatot kialakítani. 2015 elején jó
néhány alkalommal járt Sümegen, már akkor
szerettük volna bevonni a Palota- és a főtér-
fejlesztésekbe. Amíg tőle nincs friss informá-
cióm, nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni,
de talán nem tévedek sokat, ha azt mondom,
nagy valószínűséggel jövő év tavaszán végre
elkezdődik a Palota fejlesztése, hiszen a kö-
telező megelőző kutatási fázis lezárult tavaly
ősszel. A várprogram az előzetes tervek szerint
a Palota program után indulna, tehát remél-
hetjük, hogy várunk újabb fejlesztése is elin-
dulhat 2018-ban.

Lehet-e még közösségi főiskola Sümegen?
Felbontják a megállapodást, vagy fenntartják
a kapcsolatot a Wekerlével? 

Sümegnek szüksége van a főiskolára. To-
vábbra is minden erőmmel ezen dolgozom! 

Láthatta eddig is mindenki, hogy személy
szerint én is, de az egész képviselő-testület
is, nagyon lelkesen álltunk hozzá a közösségi
főiskola ügyéhez, mert sikeres megvalósulása
minőségi ugrást jelenthet a város életében.

Ezért utasítottunk vissza sokáig minden tá-
madást, amelyek a sajtóban indultak a főiskola
működtetéséért és szervezéséért felelős kft.,
illetve a céget képviselő személyek ellen.
Mindannyian úgy éreztük, hogy ezek a táma-
dások, pontosan személyeskedő jellegük miatt
magát a főiskolát nem érintik.  Csak arra al-

kalmasak, hogy összemosva a régi, homályos
és nehezen ellenőrizhető történeteket, a sümegi
felsőoktatási központtal, ártsanak a projekt-
nek.

Meggyőződésem, hogy  voltak és vannak
jó néhányan, akiknek az a céljuk, hogy meg-
próbálják megakadályozni, azt hogy Sümeg
olyan város legyen, amelynek felsőoktatási
intézménye van.

Kikre gondol?
Többet nem szeretnék erről mondani. Akik

figyelték az ügy körüli politikai habverést,
úgyis tudják a választ.

Visszatérve a főiskola körüli eseményekre,
hogy-hogy „nem fogtak előbb gyanút”?

Úgy voltunk vele, hogy az a kérdés, hogy
bizonyos személyeknek milyen diplomája
van, és hogy az elismert-e Magyarországon,
nem a mi problémánk, a mi főiskolánkat prak-
tikusan nem érinti.

Egy darabig látszólag minden rendben ment.
Az intézmény január 20-án megkapta az Ok-
tatási Hivatal engedélyét, és felkerültünk a
felvi.hu-ra. Sümeg városa jóindulattal és nagy
várakozásokkal tekintett a szeptemberi tan-
évkezdésre. Mindent tőlünk telhetőt megtettünk
az ügyért.A sümegi Közszolgáltató Kft-nk
olcsó áron vállalta el a volt Felső Óvoda át-
alakítási munkáit, amit időre, és jó minőségben
el is végzett. 

És ekkor kezdődtek a bajok, egyre-másra
jöttek az újabb és újabb intő jelek. A Közszolg.
benyújtott és befogadott számláit február óta
nem fizették ki. Hónapokig türelemmel vár-
tunk.

Ami aztán június elején történt, illetve azóta
folyamatosan történik lépéskényszerbe hozott
minket.

A minden addiginál durvább sajtóbotrány
mellé a kft-n belüli zűrzavar is társult. Két

Megyünk tovább előre
– interjú Végh László polgármesterrel –
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hét alatt három ügyvezető igazgatót fogyasz-
tottak el. a kft-n belülről büntetőfeljelentést
tettek, aztán visszavonták. Kígyót-békát kia-
báltak egymásra és közben folyamatosan meg-
hurcolták a város nevét is.

Ezekbe a zavaros  ügyekbe, amelyekhez
nincs, nem is lehetett közünk de még csak rá-
látásunk sem volt az eseményekre, az egyre
sötétebbé váló botrányba megpróbálták bele-
keverni Sümeg városát.

Ezt már nem tűrhettük, július végére, hogy
úgy döntött a város, nem kívánja mindenáron
ezt az egyébként is megfeneklett együttmű-
ködést. Ezért aztán Közszolg kft-nk küldött
egy újabb felszólítást, hogy a kft rendezze
mintegy 9 milliós tartozását, Miután erre sem
érkezett még csak reakció sem, elindítottuk a
felszámolási eljárást. Gondolom az is köztudott
a sümegiek többsége előtt, hogy a várva várt
pótfelvételi időszak a főiskola nélkül indult el,
azaz most már teljesen nyilvánvaló, hogy szep-
temberben Sümegen nem tud elindulni a képzés.

Nem elég, hogy összességében több mint
11 millió forinttal tartoznak a városnak, mert
a rezsi költséget sem fizették, még a felelősséget
is igyekeztek áthárítani a sümegi önkormány-
zatra, Ezek után teljesen nyilvánvaló lett,
hogy nem tudjuk elképzelni a további partneri
viszonyt ezzel a társasággal. Jobb lesz nélkülük! 

A megállapodás felmondására egyébként
nem is egy jogi alapunk van. Ez a lépés au-
gusztus végéig meg is fog történni, és lezárva
ezt a nem éppen dicsőséges fejezetet, új tiszta
lapot fogunk nyitni a sümegi felsőoktatás tör-
ténetében.

Felbukkant-e másik szakmai partner?
Továbbra is szívügyem a sümegi felsőoktatás,

és a közösségi főiskola létrehozása városunk-
ban. Szerencsére partnerre találtam Palkovics
László államtitkár úr személyében, ő már
tavaly ősszel is pozitívan állt ehhez az ügyhöz,
és most, ebben az új helyzetben is számíthatok,
számíthatunk rá. Az új felsőoktatási partner
neve még nem publikus, de elárulom, hogy
augusztus utolsó hetében megtörtént az első
egyeztetés a jövőre induló oktatásról. Egyébként
pedig az egyszerűség, a jobb átláthatóság és
biztonság érdekében javaslatomra Sümeg városa
képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Közszolg
kft. bővítse tevékenységi körét, tehát az új fel-
sőoktatási intézménynél nem lesz szükségünk
egy messziről jött közreműködőre.

A közelmúltban a sümegi vezetők  látogatást
tettek a németországi testvértelepülésen. Most,
hogy Sümeg iparfejlesztésbe kezdett, talál-
koztak-e ezen a területen hasznosítható ta-
pasztalatokkal Aichtalban?

A mostani látogatásnak, ennek a rövid két
napnak nem lehetett célja ilyen tapasztalatok
gyűjtése, de arról valóban beszéltünk, hogy
újra eljött egy olyan időszak, amikor igaz lé-
nyegbe vágó és tartalmi együttműködésre
lenne szükség. Volt erre már példa a testvér-
városi kapcsolat kezdetén, mikor díszpolgárunk,
Kaylash Sharma lelkes munkájának köszön-

hetően sümegi vállalkozók vehettek részt kü-
lönböző tanfolyamokon, találkozókon, illetve
gyűjthettek tapasztalatokat Németországban
a 90-es évek elején. Sümeg most valóban egy
ipartelepítés előtt áll, és természetesen sze-
retnénk kihasználni az amúgy is kiválóan mű-
ködő partneri kapcsolatot német barátaink-
kal.

Hogyan értékeli a város szempontjából a
lezárulóban lévő turisztikai főszezont?

A pontos számokat még nem ismerem, de
egyrészt az én személyes érzésem, másrészt
a Tourinform iroda munkatársai beszámolója
alapján ki merem jelenteni, hogy jó szezont
zárunk. Ennek nyilván sok oka lehet, és nem
is akarom úgy beállítani, hogy ez kizárólag a
városvezetés munkájának köszönhető. Ám
azt nem tudja senki kétségbe vonni, hogy
sokat tettünk a turizmus fellendítése érdekében.
Két eddigi nagyrendezvényünk sikeres volt,
sikeresebb mint tavaly. A Gesztenyevirág
Fesztivál és a Jakab Napok több ezer látogatót
vonzottak ide. Másrészt a belvárosi attrakciók
reklámozása, bevonása a rendezvényekbe lát-
hatóan sokat lendített a látogatószámokon a
Kisfaludy Emlékházban, a Palotában és az
Afrikáriumban is. Végezetül, még talán épp
időben az idei szezon szempontjából kitettük
a belvárosba csalogató táblákat a Város soproni
kapujába a körforgalomhoz, illetve a Vár kör-
nyékére. Biztos vagyok benne, hogy sokat
várhatunk ezektől is.

Miért jó Sümegnek a Ramassetter-borút?
A sümegi borászat régi fényének visszaállí-

tása fontos feladat, mindig is elérendő célnak
gondoltam a turizmus szempontjából is, de a
munkahelyteremtés miatt is. Nagyon sokat
fejlődtünk ezen a téren az elmúlt 26 évben,
de az is tény, hogy Somló és Badacsony ezen
a területen előttünk jár. Lehet tőlük tanulni,
és tapasztalatokat szerezni. Ez a borút valóban
egy jól körülhatárolható földrajzi egység, és
nemcsak nekünk jó az, hogy létrejön. A bor-
turizmus fellendítése révén Badacsony és
Somló környéke is profitálhat a sümegi ide-
genforgalomból. Így aztán jó szívvel mond-
hatom, ez egy nyer-nyer-nyer típusú együtt-
működés lehet, és lesz is! Úgy látom ugyanis,
hogy Somlóvásárhely és Badacsonytomaj pol-
gármesterei és a három vidék borászai is egy
véleményen vannak velem, és innentől kezdve
közös ügyünk sikerre van ítélve!

Elkezdődött a tanuszoda építése, de úgy
tűnik, hogy nehezen halad előre. Mi ennek
az oka?

A kivitelező el tudta fogadtatni a megren-
delővel, azaz a Nemzeti Sportközponttal azt
az álláspontját, hogy a talajvízzel való telí-
tettsége túl magas. Annak idején a munkaterület
átadáson kezdődött ez a  történet, amelyet
mi, a sümegi önkormányzat tulajdonképpen
csak kívülről figyelünk, hiszen az NSK a be-
ruházó, önkormányzatunk csak a telket és a
megfelelő körülményeket biztosítja. És hang-
súlyoznám, hogy valóban biztosította és biz-

tosítja! No de hogy csak kívülről figyelem az
eseményeket, azért természetesen nem teljesen
igaz, nagyon nagy figyelemmel követem a
fejleményeket, néhány hete Budapesten kértem
információkat az NSK munkatársaitól, és
nemrégiben tárgyaltam Kovács Norbert fő-
igazgató úrral a kilátásokról, illetve a lehetséges
megoldásokról. Ennek alapján örömmel mond-
hatom, hogy nagy valószínűséggel néhány
héten belül megindul az érdemi munka a
strand területén. Egyébként a kivitelezőt kötik
a határidők, tehát afelől nincs kétségem, hogy
a Tanuszoda jövő nyáron állni fog!

Mennyire stabil az önkormányzat pénzügyi
helyzete, egy nagy összegű peres kitettségről
hallani….

Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil,
de az sajnos igaz, hogy ha az a per, amelyre
utalt, jogerősen pervesztéssel zárul, akkor bi-
zony nagy bajba kerülünk. Ez az a bizonyos
Venturi per, amelyet azért indított a felperes
a szennyvízberuházásban részt vevő önkor-
mányzatok (Zalaerdőd, Dabronc, Hetyefő,
Gógánfa, Zalagyömörő, Ukk és Sümeg) ellen,
mert álláspontja szerint az ő tervei alapján
készült el a kiviteli terv és nem fizették ki.
Hosszú történet, maga a per is az, hiszen még
az előző ciklusban indult. 

Nem szeretek a múltra hivatkozni, de most
kénytelen vagyok megtenni.

Sajnos nagyon sok ilyen „csontváz” zuhant
a nyakunkba, nehéz örökséget kaptunk a
Rátosi Ferenc és Kulcsár Ferenc nevével fém-
jelzett önkormányzattól. Mindenesetre ez a
legsúlyosabb és a legveszélyesebb. 

Az első fok, négy év pereskedés után lezárult
néhány héttel ezelőtt. Ez alapján Sümeg vá-
rosának több mint 52 millió Ft-ot kellene ki-
fizetnie a Venturi kft-nek. Mi természetesen
továbbra is vitatjuk mind összegszerűségében,
mind megalapozottságában. Arról nem is be-
szélve, hogy az ítélet szerint, bár a beruházás
95%-ka a hat kistelepülésen valósult meg, a
perveszteség terhét nagyjából ugyanilyen
arányban Sümeg nyakába sózta az elsőfokú
bíróság. Ez mélyen felháborítja az egész tes-
tületet, nem is volt kérdés, fellebbezünk-e.
Hogy a másodfok mikor és hogyan ér véget,
nem lehet tudni. De küzdünk tovább, remélem
a múltnak ezzel a valóban nagyon ijesztő ár-
nyával is sikerül leszámolnunk.

Milyen fontosabb, stratégiai jelentőségő
döntések várhatók ősszel?

A legfontosabb a pályázatokkal foglalkozó
szervezeti egység létrehozása lesz, mert ha
egymás után születnek majd a támogatási
szerződések, akkor már egy működő, és jó
szakemberekből álló csoportra lesz szüksé-
günk a fejlesztések zökkenőmentes megva-
lósításához. Aztán itt van a szemétszállítási
közbeszerzés kiírása, és sok minden más.
Sokat várok a stratégiai tanácsadó testület
megújításától is. Szóval, nem fogunk unat-
kozni. Köszönöm a beszélgetést

Bóra Zsolt
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A közelmúltban zárult le az első fejezete annak
a 2012 óta tartó  jogvitának, melynek Sümeg
városa is részese, tárgya pedig az előző önkor-
mányzati ciklus végén átadott térségi szenny-
víz-csatorna hálózat tervezési díja körüli né-
zetkülönbség.

A történet szálai 1996-ig  nyúlnak vissza,
amikor Dabronc, Gógánfa, Hetyefő, Zalaerdőd
és Zalagyömörő községek (majd a később csat-
lakozott Ukk) önkormányzatai szennyvíz-csatorna
beruházásuk előkészítési szakaszában tervezői
szerződést kötöttek a Venturi Kft. jogelődjével.

Ebben úgy rendelkeztek, hogy a tervezési mun-
kának a majdani kivitelezési ár 3%-át kitevő
díját, a résztvevő önkormányzatok lakosságszám-
arányosan viselik. Az 1997-es szerződés módo-
sításba azonban ezt a megosztást elfelejtették be-
lefoglalni. A jogvita tárgyát képező tervezési díj
tehát a kivitelezési ár három százaléka volt, de
azzal a kikötéssel, hogy  csak akkor fizetik ki, ha
lesz pénz a beruházásra. Megszokott gyakorlat
volt ez akkoriban, hiszen a megrendelő önkor-
mányzatok saját forrás híján a legtöbbször nem
tudtak azonnal fizetni, hanem később, a kivitele-
zésre elnyert állami vagy uniós támogatásból
egyenlítették ki a számlát. Sümeg 1999-ben került
a beruházásba, amikor is döntött arról, hogy társ-
beruházói megállapodást köt az említett közsé-
gekkel, és ellátja a beruházással kapcsolatos
gesztori feladatokat. A belépés célja az volt, hogy
felújításra kerülhessen a sümegi szennyvíz-tisztító
mű. A beruházásra hosszú-hosszú évekig nem
sikerült pénzt szerezni. Közben 2010-ben létre
jött a Sümegi Regionális Szennyvíztársulás sümegi
székhellyel, az említett önkormányzatok részvé-
telével. Folyamatosan nyújtottak be pályázatot a
térségi csatorna rendszerre és 2012-ben váratlanul
sikerrel jártak. több mint 1,5 milliárd forint uniós
támogatást kaptak, melyhez azonban  önrészt
kellett biztosítani. A támogatási szerződés már-
ciusban került aláírásra. A kivitelezésre kiírt köz-
beszerzést a Swietelsky-Szabadics konzorcium
nyerte mintegy 1,65 milliárdos ajánlattal, ennek

kevesebb, mint egyötöde esett a sümegi  szenny-
víz-tisztító telepre. A kivitelezési szerződést ok-
tóberben aláírták, a tervezés költségeit a kivitelező
konzorcium vállalta fel. Ekkor kiderült, baj van
kiviteli tervekkel. A szennyvíz-csatorna hálózat
esetében a Venturi Kft. visszautasította konzorcium
felkérését. Így végül, a kivitelező cég a BESZT
Kft-től volt kénytelen megrendelni azokat a
vízjogi létesítéses engedély aktualizálásával és
az engedély megszerzésével együtt.  A sümegi
szennyvíz tisztító telep tekintetében, a tervek el-
készítésével kapcsolatos feladatai nem voltak a
Venturinak, mivel a rekonstrukciós tervek elké-
szítésére, a mű korábbi tervezője, az Aqua Dotis
Kft. volt jogosult. A kiviteli tervek elkészültét
követően kerülhetett sor a tényleges építési mun-
kálatok elvégzésére. 2013-ban a korábbi tervező
Venturi Kft. felszólította a társulást, és annak
elnökét Rátosi Ferenc, akkori sümegi polgármestert,
hogy gondoskodjon a tervezési díj megfizetéséről.
Ezután a fizetési felszólítás eredménytelensége
miatt pert kezdeményeztek a Tapolcai Járásbíróság
előtt 80 millió forint tervezési díj megfizetését
kérve a hét önkormányzattól. 

Ezenközben az arra hivatott szervezetek többször
ellenőrizték a beruházást, szabálytalanság, illetve
hiányosság megállapítására nem került sor. Végül
a beruházás keretében megvalósult a hat  község
és Sümeg város egy területrészének szennyvíz-
csatorna hálózatának kiépítése, valamint a sümegi
szennyvíz-telep teljes rekonstrukciója. A műszaki
átadás-átvételre 2014. augusztusában került sor
több szakaszban, ezt követte 2014. szeptemberében
a projekt lezárása. Elindult azonban közben a
per, amely a pertárgy értéke miatt gyorsan átkerült
a Veszprémi Törvényszékhez. A Venturi Kft.,
követelése megosztását, az egyes települések la-
kosságszáma alapján kérte. így a költségek döntő
része Sümeg városára esne. A Venturi Kft. állás-
pontja az hogy a tervek közül, a vízjogi létesítési
engedélyes tervet, valamint a megvalósítási tervet,
továbbá kiviteli tervet elkészítette, ezek pedig
szükségesek voltak ahhoz, hogy a beruházás tá-

mogatást kapjon, továbbá a közbeszerzési eljárás
kiírható legyen. Az alperesek szerint viszont a
csatornahálózat kiviteli terveit nem a Venturi
Kft., hanem a BESZT Kft. készítette el, a szenny-
víz telep rekonstrukciója esetében pedig nem
voltak  tervezési feladatai a Venturi Kft-nek. A
felperes által bevont szakértő szerv megállapítása
szerint – annak ellenére, hogy nem a Venturi
Kft. készítette a kiviteli tervet –, az azt megelőző
tervek olyan mélységűek voltak, mintha kiviteli
terv készült volna. Sümeg városának kérésére
igazságügyi szakértő kirendelésére került sor,
de ő sem ment szembe ezzel a véleménnyel
annak ellenére, hogy tényként szögezte le, hogy
a Venturi Kft által készített tervekhez viszonyítva,
a tényleges (BESZT Kft által készített ) kiviteli
terv, mintegy 80 %-ban eltér. Az első fokon
eljáró Veszprémi Törvényszék álláspontja az
volt, hogy annak ellenére, hogy a Venturi Kft.
nem készített végleges kiviteli tervet, mégis jo-
gosult követelése jelentősebb részére. Az elsőfokú
ítélet a követelt közel 80 millió forintból, 59
millió forint tőkekövetelést látott indokoltnak a
települések lakosságszámának arányában meg-
osztva, így Sümeget mintegy 43 millió forint
tőke és járulékai megfizetése terhelné. 

Sümeg Város fellebbezéssel él a Győri Ítélő-
táblához. Az önkormányzat álláspontja az, hogy
a Veszprémi Törvényszék ítélete iratellenes és
megalapozatlan, azért kérte az ítélet megváltoz-
tatását, illetve hatályon kívül helyezését.

A másodfokú eljárás a Győri Ítélőtábla előtt
folytatódik. 

A nagy csatorna-saga
Húsz éves történet – egyelőre happy end nélkül

E sorok írója négy éve kíséri figyelemmel Sü-
meg életét, igyekszik megérteni problémáit,
megismerni értékeit, de ekkora meglepetés
még sohasem érte a várossal kapcsolatban.

Egy szokásos internetes böngészés során buk-
kant fel a Terazza Bistro Bar neve, mint olyan
vendéglőé, amely a balatoni gasztronómia élvo-
nalába tartozik. Nosza próbáljuk meg! – született

meg az elhatározás, és a valóság minden vára-
kozást felülmúlt. A táj és a panoráma a mediterrán
mikroklíma csak az újrafelfedezés örömét hozta.
Sümegnek ezt a különleges adottságát ismerjük.
Igazi mediterrán épület fogadja a  látogatót, buja
növényzet és sziklakert. A biztos ízléssel meg-
komponált kőrakásos ház, a hegyoldalba vágott
intim hangulatú teraszok  a levendulaültetvénnyel
és fűszerkerttel valóban az igazi Itáliát idézik.
Az étterem kínálata méltó a környezethez a dif-
ferenciált és fantáziadús ízvilág, a tökéletes ki-
szolgálás, a hely életörömöt sugárzó szelleme,
mind-mind erősítették az „olasz sziget a pannon
tengerben” érzést. A minőséget persze meg kell
fizetni, Terazza nemzetközi színvonalú hely,
nem olcsó, de nem is megfizethetetlen, a felső
kategória közönségét vonzza elsősorban, de egy-

szer-egyszer mindenkinek kijárhat ez az élmény.
Nagyon jó, hogy  Sümegen  létezik ilyen. A

városnak is érdeke, hogy egy potenciális Mi-
chelin-csillagos éteremmel büszkélkedhessen
(mert ebből az lesz). Az sem árt, ha  időről-időre
felbukkan a város környékén egy-egy Ferrari,
bizonyítva, hogy a turisztikai kínálatban a leg-
igényesebb közönséget is ki lehet szolgálni
Szerencsés volna, ha ez a hely sokáig megma-
radna és minél több kapcsolat épülne ki a vá-
rossal. Sokat lehetne javítani például a meg-
közelítésen, az út minőségén. Több sümegi
vendég is látogathatná ezt a különlegességet, és
akkor talán nem különálló sziget lenne már,
hanem, mint az igazi Itália – félsziget, amely
össze van kötve a szárazfölddel is.                                        

B.Zs.

Itália Sümegen
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Erdélyi kalandozások Kisfaludy Sándorral (1)
Miklósi-Sikes 
Csaba

Mottó: A múlt nem mögöttünk, hanem alattunk van, hiszen a jelen történéseinek gyökerei onnan táplálkoznak

Katonai szolgálat a székelyföldi Etéden
A sümegi költő méltán elhíresült katonai pályáját, 1792. május és 1793.

január között, Erdélyben kezdte. Hogy miért került oda az alig 19 éves ifjú,
annak két változata ismert. Kolozsvári barátja, a neves emlékíró, Újfalvi
Sándor (1792-1866) egy kései feljegyzése szerint úgy tudja, hogy véletlenül,
meseszerűleg. Történt ugyanis, hogy a költő nagybátyja, Hertelendy
Mihály, az akkor Erdélyben állomásozó Lipót-huszárok ezredese, dunántúli
rokoni látogatása során a Kisfaludy családot is felkereste Téten, ahol a sok
fiúgyermek láttán, közülük a legnagyobbat, Sándort, akarata ellenére, saját
ezredéhez rendelte. Így lett katona költőnkből, aki, Újfalvi szerint „még az
uniformis öltözetet sem szenvedte". Az irodalomtörténet ezt a magyarázatot
– igen helyesen – tekintetbe sem vette, mivel vagy magának az öregedő
költőnek 1832-ben tett vallomása, vagy Újfalvi huszonnyolc
évvel későbbi feljegyzése téves. A költő maga számol be
Naplójában 1796-ban, tehát még friss emlékezettel arról
az örömről, amit számára az erdélyi utazás jelentett,
„melyet látni mindenkor vágyott”. 

Kisfaludy katonának állásának valós története ennél
sokkal prózaibb képet mutat. Már diákkori álma – a
bécsi nemesi testőrség tagsága – a bevett előírásoknak
megfelelően csak az adott megye ajánlására, illetve egy
csapattestben töltött szolgálat, illetve a hadnagyi rangfokozat
elérése után volt csak elérhető. Ezt akkor tudta meg,
amikor Kisfaludy 1791. febr. 15-én személyesen fordult
felvételi kérelmével a gárda akkori kapitányához, Esz-
terházy Antal herceghez. A Zala megyei urak és a bécsi
hatóságok támogatásának megszerzését anyai nagyanyja,
Sándorffyné Tarányi Terézia (1716-1790) vállalta magára.
Már hetvenedik évén is túl volt, amikor 1790. júl. 10-én
levélben fordult a tekintetes Nemes Vármegyéhez, melyben kéri, hogy
mivel „egyik unokám, Kisfaludy Sándor, nemes Magyar Gárdában lépni
kívánkozván… méltó tekéntetbenn vévén boldogult Atyámnak, Tarányi
Ferentznek ezen nemes Vár¬megyében tett számos Esztendőkig való sok
rendbéli érdemeit; Úgy szintén meg holtt Férjemnek is, a' ki mint Királyi
Fiscalis és Tábla Bírája ezen Tekéntetes Nemes Vármegyének mindenkor
tisztelője volt és minden szolgálatra készségét bizonyította, méltóztatnék
mondott Unokámat hathatossan a Nemes Magyar Gárdához recommend
álni.” Ami a székelyföldi Etéden állomásozó csapattestet illeti, a történet
annyiban igaz, hogy ennek parancsnoka Hertelendy nagybácsi volt, aki
maga módján szívesen egyengette a testőrséghez készülő unokaöcs katonai
pályafutását. Lázasan készült útjára, mely végül élete egyik meghatározó
élményévé kerekedett. Május volt, amikor a magyar nyugatról, a Dunántúlról
felkerekedett nemes ifjú a magyar kelet, Erdély határára, a Királyhágóra
érkezett. Ennek bércén átesett az első megrázó, újszerű élményen. Mint
arról egykori pozsonyi osztálytársához, Sklubics Imréhez (1771-1830)
Kolozsvárról, 1792 májusában írt levelében beszámolt: megállt a magas
hegytetőn, ahol ,,előttem és utánam
egy meglepő pompás, de szívemet
elzúzó scéna nyílik vala: nyugat
felé hazámnak, melytől válnom
kelle, sok mérföldnyire, majdnem
Világosig terjedő szép róna földje
a szép napestnek tiszta fényében,
– kelet felé Erdély, az ő sötét, er-
dőkkel bodrozott hegyeivel-völ-
gyeivel, mint egy nagy setét hullá-
mokat hányó tenger fekve alattam...
Szívem is hullámozni kezdett erő-
szakos érzelmeiben és szorongá-
somban a határon lefeküdtem, szí-
vem s fejem, még túl a határon.
Sűrűn omlottak könnyeim hazám
szélső darabjára...". S mint ahogy
Újfalvinak is megvallotta: ,,soha
azután sem tudott megbarátkozni
az erdélyi zord havasok s a vég

nélküli sivatag erdők bozontos alakjával."
Kisfaludy akkori lelkiállapota még egy figyelemreméltó jelenségre

rávilágít, történetesen arra, hogy milyen egyszerűen és jogilag milyen sza-
batosan beszél arról, hogy hazája földjének végére, egy másik államnak,
Erdélynek a határaira érkezett. Fenn, a Királyhágó tetején egyedül és
idegenül érzi magát, mintha nem a magyar király alá tartozó erdélyi
magyarok közé vinné az útja. Politikai és földrajzi tudása az akkori
valóságos államjogi helyzetet tükrözi. Jogilag ugyanis a Rákóczi-szabadságot
1711-ben lezáró szatmári békekötést követően csakugyan két országos
nemzet volt a magyar. Csakhogy – számtalan példa igazolja – az erdélyi
ember valahogy mindig kevesebb idegenkedéssel s több testvéri bizalommal

lépte át a Királyhágót, mint ahogy azt az ellenkező
irányba útra kelt anyaországi magyarok tették. Ebben az
is szerepet játszott, hogy történelme során a magyarság
akarva-akaratlanul minduntalan a Habsburg-ház felé
figyelt. Amikor Erdély magyarsága Ausztria irányába
tekintett, közte és Bécs között meg kellett látnia Budát
és Pozsonyt is, míg az összmagyar szemléletből, ha
egyáltalán keletre nézett – talán a Kárpátok vonulata
miatt – valahogy kiesett az erdélyi magyarság jelenléte.
Azzal a sajátságos valósággal állunk szemben – írja
Kristóf György (1878-1965) kolozsvári irodalomtörténész
a „Dunántúli írók Erdélyben” című írásában, ami a
Győri Szemlében jelent meg 1935-ben –, hogy „a magyar
utak és utazások nyugati irányba sokkal gyakoribbak,
könnyebbek és rövidebbek, mint keletre, például Po-
zsonyból Brassóba, vagy a Dunántúlról a Székelyföldre”.
Az európai lélek (máig tartó) hatása ez, mely egykor

Kisfaludy Sándor magatartását is meghatározta, mely szerint nyugat felé
haladva inkább a hasonlóság jegyeit illik keresni, míg kelet felé elsősorban
a különbségeket szokás számba venni. Ezért (is) oly szabatosak költőnk
megállapításai a határon, s ezért búcsúzott olyan felindultan hazájától a
Királyhágón.

Katonai behívója színhelyéig, az Udvarhely-széki Küsmöd- és a Firtos
patakok összefolyásánál elterülő Etédig, a Királyhágótól még hátra volt
úgy 250 km döcögés fuvarosa szekerén. Útjának első erdélyi éjszakáját a
Kolozs megyei Nyíres faluban kellett töltenie, ahol – mint írja – egy lelket
sem talált, aki magyarul értett volna. Csak elképzelni lehet, hogy minő
megrendítő, „szívét szaggató” élményt jelentett számára ez a felismerés,
amit élete során többször és több helyen is megemlít. Önéletírásában a
magyar nyelv baljós állapotát „egy hajdan erős, felséges Várnak, most az
idővész által naponként fogyton-fogyva düledező, hulló, s végre egészen
eltűnő romladékhoz” hasonlította. Miként Sklubicsnak írja, az ott látottak
és tapasztaltak „mintegy kulcsa volt jövendő magyar írói pályájának”, ami
miatt született meg 1792 májusában ama elhatározása, hogy tervezett

irodalmi pályáját az anyanyelv szol-
gálatában fogja állítani. „Ezen szívemet
szaggató órában itt Kolozsvárt, hol
még rokon szíveket leltem eltökéltem
magam, hogy én, szegény magyar ne-
mes ifjú, de azon régi igaz magyarok
ivadéka, kik a magyarnak itt hazát sze-
reztek és egy nagy dicső nemzetet ala-
pítottak, homályomba rejtezve, akár
mint katona, akár mint egyszerű polgár,
szívem véréből, hazafiúi érzelmeimből,
mint a selyembogárgyomrából egy fo-
nalat fonok, melynél fogva veszni indult
magyar nemzetiségünket magyar nyelv,
érzés és írás által, ha csak kevés idővel
is, tovább életben tartsam. Magyarul
fogok írni és csak a szívemhez fogok
szólni…”. A Kolozsváron megfogal-
mazott magasztos gondolatait a követ-
kező hónapok történései tovább erősí-
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Egy sümegi képhamisítási ügy, vagy tévedés (?) 1935-bőlMiklósi-Sikes 
Csaba

Az alábbi történet 1935-ből datálódik, s három érintettje volt: néhai Cseh
László és Ramassetter Vince a város egykor jeles polgárai, és történetünk
főszereplője, Noé Gyula, abban az időben Lesencetomaj plébánosa.

Történt ugyanis, hogy dabronyi Cseh László (1818-1893) sümegi
földbirtokos és táblabíró, a „Sümeghi Casinó” alapító tagja, egy ideig
annak elnöke, majd 52 éven át az egyesület tagja, végrendeletében va-
gyonát három jótékonysági célra hagyományozta: Rigácson támogatta
egy új iskolaépület építését, Sümegen az Udvarbíró tér 6. szám alatti
kúriáját öregek otthon számára ajánlotta fel, míg Ukkon egy alapítvány
hozott létre, melynek segítségével önálló plébániát alapítottak dr. Ott
Mihály plébános vezetésével, s amint a Sümeg és Vidéke c. hetilap
1909. aug. 29-i száma értesíti olvasóit, egy új építésű plébániaházat is
avattak. 2009-ben, amikor egy ünnepség keretében Ukkon megemlékeztek
Cseh László egykori alapítványáról, illetve a falu plébániájának újraalapításáról,
bemutatásra került az adományozó
arcképe is. Ez már azért is figyelem-
reméltó adat, mivel addig egyetlen
olyan fénykép, rajz, vagy festmény
sem volt ismert, ami a jótevő adomá-
nyozót ábrázolta volna. Dr. Tőtős And-
rás ukki háziorvos és neje jóvoltából
szereztem tudomást az arcképről, s
szintén nekik köszönhetem azt is, hogy
megtekinthettem a szóban forgó rajzot. 

Az 55x70 cm nagyságú, megsárgult
papírra vetett ceruzarajz igazi megle-
petéssel szolgál. A barna színű, széles
képkeretben foglalt rajz jobb alsó sar-
kában a készítőjének szignója olvasható:
„Noé Gyula, 1935. III. 4.”, míg az
arckép alatt középen kurzív betűkkel: „Cseh László alapító” felirat olvasható. 

Csakhogy… A rajzon egy pödört bajszú, csillogó szemű és hamiskásan
mosolygós, 50-60 év körüli úriember arcmása lett megörökítve, aki a rajz
felirata ellenére nem más, mint Ramassetter Vince (1806-1878). Ezt látszik
igazolni a sümegi borkereskedő a közelmúltban előkerült, ez idáig ismeretlen
fényképe, melynek alapján készítette Noé Gyula a szóban forgó rajzot.

Hogy ez a személytévesztés tudatosan történt, vagy valaki tudatlanul
ugyan, de egy éppen keze ügyében került fényképet adott az immár négy
évtizede elhunyt Cseh Lászlót ábrázoló felvételként az alkotónak, azt ma
már szinte lehetetlen eldönteni.

A Ramassettert megörökítő kabinet méretű (6. x 10. cm) fényképet
hátlapján felirat: ”SIMONYI / Pest Váczi utcza 1. sz. / AL DUNA SOR 31.
sz. / SAJÁT HÁZBAN. / DEBRECZEN Farkas-ház”. A magyar fényképezés
egyik úttörő egyéniségéről, Simonyi Antal (1821-1892) fotográfusról és
festőművészről van szó, akiről tudni lehet, hogy Váci u. 1. szám alatti mű-
termében 1856 és 1864 között dolgozott. 1863-ban házat vett az Al-
Dunasoron, ahol új műtermet nyitott. 1864. jan. 1-én a váci utcai műterme
leégett, amit hamarosan újra építetett úgy, hogy 1864 júniusában már az
előbbiekben jelzett három műtermét reklámozta. Mivel a következő évben
(1865-ben) a váci utcai műtermét bezárta, s a debreceni műtermétől is

megvált, ez pontosan behatározza a
Ramassetter Vincét megörökítő felvétel
idejét, ami minden bizonnyal 1864-
ben készült, amikor Ramassetter 58
éves volt. Végül, de nem utolsó sorban,
a rajz készítőjéről azt tudni, hogy
Tagyon született 1887. júl. 29-én. Kö-
zépiskoláit és teológiai tanulmányait
Veszprémben végezte. 1911-ben szen-
telték pappá. 1921 és 1936 között – a
szóban forgó rajz készítésének idején
– a lesencetomaji plébánia élén állt.
Kortársai olyan agilis embernek tartották,
aki egyházi zenével és egyházi festé-
szettel is foglalkozott, miközben példás
vallásos életre nevelte a híveit, számos

hittudományi és egyházjogi előadást is tartott. Vezette az Iskolánkívüli
Népművelési Bizottságot és az Analfabéta Tanfolyamot, miközben a Hangya
és a Hitelszövetkezet elnöke volt. Nevéhez köthető a badacsonytördemici
trianoni emlékmű felszentelése 1935-ben, úgyszintén az 1936. július 5-én,
felavatott badacsonyi Rodostó turistaház megáldása, melyet a Balatoni
Szövetség kezdeményezésére, II. Rákóczi Ferenc emlékére épült. 

tették. A Nyíresen tapasztaltak éles ellentétben állak a színtiszta magyar
Etéden látottakkal, bár a katonai beszállásolás miatt komoly terheket viselő
helyi lakosság méltatlankodása mellett, az unalmas és szerfelett fölöslegesnek
vélt gyakorlatozások miatt kialakult helyzetével egy ideig igencsak
elégedetlen. Az idő multával azonban ez gyökeresen megváltozott, hiszen
itt egy kedves, őszinte és sajátos hangulatot árasztó paraszti világ tárult elé.
El-eljárt a fonókba s érdeklődéssel hallgatta a székely meséket. A zamatos
tájszók fölcsigázták érdeklődését, s különösen az életében először hallott
„rengeteg” szó kapta meg. Szorgalmasan gyűjtötte a magyar nyelv általa
ez idáig nem hallott kifejezéseit. Csakhamar 182 olyan magyar kifejezést
gyűjtött össze, melyekről később azt írta, hogy „Magyar Országban ekkor
még esmeretlen szavakkal én éltem utóbb legelőszőr írásaimban.” Kisfaludy
etédi tartózkodásáról ennél többet aligha ismerünk. Atyjához és Skublics
Imre barátjához írt levelei, amelyek erről az időről is részletesebb képet
adnának, nincsenek meg. Tudjuk, hogy itt írogatta vagy fordítgatta az
1930-as években előkerült első kisebb verseit, többnyire érzelmes dalokat,
s ezeket el-elküldte Skublicsnak, akinek másolatában, a család könyvtárában,
kilenc verse maradt ránk. Tarcsafalvy Pálffy Aladár 1903-ban kiadott
„Etéd község története” című falumonográfiája az egykoron itt katonáskodó
két jeles íróemberünk közül csak az első magyar regény, az „Abafi” szer-
zőjének, Jósika Miklósnak (1794-1865) nevét említi. Az is érdekes, hogy
Kisfaludy sem tesz említést arról a rettenetes tűzvészről, amely 1792.
szept. 8-án a község csaknem összes házát elpusztított, köztük a laktanya
épületét is, mely Kisfaludy ottjártakor az 1876-ban emelt mai katolikus
templom és plébánia telkén állott. 1930-ban a Kolozsváron megjelenő
Keleti Újság 157-ik számában egy bizonyos Nagy László igyekszik számba
venni a költő etédi tartózkodásának történetét. Úgy tudja, hogy Kisfaludy
az 1570-ben nemesi rangra emelt Gedő családnál lett elszállásolva, melynek
„udvarán 1930-ban még állt az a terebélyes almafa, mely alatt a költő
rendszeresen megpihent”. Szintén tőle származik Kisfaludy ottani szerelmének

története „a gyönyörű, kívánatos, elárvult szépséggel, Gyopáry Anikóval”.
A lány – állítólag – teherbe esett, közben Kisfaludy készült a bécsi
testőrséghez távozni, mire a „gyámszülőzők a megesett lányt hamarjában
férjhez adták egy helyi legényhez”. A semmivel nem bizonyítható történetek
hitelességét megkérdőjelezi Nagy László azon állítása, mely szerint
Kisfaludy elvállásukkor egy verseskötetét ajándékozta szállásadójának,
holott – mint tudjuk – nyomtatásban ilyen kiadvány csak 1801-ben látott
napvilágot.

Az 1990-es évektől kezdődően alkalmam volt többször is megfordulni
Etéden, ahol szomorúan kellett tapasztalnom, hogy Kisfaludy emléke
mára szinte teljesen elkopott. Még a helytörténeti kutatásairól Erdélyszerte
ismert Szávai Géza ny. iskolaigazgató (a hasonló nevű író édesapja) is a
költő egykori jelenléte ismeretén túl, egyéb konkrét információval nem
szolgálhatott.

Kisfaludy Sándor 1793. jan. 5-én kapta meg a hadnagyi rangját, ami
lehetővé tette számára, hogy elfoglalja helyét a régen áhított bécsi nemesi
testőrségnél. Január 9-én kapta meg felmentését a szolgálat alól, 10-én
szekérre ült és elhagyta a Székelyföldet. Útban új állomáshelye felé ismét
megfordult Kolozsváron, ahol azokban a napokban a Kotsi Patkó János
(1763-1842) vezette első hivatásos magyar nyelvű színelőadások tartották
lázban a város lakosságát. Nehéz elképzelni, hogy Kisfaludy, akit alig
néhány évvel korábban a pozsonyi iskolából éppen a színház iránt mutatott
„túlzott” érdeklődés miatt hozatta vissza a családi otthonba az atyai szigor,
ne vett volna részt a kolozsvári Főtérre néző Rhédey-palota emeleti nagy-
termében zajló eseményen. Jellemző, hogy 1830-ban Kisfaludy a kolozsvári
előzményekre hivatkozott, amikor – „látván a német nyelv egyeduralmi
törekvéseit a hazai színjátszás területén” megkezdte harcát a balatonfüredi
Magyar Játékszín létrejöttéért.       (Folytatás és befejező 

rész a lap következő számában)
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Jakab napok tizenkettedszer
Tizenkettedik alkalommal rendezték meg Sü-

megen a Jakab-napi fesztivált a kultúra, az ide-
genforgalom és a szórakoztatás jegyében. Mátyás
király pincéit Szent Jakabkor töltötték fel az előző
év legkiválóbb boraival. Ez adja az immár évti-
zedes múltra visszatekintő fesztivál apropóját.
Mindig a borkultúra és a vadászati hagyományok
ápolása állt a középpontban. Idén is így volt ez,
de a fesztivál a két vezető téma mellett még konc-
ertekkel, koronglövő versennyel, folklór gálával
és vaddisznó pörkölt főzőversennyel is várta a lá-
togatókat, nem is hiába. Mindenképpen elmond-
ható, hogy a három napos programsorozat idén
immár végképp kiemelkedett a tucatrendezvények
sorából. Az első napon a főszerep a hagyományé
és a kultúráé volt. A rekkenő hőségben az emlék-
ház udvarán „Sümeg az Európai kultúrában” cím-
mel rendeztek konferenciát.

Hermann Zoltán irodalomtörténész, a Károli
Gáspár Református Egyetem oktatója Kisfaludy
Sándor néhány levelét elemezte. A legérdekesebb
talán az a történeti forrás volt, ahol a sümegi költő,
legfiatalabb öccse Károly és a család viszonyát
taglalta.  Az elemzésből kiviláglott, hogy hamis
az a romantikus életrajzírók által sugallt kép, hogy
Kisfaludy Károly a zord atya által meg nem értett,
szívügyekben állandó korlátozásokat elszenvedni
kénytelen kvázi kitagadott zseni volt. Hiteles be-
pillantást nyertünk a Kisfaludy-család belső vi-
szonyaiba, ahol Sándor, a legidősebb fiú működött
családfőként és Teréz, az egyik lánytestvér viselte
gondját a legfiatalabbnak. Egy másik levélből
megtudhattuk, hogy az idősödő Kisfaludy Sándor
mennyire idegenkedett az őt követő irodalmi nem-
zedék az ún. Auróra-kör törekvéseitől. Sértésként
élte meg például Vörösmarty Mihállyal megosztva
kapott akadémiai díjat. Ezt követően Karakas Zol-
tán, népzenész tartott előadást. Egykorú bizonyí-
tékokat mutatott be arról, hogy Kisfaludy Sándor
Badacsonyi szüretelő éneke és Beethoven Örö-
módájának dallama tulajdonképpen egy tőről fa-
kadnak. Az alap egy dunántúli népdal. A polihisz-
tor Kisfaludy ezt dolgozta fel, Beethovennek
megtetszhetett, mert zongorakísérettel látta el, és
ezt közös művet publikálta is egy német zenei
lapban. A két művész egyébként személyesen is
ismerte egymást, Bécs színházi világában talál-
koztak még a XVIII. század utolsó éveiben. 

Beethoven mester évtizedekig érlelte a magyar
dallamot, hogy aztán leghíresebb művében hasz-
nálja fel élete végén – ezt már a következő elő-
adásból tudtuk meg. Paukovics László és felesége,
Paukovicsné Hegyi Gabriella korhű viseletben
adták elő az említett  műveket és Kisfaludy Sándor
néhány saját zeneműve is felcsendült. A művész-
házaspár a közönséget is megénekeltette – amely
jelesre vizsgázott az Örömódával kapcsolatos szö-
vegtudásból.  A hangulatos múltidézésben a Sze-

gedy Róza Női kar is közreműködött. Igazi idő-
utazás volt, melynek tanulsága az, hogy Sümeg
szerencsésnek mondhatja magát, mert saját „him-
nusszal” rendelkezik, amely ráadásul előképe
egész Európa himnuszának. Az ember váltig azon
gondolkodik, hogy ideje volna ezt a kincset apró-
pénzre váltani és beépíteni a város kulturális ide-
genforgalmi kínálatába. Az előadások után az em-
lékházban megnyílt a IV. Értékeink kiállítás, amely
Darnay Kálmán munkásságának egy szeletéről,
és a vadászati értékekről adott számot. A tárlaton
bemutatásra kerültek egykori elkobzott, bűnjel-
kamrából előkerült vadászfegyverek is, amelyeket
Darnay még az 1900-as évek elején vásárolt. A
gyűjteményt a Keszthelyi Balatoni Múzeum bo-
csátotta az emlékház rendelkezésére. .A fegyverek
mellett Papp Tamás sümegi alkotó vadászati té-
májú fotóit is megtekinthették az érdeklődők. Pén-
tek este tovább folytatódott a kalandozás Sümeg
gazdag múltjában. A plébániatemplomban,  "a
magyar Sixtus-kápolnában", Franz Anton Maul-
bertsch barokk freskóinak világába nyerhettek be-
pillantást az érdeklődők. Maulbertsch freskó-so-
rozatát a művészettörténész szemével láthattuk,
úgy ahogy csak ritkán adatik meg az egyszerű lá-
togatónak. A nemzetközi hírű rokokó  nevezetes-
ség bemutatását Vitai  Péter vállalta. A lenyűgöző
tárgyi tudásról tanúskodó tárlatvezetés Maul-
bertsch és Padányi Bíró Márton közös koncepci-
ójának vonalán haladt, és segítségével „élni kezd-
tek” a falak, a hallgatóság „fogni tudta” és a
megértette a püspök és a művész 250 éves üzene-
tét. Eközben a Palotakertben is elindultak az ese-
mények Somló, Sümeg és a  Badacsony pincé-
szeteinek bemutatkozásával. A fesztiválozókat
hangulatos élő zene szórakoztatta a szabadtéri
színpadon. A szombati nap egy olyan rendezvén-
nyel indult, amely azt példázta, hogy ez a fesztivál
immár nemcsak Sümegé, hanem az egész kistér-
ségé is. Az Uzsai Erdészeti Sportlőtéren Jakab
napi koronglövő versenyre került sor  a Pannónia
Superior kupasorozat részeként. A második nap a
bor igazi ünnepe volt. Fenyvesi Zoltán a Veszprém
Megyei Közgyűlés alelnöke, a Jakab-napi ren-
dezvénysorozat fővédnöke a hivatalos megnyitón
elmondta: a megye egyik legnagyobb történelmi
múlttal rendelkező települése Sümeg, amely kie-
melkedően ápolja hagyományait. „Mindig öröm-
mel jövök a városba” –jelentette ki Fenyvesi Zol-
tán. Végh László polgármester arról beszélt, nem
véletlen, hogy  ezen a vidéken a római korban
kezdtek gazdaságilag is jelentős mértékben szőlőt
termelni, és azóta is igazi húzóágazat a borászat,
mert különleges örökséget kaptunk a természettől,
a Balaton felvidék  talaját olyan kőzetek alkotják
amelyek nagyon gazdagok ásványi anyagokban.
Ez adja az itteni  borok egyedülálló testességét.
Arra buzdított, használjuk ki együtt, még jobban
az ebben rejlő lehetőségeket, mert együtt van mi-

den: elszántság, tudás és szakértelem. Egly Márk,
a borbaráti kör elnöke ismertette a Ramassetter-
borászat jelentőségét a Somló–Sümeg–Badacsony
térségben. Az 1812-ben alapított családi borter-
melő és kereskedő vállalkozás a század közepére
igazi nagyvállalattá vált és gazdasági jelentőségén
túl a táj arculatát is formálta. Ramassetter Vince
elsőként szerzett világhírnevet a magyar bornak,
londoni és párizsi világkiállításokon szerzett arany-
és ezüst érmeket. Borait Szentpétervártól Madridig
Európa-szerte forgalmazták. Akkoriban Magyar-
ország volt a világ harmadik legnagyobb borter-
melője. Ramassetter közel ezer hektár szőlő felett
rendelkezett a környéken. Ő volt a Balaton-felvi-
déki szőlősgazdák fő felvásárlója és exportőre,
Borászatának központját pedig Sümegen alakította
ki. Ezt követően került sor Somló–Sümeg–Bada-
csony Ramassetter borút megalapításra. Az erről
szóló okiratot, az ún. referendumot Krisztin-Né-
meth László Badacsonytomaj, Molnár Zsolt Som-
lóvásárhely és Végh László Sümeg polgármestere
látta el kézjegyével. A polgármesterek a Ramas-
setter-féle hagyományok folytatása mellett tettek
hitet abból a célból, hogy a borturizmus előnyeivel
az egész térség élni tudjon. Az ünnepélyes aláírás
után folklór gálára került sor  "Tiszta forrásból"
Göcsejtől a Bakonyig” címmel, majd társasági
programok és könnyűzenei műsorok szórakoztat-
ták a nagyérdeműt. A harmadik tematikus napot
a vadászatnak szentelték a szervezők. Délelőtt a
Sümegi várköpeny területén nagy sikerű agár ku-
tyabemutatót és futtatást tartottak, kutya szépség-
versenyre is sor került. Nagy siker volt idén is a
történelmi korok felvonulása, többek között római
légió és germán törzsek harcászati bemutatójában
is gyönyörködhettünk éppúgy, mint a hastáncos
lányok török-kort idéző bemutatójában, vagy  a
kuruckor és a barokk korszak színpompás visele-
teiben. Nagy tetszést aratva tiszteletét tette a fel-
vonuláson Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza va-
lamint Ramassetter Vice és Kompanik Zsófia is -
természetesen tehetséges helyettesek képében. A
vidám hangulatú menetet érdeklődők sokasága
kísérte végig a városon. A solymász bemutatót
követően a vadász társadalom emlékezett Darnay
Kálmánra, a Sümegen született régészt, muzeo-
lógust, írót, a sümegi múzeum alapítóját mint va-
dászt, vadászírót, a Magyar vizsla Törzskönyv el-
indítóját méltatták. Ez volt az idei Jakab-napi
fesztivál – és még sok minden más. Folytatása
következik: jövőre is a borkultúra a hagyományok
és a vadászat jegyében.                                 SZM

Hagyomány, kultúra és szórakoztatás 
a bor és a vadászat jegyében 
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Idén is megemlékezett Sümeg városa állam-
alapító szent királyunkról. Végh László pol-
gármester  ünnepi beszédben méltatta mun-
kásságát.

A városi ünnepségen adták át a Kisfaludy
Sándor Művelődési Központ frissen felújított
színháztermét is.

Az emlékműsor főszereplői a Pannon Vár-
színház művészei, a Broadway Táncegyüttes
fellépő tagjai, továbbá Buzási Szabolcs énekes
voltak. 

Az eddigi hagyományokat követve a város-
védők átadták a Virágos Sümegért verseny dí-
jait.

Az államalapítás ünnepe misével folytatódott
a plébániatemplomban. Este kilenckor került
sor a tűzijátékra. A tiszta időben a látványosságot
több ezren élvezhették.

Végh László 
polgármester 
ünnepi beszéde 
augusztus 20-án

Tisztelt ünneplők, 
Hölgyeim és Uraim!

Augusztus 20-án Szent István napját ünne-
peljük és a magyar állam születésnapját. Há-
nyatott sors jutott ennek az ünnepünknek is.

Sokan emlékszünk még arra, hogy a szocia-
lizmus idején, még 30 évvel ezelőtt is, ez volt
az 1949-es, Rákosi-féle alkotmány napja, a
Népköztársaság és az új kenyér ünnepe.

Annak az országos hazugságnak a jegyében,
hogy a kommunista rendszer tulajdonképpen
a történelmi magyar állam folytatása.

26 éve már, hogy a nagy királyt és művét a
maga jelentőségében értékelhetjük, és elgon-
dolkodhatunk arról, mit is üzen az ő története
nekünk, mai magyaroknak.

Persze tudjuk jól, az államalapításnak való-
jában nem is ma van az évfordulója. Több,
mint ezer év után a történelmi emlékezet pon-
tatlan. Istvánt – a források szerint – 1000. dec-
ember 25-én vagy 1001. január 1-jén koronázták
királlyá. Tehát az államalapítás karácsony vagy
újév napján történt. Augusztus 20-án tehát nem
István király alapított államot, hanem őt avatták
szentté. Mégpedig 1083-ban, negyvenöt évvel
a halála után. István szentté avatására a Ca-
nossa-járásról híressé vált VII. Gergely pápa
adott felhatalmazást, másik nagy királyunk
László közbenjárására.

A szentté avatási eljárás részeként 1083. au-
gusztus 20-án nyitották meg István király sírját.
És a magyar egyház ezt a napot iktatta a
naptárba Szent István ünnepeként. 

Hölgyeim és Uraim!

Mi magyarok Szent Istvánban egy különle-
gesen messzire látó államférfit is tisztelünk.
Mindenki tudja, és a tankönyvekben is szerepel,
hogy legnagyobb, történelmi tette a keresztény
hit és a vallási intézmények magyarországi el-
terjesztése volt. Abba kevesen gondolnak bele:
milyen gyötrelmesen nehéz folyamat lehetett
ez. Szét kellett telepítenie a törzseket. Évszá-
zados kapcsolatokat, szokásokat és hagyomá-
nyokat félredobni. Keményem letörni minden
ellenállást. (Még akkor is, ha fejedelmi családon
belülről jött.)

Vállalnia kellett a külpolitikai konfliktusokat
és az árulás vádját is Szent István azért vállalta
mindezt, mert tudta: a magyarság másként
nem tud megmaradni a már kereszténnyé lett
germán és szláv népek tengerében. Ha egysze-
rűen akarunk fogalmazni azt mondhatjuk:
önnön akarata ellenére kellett átvezetnie Ma-
gyarországot oda, ahol most is van: a keresztény
Európába.

Ezen a ponton kezd a történet megdöbbentően
aktuálissá válni.

István király I. törvénykönyvének bevezeté-
sében a következő áll: “...mivel minden nép
saját törvényei szerint él, azért mi is...orszá-
gunkat kormányozván...törvényhozó elmélke-
déssel meghatároztuk népünk számára: mikép-
pen éljen tisztességes és békés életet.” 

István király idejében Magyarország jogbiz-
tonsága  Európa élvonalába került. Ezért aztán
a kontinens minden részéből megindult a be-
vándorlás. A legkülönbözőbb nemzetiségű, val-
lású és foglalkozású emberek találták itt meg
a boldogulásukat sőt, külön jogokat és szabad-
ságokat is élvezhettek. De csak úgy, és csak
akkor, ha alkalmazkodtak a szent király által
felállított szigorú, de igazságos és méltányos
szabályokhoz. És itt van a lényeg.

Kedves Barátaim!

István királynak fiához, Imre herceghez írott
Intelmeiben a következőket olvashatjuk: „Pa-
rancsainkban a szent hitet tesszük az első
helyre. Ha a királyi koronát meg akarod be-
csülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom,
illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy
a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal
és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől
rendelt alattvalódnak példát mutass. Ha a hit
pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is.
Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen har-
colhatsz láthatatlan és látható ellenségeid
ellen.” Ezek a szavak itt Sümegen, mindig na-
gyon hitelesen hangzanak. A mi városunk lelki
kapcsolata ugyanis különlegesen intenzív a
kereszténységgel. Talán azért van ez, mert bő

egy évszázadig a keresztény és az iszlám hit
határvonalán feküdtünk. Sőt, mondhatjuk azt
is, hogy a török hódoltság korában Sümeg az
európai civilizáció egyik kis végvára volt.

Tisztelt Ünneplők!

Sajnos ki kell mondanunk, hogy most, 2016-
ban újra szükség van a védekezés  erődjeire,
mert otthonunkat, a keresztény Európát újból
sorozatos támadások érik.

Óriási, zömmel muszlim vallású embertömeg
zúdul be Európába. Sokféle ember, sokféle
szándékkal, köztük a legaljasabbakkal is.

Ráadásul, akiknek meg kellene védeni minket
tőlük, vagy tétlenek, vagy egyenesen a táma-
dókat segítik. Az, hogy tudatlanságból, vak-
ságból, vagy számításból  - mellékes kérdés.

Az Európai Bizottság például, amely tulaj-
donképpen minden európai polgár közös kor-
mánya, pénzbüntetéssel sújtaná azokat az or-
szágokat., amelyek nem szeretnének migránsokat
betelepíteni. A pénzbüntetés mértéke 78 millió
forint „bevándorlónként”. Akkora összeg ez,
amelyért egy magyar ember átlagosan 39 évig
dolgozik. Ezzel szemben egy magyar emberre
fejenként 1 millió forint uniós támogatás jut
hét év alatt. 

Fel kell tennünk a kérdést: hogy is van ez?
Kit is képviselnek az unió brüsszeli hivatalnokai?
Annyi bizonyos, hogy minket aligha.

Ebben a helyzetben nem maradhatunk némák,
fel kell emelnünk a hangunkat! Nem fogadhatjuk
el Európa országainak benépesítését más kul-
túrájú és vallású népek betelepítése által. Senki
nem kötelezhet minket arra, hogy együtt éljünk
beilleszkedni nem akaró, szabályainkat semmibe
vevő emberek tömegével.

Európa az európaiaké!  Európa a miénk és
nem hagyjuk, hogy ellopják tőlünk.

Rajtunk is múlik, hogy Magyarország most
újból védőbástyája lesz-e a keresztény alapokon
nyugvó Európának. Erről szól az őszi népsza-
vazás. Az a dolgunk, hogy egyértelműen ki-
nyilvánítsuk az akaratunkat:

Védjük meg életmódunkat!
Védjük meg hagyományainkat! 
Védjük meg értékeinket!
Ebben egységesnek kell lennünk, párthova-

tartozástól és világnézettől függetlenül. Ha rá
karunk még szolgálni a NEMZET névre

Magyarországnak végleg el kell magát köte-
leznie a nemzeti hagyományok és a keresztény
gyökerek mellett, Azért mert nem hagyhatjuk
veszni 1100 éves kárpát-medencei történel-
münket. Azért, mert nem hagyhatjuk elveszte-
getni Szent István művét, 

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Szent István királyra emlékeztünk
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Magyar zarándokmise az
ausztriai Boldogasszonyban

A Nagyboldogasszony napja alkalmából celebrált,
magyar nyelvű misét burgenlandi Boldogasszony
bazilikájában augusztus 15-én Barsi Balázs fe-
rences rendi szerzetes, a sümegi ferences templom
és kolostor igazgatója.

Fúvószenekari Találkozó

Sümeg Város Fúvószenekarának meghívására
érkeztek fellépők a második alkalommal meg-
rendezett fúvós találkozóra. A belvárosban három
helyszínről indult a zenekarok felvonulása,
aztán a Kisfaludy téren folytatódott a program
közös zeneszámok előadásával. Innen a lovagi
arénába vonultak, ahol bemutatták reperto-
árjaikat. A találkozón részt vett az olasz test-
vérváros zenekara is valamint egy csehországi
csoport is.                                    (Sümegtv)

Megérkeztek a tankönyvek 
a Ramassetter iskolába

Megérkeztek az új tankönyvek a Ramassetter
iskolába. 495 tanuló részére rendelték meg a
tananyagokat tartalmazó köteteket. Olvasóköny-
veket, szaktantárgyakhoz kapcsolódó munkafü-
zeteket, nyelvkönyveket, feladatlapokat. Mintegy
5000 példány sorakozik a teremben. A diákok
az első tanítási napon kapják meg a tankönyv-
csomagokat. Az alsós diákok szülei térítésmentesen
juthatnak hozzá, a felsősöknél pedig igyekeztek
a 12 ezer forintos felső határon belül maradni. 

(Sümegtv)

Tegyünk együtt Sümegért! 

A Famulus Vidékfejlesztési Egyesület, a Sümegi
Civil Fórum és a Kisfaludy Sándor Emlékház
szervezésében a Sümeg Városért Közalapítvány
támogatásával új rendezvénysorozat indul. A
program célja a városunkban tevékenykedő aktív
civil szervezetek összefogása, együttműködésük
erősítése, népszerűsítésük, közös programok ter-
vezése. 

A Katica csoport kirándulása
a sümegi Várba

Június 6-ra szerveztük a korábban a rossz időjárás
miatt elmarad kirándulásunkat a sümegi Várba.
A kiránduláson a kísérő szerepet néhány szülő,
nagyszülő önként vállalta, melynek a gyermekek
is nagyon örültek.
A kirándulásról szóló tájékoztatáson mindenkinek
a tízórai és az ebéd közötti időszakra csupán egy
kis harapnivalót és innivalót kértünk a hátizsák-
jába.
Hétfő reggel mindenki a megszokott időben ér-
kezett az óvodába, amikor is a tízórai elfogyasztása
után, közösen megbeszéltük a kirándulásról a
főbb tudnivalókat (viselkedési szabályok a bal-

esetek elkerülése érdekében).
9 óra környékén indult meg a kis csapat (24 fő
gyermek és 9 felnőtt) a vár irányába. Lassan,
egyenletes tempót felvéve haladtunk a végcél
felé. A gyermekek nagyon ügyesen vették az
akadályt, az egyre emelkedő domboldalon felfelé
vezető utat. Közben a kikövezett úton két alka-
lommal is megálltunk gyönyörködni a táj szép-
ségében, valamint egy-egy ismerős épületet
(pl.:az óvoda épületét, udvarát), esetleg családi
házat fedeztünk fel a távolban.
A várba érve a belső udvaron megpihentünk, et-
tünk-ittunk egy keveset, majd elindultunk körbe,
amely során megnéztük a kapuközben az ágyú-
állásokat, a gazdagon, korabeli eszközökkel, -
használati tárgyakkal felszerelt darabont szobát,
konyhát, éléskamrát, sütőházat, bognár- és ko-
vácsműhelyt, valamint az állandó kiállításokat,
tárlatokat.

Természetesen nem maradhattak ki az élő állatok
sem, melyek közül néhányat már az udvaron
felfedeztek a gyerekek. Láttak lovat, szamarakat,
kecskéket, tyúkokat, nyulat, kacsákat. Az állatok
mellett a szépen gondozott kis kertrészekben
néhányan ismerős fűszernövényt és évelő növényt
is találtak. Az udvaron elhelyezett sok egyszerű,
de nagyon találó játékot hamar birtokba vettük,
hogy kipróbálhassuk ügyességünket.
A toronyba érve közös csoportkép készült az
együtt töltött idő emlékére. Azt gondolom, hogy
ez a kirándulás mindenkiben felejthetetlen, örök
emlékként marad meg, mivel a Katica csoportnak
ez volt az utolsó tervezett közös barangolása.

Balogh Ildikó, óvodapedagógus

Fél óra elég volt a sümegi
rendőröknek.

Augusztus 9-én délelőtt egy 55 éves és egy 46
éves bazsii férfi egy helyi ingatlan kapuján
bement, majd a házból különböző műszaki cik-
keket és szerszámgépeket loptak el. A Sümegi
Rendőrőrs otthonukban kapta el a bűncselek-
ménnyel gyanúsítható két férfit. 
A két férfit előállították, mindketten beismerték

a bűncselekmény elkövetését. A rendőrök a ház-
kutatás során megtalálták és lefoglalták az ellopott
csavarhúzókat, sarokcsiszolót, mini hifitornyot,
illetve egy halogén reflektort.

Barangolás 
a Balaton-felvidéken 

A Balaton-felvi-
dék, Keszthelyi-
hegység című ki-
advány a magyar
tenger északi part-
ján elterülő, sző-
lőkkel, présházak-
kal, erdőfoltokkal, és aprófalvakkal tarkított tájra,
a Keszthelyi-hegységbe, valamint a rejtelmes
Kis-Balaton világába kalauzol.
A Kovács Attila Gyula és Szigeti Borbála által
összeállított, számos fotóval illusztrált útikönyvből
megismerhetjük a Balaton-felvidék és a Keszthe-
lyi-hegység településeinek látnivalóit, emellett
hasznos információkat kapunk a szállás- és étkezési
lehetőségekről is. A kis településtérképek – Bala-
tonalmádi, Balatonfüred, Hévíz, Keszthely, Nagy-
vázsony, Sümeg, Tapolca, Tihany és Veszprém –
mellett Kis-Balaton térképet is találunk. A kötet a
Cartographia Kft. gondozásában jelent meg.

Balaton riport Hollandia 
piacvezető kempinges 

magazinjában

Hétoldalas képes riport jelent meg Hollandia le-
nagyobb kempinges lapjában, a KCK-ban
(380.000 olvasó) a Balatonról, „Romantikus Ba-
laton” címmel. A  Kampeer en Caravan Kampioen
(KCK)  augusztusi számában publikált cikk rész-
letesen beszámol a balatoni kempingekről, a
gasztronómiáról és borokról, látnivalókról, ét-
termekről, s végül konkrét programjavaslatokat
ad a holland turistáknak: wellness Hévízen,
Lovagi Torna Sümegen, balatoni hajókázás nap-
lementekor, biciklizés a Balaton körül ill. csó-
nakázás a tapolcai Tavasbarlangban. A cikk
szerzői tavaly jártak a Balatonnál az MTÜ ZRT.
és a Balatontourist meghívására ill. szervezésében,
a balatoni riport várhatóan nagyon jó hatással
lesz a nyári főszezon holland forgalmára. Hollandia
a 9. legnagyobb küldő piacunk, 2015-ben 423.000
holland vendégéjszakát regisztráltak Magyaror-
szágon, amelynek mintegy 25-30%-a a magyar-
országi kempingekben realizálódik.

Az időutazás idén is 
folytatódott

A sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési Központ
július 4-8. között rendezte meg az évek óta
sikeres időutazó táborát. Az ide év témája az ér-
tékőrzés volt. 
Tizenkilenc gyerek - a sok játék mellet - öt
napon keresztül ismerkedett lakóhelyük természeti,
szellemi, tárgyi értékeivel. Megmászták a Fe-
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hér-köveket, gyógy- és fűszernövényeket gyűj-
töttek, gyógyteákat kóstoltak. Bázishelyként a
Kisfaludy Sándor Emlékház szolgált, ahol ne-
mezeltek, mandalákat készítettek, a madaraknak
házat és etetőt barkácsoltak. Az agyag-formázás
fortélyának világába maga a tábor szervezője,
Oszkai Réka keramikus vezette be a gyereke-
ket.
A gyerekek örömmel vették birtokukba a sümegi
gyermekkönyvtárat, ahol néhány alapszabály
tisztázása után segéd könyvtárosi címet kaptak
és könyvkereső versenybe kezdtek. Hamar meg-
tapasztalták, hogy nem is annyira könnyű elő-
keresni a kért könyvet.
Bazsin megismerkedtek Simon István örökségével
és a bazsii cipőkészítés mesterséggel.
Az egyik legkiemelkedőbb programot Mekler
Zoltán kistermelő majorsága biztosította, ahol a
környezeti- és a táji értékek megóvására, a ter-
mészet egyensúlyára való törekvésre láthattak
példát. Állatsimogatás, és a különféle kecskesajt
kóstolás maradandó élményt nyújtott.
Az érdekes programok nem csak önfeledt szó-
rakozást jelentettek a gyerekek számára, hanem
játékos formában, élményszerűen ismerkedtek
meg Sümeg és térségének értékeivel és ezen ke-
resztül - Lázár Péter drámapedagógus csoportépítő
játékai segítségével - erősítették a lakóhely iránti
ragaszkodást, szeretetet és az összetartozás érzését.              

Szijártó Éva, Fehér Barbara

Összetartás, szórakozás, 
alkotás

Élményekben gazdag tanévet zár a sümegi
Zafirah Hastánccsoport, amely immár 11. éve
működik a városban.
Fehér Barbara profi színházi táncos és oktató
vezeti a csoportot. Ő maga is fellép a tagokkal:
Csarmasz Stellával, Farkas Alexandrával, Nagy
Natáliával, Nagy Rékával és Tomor Katalinnal.
A hastánc számukra egy olyan felszabadító ön-
feledt érzés, amellyel teljesebbé válik női létük.
Alázattal vannak a tánc iránt, lelkesen, szorgal-
masan gyakorolnak minden egyes fellépésre.

Nemcsak a próbák és az előadások alkalmával
találkoznak, a magánéletben is jó barátnők. Az
összhang, az együtt táncolás öröme, az összetartás
sugárzik a színpadról. Műsoraikkal az értékes,
minőségi kulturális szórakozás élményét közvetítik
a nézőiknek. 
Számos fellépésen vannak túl. Különböző ren-
dezvények, például gálák, falunapok, fesztiválok
jótékonysági bálok vendég fellépői voltak. Ver-
senyeken is szívesen részt vesznek, de nem a
győzelemre való vágy hajtja őket. Leginkább
egyfajta visszacsatolást, építő kritikát várnak a
zsűritől. Csak az idei tanévben tízszer állhattak
a dobogó legfelső fokára, így összesen már 29
arannyal büszkélkedhetnek. 
Igyekeznek mindig valami sajátosat alkotni.
Különlegességük abban rejlik, hogy a modern
tánctechnikát ötvözik a hastánc elemekkel.
Idén az eddigiektől eltérő stílusban próbálták
ki magukat. A vidám, pörgős koreográfiáikat
egy gyönyörű arab romantikus dal váltotta,
mellyel kifejezhetik, „kitáncolhatják” magukból
mély érzéseiket.
Sok-sok új ötletük és tervük van, amely meg-
valósításra vár, de ez egyelőre maradjon meg-
lepetés…
Friss hír velük kapcsolatban, hogy VIII. alka-
lommal került megrendezésre az Al-Ahram
Hastánc Fesztivál Sümegen a Vár tövében Mi-
kola Nikoletta szervezésében. A kétnapos fesz-

tivál alatt 4 nemzetközi szin-
ten elismert oktató, és 100
táncos is színpadra lépett a
három műsor alatt.
Az oktatók továbbképzést is
tartottak a tanulni vágyó has-
táncos hölgyeknek. A Sümegre
érkező táncosok szombaton
Székely Maya és Schäfer Ka-
talin, vasárnap pedig Kecske-
méti Anett, és Varga Alexandra
óráin gyarapíthatták tudásukat.
Az órákat a Hotel Kapitány
Wellness rendezvénytermében
tartották.

Augusztus 15-én tartotta a VSE elnökségi ülését. Az ülésen az elnök
előterjesztésében megtárgyalták az egyesület gazdálkodásának aktuális
kérdéseit. Megállapították, hogy a megemelt szintű önkormányzati
és a várható TAO támogatás fedezetet nyújt a tervezett fejlesztésekre
és a szakosztályok működésére.

A szakosztályvezetők, Bóta Géza, Farkas Béla, Fazekas László tá-
jékoztatást adtak a II. félévi terveikről, működési feltételeikről. 

Felosztásra kerül a szakosztályok között az önkormányzat mintegy
5 millió forintnyi működési célú támogatása.

Részletesen megtárgyalták a Labdarúgó Szakosztály további működését.
A 2015/2016. évi bajnoki évben a megyei I. osztályból kiesett gárda
jelentős átalakuláson ment keresztül. Az újonnan igazolt, rutinos
játékosok mellett 5 tehetséges fiatal került a felnőtt csapat keretébe. 

A 2016/2017. évi bajnokságot Fördős József edző irányításával
kezdi meg az együttes. A játékosállományt, a szakmai vezetést alkal-
masnak tartják arra, hogy az elkövetkezendő szezont ismét a megyei
I. osztályban folytassák. A cél elérése érdekében az elnökség prémium
kitűzésében is határozott. Major István VSE elnök

Elnökségi ülést tartott a Városi Sportegyesület

A VSE felnőtt labdarúgó csapata: Hátsó sor balról- jobbra: Fazekas
László szakoszt. vezető, Filipánics Bence, Ónodi Tamás, Markó Gergő,
Kiss László, Makkos Attila, Bencze Kristóf. Csík Tibor, Karika Ákos csa-
patkapitány, Fördős József edző, Major István elnök Első sor: Fischer
Norbert, Reicz Csaba, Falusi Róbert, Csertán Zoltán, Baracskai Gábor,
Bogdán József, Csordás Máté, Csikány Árpád, Ivanics Zoltán.
A képről hiányzik: Vass László, Papp László, Kizmus Botond, Zsemle
Zoltán
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A közelmúltban Aichtalban járt Sümeg küldöttsége Végh László polgármester
és Kovács László alpolgármester vezetésével. Ez jó alkalom arra, hogy át-
tekintsük testvérvárosi kapcsolataink rendszerét, mit profitáltunk ezekből
a partnerségekből, és mit tudtunk adni mi a testvértelepüléseknek.

Mi tette lehetővé az egymástól távol fekvő települések, városok barátságát?
Az együttműködési formát Magyarországon „testvérvárosnak", Európa más

részein ikervárosoknak („twin towns") vagy barátságvárosoknak („friendship
towns"), német nyelvterületen partnervárosoknak („Partnerstädte"), Észak-
Amerikában, Ausztráliában és Ázsiában nővérvárosoknak („sister cities"), az
egykori szovjet blokkban fivérvárosoknak („города-побратимы") hívják. Az
érzelemi alapot,az jelentette hogy a két  világháborút  követően  Európa  szerte
megfogalmazódott a „soha többé” gondolata.

A  nyugat-európai emberek egymás  megismerését  tűzték  ki  célul,  melyhez
a településközi  együttműködések  létrejöttét „használták”  egyik útként. Így
történt, hogy a községek és városok kapcsolatteremtése a népek közeledésének
fontos eszközévé vált. Az emberek felismerték, hogy csak egyetlen úton
léphetnek előre: ha szorosan együttműködnek a közeli és távolabbi szomszédokkal. 

Ez volt az eszme az, ami Európát néhány évtizedre a szabadság biztonságának
földjévé tette. A nagyszerű gondolat azonban csak részben valósulhatott meg,
mivel az 1980-as évek végéig a „keleti blokk”, illetve a „nyugat” eltérő politikai
berendezkedése korlátozta az ez irányú törekvéseket.A kommunista rendszerek
összeomlása után végre Nyugat és Közép-Kelet-Európa kapcsolatrendszere is
virágzásnak indult. Ebben az időben több száz új városok közötti partnerség is
létesült. Ebbe a sorba illeszkedett, hogy 1990-ben aláírták a Sümeg és első test-
vérvárosa Aichtal közötti testvérvárosi kapcsolatról szóló partnervárosi oklevelet.
Sümeg Város Önkormányzata jelenleg öt  testvérvárosi kapcsolatot ápol. Ne-
vezetesen: Aichtal (Németország), Szováta (Románia), Kościan (Lengyelország),
Vobarno (Olaszország) és Tapolca. Szinte valamennyi kapcsolat kialakításában
közös motívum, hogy civil kezdeményezésre indultak, és az önkormányzati
kapcsolatfelvétel mellett civil szervezeteink, intézményeink, és a polgárok
együttműködése teszi azokat élővé. A testvérvárosi kapcsolatok jelen vannak
számos területen, de fő mozgatórugójuk a kultúra, az oktatás és a civil együtt-
működés. Az elmúlt év kapcsán szintén elmondható, hogy a sümegi önkormányzat
prioritási sorrendet volt kénytelen felállítani az elvégzendő feladatok tekintetében,
de – a nehézségek ellenére – igyekeztek a meghívásoknak eleget tenni, és a
testvérvárosi delegációkat a hivatalos és kulturális programokba bevonni.

Sümeg Város Önkormányzata és a testvérvárosok között kialakult kapcsolatok
elsősorban a kölcsönös tapasztalatcserére épülnek. Örvendetes, hogy ennek a
folyamatnak részeseivé válhatnak intézményeink és civil szervezeteink is.
Bízom benne, hogy kialakult együttműködéseink tovább erősödnek, és újabb
területeket ölelnek majd fel. Ezek a kapcsolatok – melyek újraépítésén dolgozik
a képviselő-testület – a kulturális értékek, hagyományok bemutatásán túl az
idegenforgalom növelését is szolgálhatják.

Virágzó testvérvárosi kapcsolatok
A Köztársasági Elnök Úr 2016. október 2-ára tűzte ki a kvóta referendumáról
szóló népszavazást. Az Európai Unió és egyes tagország vezetői, álszent
magatartást tanúsítanak a migrációval kapcsolatban. Továbbra is korlátlan
befogadás politikáját képviselik, jelentette ki a Miniszterelnök Úr és a
Kormány tagjai.

Nemet kell mondani a kötelező kvótára és az illegális migrációra. Meg kell
védeni a határokat a magyar nemzet tagjait és azok biztonságát.

Az Európai Unió irányában ez a migrációs nyomás nem csökken, sőt Török-
ország válságával, még tovább növekedhet, akár több milliós nagyságrendekkel
is. Az elmúlt időszak terrorcselekményeiről kiderült, hogy migrációs hátterű és
folyamatosan nő a nők elleni erőszakos cselekmények száma.

Ha nyílt és őszinte a szándék a jövetelre, akkor vannak hivatalos határátkelő
helyek, ahol természetesen igazolni és regisztrálni kell.

Ha segíteni akarunk ezeken az embereken, akkor nem itt kell, hanem azokon
a területeken ahol Ők élnek. Annál is inkább mivel már bebizonyosodott, hogy
nem képesek és nem is akarnak integrálódni, mivel vallásuk és kultúrájuk egy
szoros egységet alkot, ezért is iszlám jogot és életteret követelnek maguknak a
keresztény Európában. Igen, de voltak menekültjeink nekünk is 56-ban
gondolják sokan. De ne feledjük Ők keresztényként, fejükben tudást, kezükben
kiváló szakmát vittek új hazájukba, és teljes mértékben beilleszkedtek az adott
kultúrában. Úgy gondolom, ma senki nem mondja szerte a világban azt, hogy
ne segítsünk az elesett életveszélybe került embereken, de most nem erről van
szó, hanem egy felbolygatott, feltüzelt arab, afrikai, ázsiai tömegről.

Ez az illegális tömegóriási terhet ró a magyar társadalomra is, kerítésépítés,
őrzés, táborok és elhárítási rendszerek fenntartása. És mindez a magyar
adófizetők pénzéből mely, ha ez a migrációs válság nem lenne, mindez az
összeg a lakosság javára válna fordíthatóvá.

Pl. a közel ezer kísérő nélküli többnyire az úgy küldött, gyermekek ellátása
napi 11.000 Ft-ba kerül, így napi ötszöri étkezés, tolmács, imaszoba stb.
Brüsszel, mint az elmúlt időszak mutatja egyértelművé vált, hogy érzéketlen a
valós események iránt. Az Unió vezetői és polgárai között széles szakadék ke-
letkezett, jó példa erre a britek kilépése az Unióból. Az összeurópai intézetek
kutatást végeztek a migráció kapcsán, kiderült az Unió lakosságának több mint
65%-a szerint is összefüggés van a bűnözés a terrorizmus és a migráció között.

Tudjuk, hogy az USA szerepvállalásának hatására a közel keleten háború és
káosz keletkezett.  Amerika, amely vallja magáról, hogy ő a demokrácia
bajnoka, végig bombázta az „arab tavaszt” ami migráns cunamit vetett Európára.
És most Brüsszel kvóta tervei miatt szükséges a magyar nép egyértelmű állás-
foglalása. Újra a magyar nép áll ki először és mutat példát, hazaszeretetet,
bátorságot sz európai civilizáció megvédéséért úgy, mint pl. 1456-ban a Nán-
dorfehérvári diadallal és 1848-1956-os forradalmakkal. ha nem akarunk a saját
országunkban indiánok lenni, akkor a jövőnkre nézve véleményt kell nyilvánítani
a kvóta referendum ellen.                                                  Király László Sümeg

„Haza Mindenek Előtt”

Sümeg Város Önkormányzata értetlenül áll Rig Lajosnak, a Jobbik
országgyűlési képviselőjének újabb, a várost lejáratni szándékozó
akciója előtt. Számunkra nagy kérdés, hogy mi lehetett a szándéka a
térség országgyűlési képviselőjének újabb megszólalásával.

A képviselő július 20-án Tapolcán azzal az ürüggyel lépett a nyilvánosság
elé, hogy rámutasson arra, Sümeg város neve a megelőző napokban negatív
színben jelent meg a hírekben. Valóban így történt, ilyenkor pedig egy
jobbikos politikus  - a jelek szerint - nem tesz mást, mint a negatív töltetű
hírek számát szaporítva kinyilvánítja, hogy ő már korábban is felhívta a fi-
gyelmet a gondokra. Minden a választókerületben lakó polgár örülhet
annak, ha Rig képviselő nem hagyja, hogy az ide tartozó bármely település
csalás áldozatává váljon. Sümeg azért a maga részéről ennél erősebb,
például jogi  eszközökkel igyekszik érdekeinek érvényt szerezni. A város
úgy ítéli meg, hogy Rig Lajos bosszúhadjáratot folytat sümegi választói
ellen, ennek legutóbbi bizonyítéka az volt, hogy egy parlamenti felszólalásban
folyamatban lévő polgári peres ügyben a várost beperlő ellenérdekelt fél
mellé állt. A Jobbik országgyűlési képviselője újabb bizonyságát adta
annak, hogy pártja Sümeggel kapcsolatban a „minél rosszabb annál jobb”
politikáját” követi. A képviselő hamis tényállításokat tett, illetve valós

tényeknek olyan manipulatív értelmezést adott, hogy mondanivalója Sümeg
Önkormányzatának részéről nem maradhat reakció nélkül. A közösségi
főiskola ügyében Rig arra hivatkozik, hogy nem a sümegi felsőoktatási
képzés beindítása ellen van, hanem csupán a szabályszerűségekről akart
meggyőződni.

A tények mást mutatnak.
Sümeg korábban kinyilvánította, hogy felsőoktatási központot szeretne,

mert úgy gondolja, hogy ez minőségi változást jelentene a város életében. A
Jobbik valami nehezen magyarázható okból elhatározta, hogy ezt megaka-
dályozza. Az ellenzéki párt kezdettől fogva, a  sajtóban és a parlamentben is
támadta a projektet, megpróbálva hitelteleníti a döntéshozók előtt. Rig
Lajos például egy napirend utáni felszólalásában intézett támadást a
felsőoktatási központ ellen. Az oktatási hivatalban éppen akkor vizsgálták
az engedélyezés ügyét. Ilyen körülmények között és abban a pillanatban a
térség képviselőjének támadó megnyilvánulása a sümegi választók elárulása
volt. Nagy tisztelettel annak a véleményünknek is hangot adunk, hogy Rig
képviselő úr azzal használna a legtöbbet a célnak, ha a jövőben tartózkodna
a Sümeggel kapcsolatos nyilvános szerepléstől, mivel  - ha már használni
nem képes - így legalább nem ártana a város ügyének.

A jobbikos képviselő saját választói ellen dolgozik



GASTRO SAROK

152016. AUGUSZTUS

Nyár végéhez közeledve tengernyi recept és
ötlet kavarog a fejemben, hiszen ilyenkor
van szezonja a friss zöldségeknek, gyümöl-
csöknek. Ebben a jó időben senkinek nincs
kedve a tűzhely mellett ácsorogni órákig,
ezért ez alkalommal könnyű és gyorsan el-
készíthető fogások kerülnek bemutatásra.

Szerencsésnek mondhatom magam, mert a
gyerekeim szinte mindent megesznek, bár
vannak érdekességeik. De kinek nincs? Éppen
ezért olyan trükköket kell bevetnem, hogy a
zöldségek a lehető legtöbb ételben megtalálhatók
legyenek, de fontos szempont az észrevehetet-
lenségük is. Legutóbb például a fasírozottba
belereszeltem a cukkinit, mert így észrevétlenül
elfogy, vagy a sima bolognai mártásba egy fél
patisszon került szintén reszelt formában. Sen-
kinek nem tűnt fel a változás, de az én lelkiis-
meretem sokkal jobban érezte magát, az ilyen
kis apróságoktól. Lássuk, milyen finomságok
készülhetnek a friss alapanyagokból.

Zöldség-krém leves
Hozzávalók:
• 2 közepes méretű sárgarépa
• 1 csokor újhagyma
• 1 kicsi cukkini, vagy patisszon
• 2 dl tejföl vagy tejszín
• 1-2 erőleves kocka, mennyiségtől függően
• Só, bors

Elkészítés:
A sárgarépát és a cukkinit meghámozzuk, a

hagymát megtisztítjuk, és nagyjából azonos
méretűre szelünk minden zöldséget. Lehet
kisebb, nagyobb darabokban, kinek mi kényel-
mes, mennyire kell hamar elkészülnie a levesnek.
A felaprított zöldségeket egy kevés olajon kö-
zepes lángon párolni kezdjük, sózzuk, majd
mielőtt a hagyma pirulni kezdene felöntjük
annyi vízzel, hogy éppen ellepje a zöldségeket.
Mehet bele a leveskocka, és fedő alatt puhára
pároljuk az egészet. Ha megpuhultak a finom-
ságok, levesszük a tűzről és egy bot mixer se-
gítségével teljesen simára turmixoljuk. Vissza-

tesszük a tűzre és felöntjük annyi vízzel, hogy
a kívánt sűrűséget elérjük. Egy kis só, bors,
majd ki-ki ízlése szerint tejszínnel, vagy tejföllel
tovább gazdagíthatja. Én általában tejfölt hasz-
nálok, mert szeretem, ha kicsit pikánsabb lesz
tőle az étel, de aki a tejszínt részesíti előnyben,
azt adjon hozzá. Én a krémleveseket sosem
liszttel habarom, csak tejfölt teszek bele, mert
a fent leírtak alapján a zöldségtől elég sűrű
marad, nem kell bele a felesleges kalória. Pirított
zsemlekockával, vagy leves gyönggyel tálaljuk. 

Én személy szerint nagyon sokszor készítek
különböző zöldségekből krém leveseket, mert
nagyon finomak, és könnyűek, egészségesek.
Lehet bármilyen zöldséget használni, ami van
a kertben és a család is szereti. Ha vannak ke-
vésbé népszerű zöldségek, ilyen alkalmakkor
nyugodtan dobjuk hozzá a leveshez, mert ész-
revétlen marad. 

Hideg gyümölcsleves, 
friss idénygyümölcsből

A hozzávalók listája nagyon egyszerű, gyü-
mölcs, és tejszín, szükség esetén méz, vagy
cukor az édesítéshez.

Ezeknek a hideg gyümölcsleveseknek nagyon
egyszerű az elkészítésük, és azért nem is rész-
letezem miből, mennyi szükségeltetik hozzá,
mert mindenki a kedvenc gyümölcsét használja
fel hozzá. A magos gyümölcsöt magozzuk ki
és mossuk meg, egyéb esetben elég az alapos
mosás. Szükség szerint a gyümölcs héját is el-
távolíthatjuk, majd egy magas falú edénybe
bot mixer segítségével pürésítsük. Egy másik
edénybe kezdjük el felverni az alaposan lehűtött
tejszínt. Egy kis porcukrot használjunk a felve-
réskor esetleg habfixálót, hogy tartós legyen a
végeredmény. A gyümölcspürét kevés mézzel,
agavé sziruppal tovább édesíthetjük, ha savanyú
az alap, természetesen ez elhagyható, majd a
közepesen felvert tejszínt pár kanálnyi kivételével
keverjük össze a gyümölcspürével és azonnal
tálalhatjuk. A kivett tejszínnel és egy kis men-
ta- vagy citromfű levéllel díszíthetjük.

Gyors kínai csirke
Hozzávalók:
• 1 egész csirke mell
• 3-5 ek. szójaszósz
• 3 gerezd fokhagyma, és ugyanennyi 
gyömbér

• kukoricakeményítő panírozni
• 1 csomag rizstészta
• Bő olaj a sütéshez

Elkészítés:
A csirkemellet kb. 2 cm-es kockákra felszeljük,

és egy tálba meglocsoljuk a szójaszósszal, majd
ráreszeljük a fokhagymát és a gyömbért is. Ala-
posan összekeverjük és betesszük egy pár órára
a hűtőbe, hogy az ízek jól összeérjenek. Egy na-
gyobb edényben feltesszük az olajt melegedni,
közben egy szűrő segítségével lecsöpögtetjük a
felesleges folyadékot a csirkéről. Lehetőleg egy
nagyobb tálba tegyük a keményítőt, amibe ala-
posan beleforgatjuk a csirkedarabokat, ettől lesz
finom ropogós kívülről. Ha megvagyunk, és az
olaj is kellően forró, egyesével mehetnek bele a
csirke falatok. Vigyázzunk, hogy ne tegyünk
bele egyszerre túl sokat, mert akkor nagyon
lehűl a zsiradék, és nem lesz ropogós a hús.
Amelyik már szép piros, azt szedjük ki konyhai
papírtörlőre és hagyjuk pihenni. Ugyanígy járjunk
el a maradék csirkével, miközben elkészítjük
hozzá a rizstésztát. Nagyon egyszerűen forró
vízzel leöntjük a tésztát és 5 percig lefedve állni
hagyjuk. Kicsi sóval ízesíthetjük, és ha leszűrtük
mehetnek rá a ropogós csirkefalatok. Friss
salátával is kínálhatjuk, biztosan nem marad el a
siker! Kínáljunk hozzá édes, vagy csípős chili
szószt mártogatni, fantasztikus lesz a végered-
mény! A krémlevesek tökéletesek vendégvárónak
is, legyen az hideg, vagy meleg, hiszen nagyon
gyorsan, egyszerűen kevés idő- és energiaráfordítás
mellett, fantasztikus ízeket varázsolhatunk az
asztalra Továbbá ne feledjük töltögetni a kamrát,
hiszen ilyenkor van a befőzés, tartósítás időszaka
is. Én már elkezdtem a lekvárok, szörpök készí-
tését, ne maradjanak le Önök sem a nyár ízeiről!
Nagyon jól fog esni egy kis vidámság a komor
téli órákon! Jó sütést-főzést-befőzést kívánok
minden kedves olvasónknak!

Végh Beatrix

Gyorsan finomat
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Minden héten szerdán este hét órakor
friss és aktuális műsorokkal. 

Ismétlések szombaton reggel 8 órakor és este 19 órakor, 
valamint hétfőn este 19 órakor. 

24 órás Képújság szolgáltatást nyújtunk, 
a hirdetéseket már várjuk: 

sumegtelevizio@gmail.com; 06 30 29 64 695. 

Műsoraink hiteles keresztmetszetet nyújtanak 
Sümeg közéleti eseményeiről, kulturális, gazdasági, 

vallási, oktatási híreiről. 
Adásaink első felében híradóval jelentkezünk, ezt követően az

Ablak, a város magazinja következik.
A PR Telecom kábelszolgáltató S9-es csatornáján látható

adásunk, illetve a www. sumegtv.hu weboldalon is 
megnézhetik legfrissebb híreinket. 

Sümeg Televízió szerkesztősége

Kedves Sümegiek!
Őszintén remélem, hogy hallottatok a szeptember 10-ére szervezett
futóversenyünkről. Nagy reklámot csinálunk neki és vidékre már elért
a híre, hisz szerte az országból, többek között Győrből, Sopronból,
Budaörsről, Budapestről, Hőgyészről, Tatáról vannak jelentkezőink.
Ezzel egyik célunkat el is értük, hisz gyönyörű kisvárosunkat megmu-
tathatjuk a nevezőknek és hozzátartozóiknak. Úgy látszik, másik
célunkba kell még egy kis energiát fektetnünk: hogy Titeket, Sümegieket
megmozgassunk egy kicsit. A 138 nevezőből 19 sümegi. Hát csak
ennyi "legény van talpon a vidéken"? Mutassuk már meg, hogy milyen
sportos város vagyunk! Elindulni nehéz csak, de ha már futsz, visz a
tömeg! Ha meg elfáradtál, sétálsz! De legalább elkezdted! Majd legkö-
zelebb többet bírsz! Gyertek, jó buli lesz! Ezt garantáljuk!

Jelentkezni személyesen a helyi Tourinform Irodában tudtok vagy
majd a helyszínen 9 órától. 
Az I. Terepfutó Verseny (Sümeg Trail) Facebook oldalán On-Line elérhető.


