
„Két év alatt rájöttem, hogy ezt a városvezetési
szakmát úgy lehet jól csinálni, ahogy a profi te-
niszezők járnak el. Mindig csak a következő lab-
damentre koncentrálnak, mert azt kell
megnyerni. Akkor is ha negyven semmi az ered-
mény és akkor is, ha semmi negyven. Gyorsan
túl kell lenni a kudarcokon, mert a lelkizés és a
tépelődés csak árt az eredménynek. A polgármes-
teri munka során persze sok-sok játszmát kell
egyszerre lejátszani, van, hogy partnerekkel, van,
hogy ellenfelekkel, de az is előfordul, hogy ellen-
ségekkel szemben – nyilatkozta lapunknak Végh
László, Sümeg város polgármestere. Elmondta
azt is, hogy a város céljai változatlanok, legfel-
jebb az oda vezető út lehet hosszabb és görön-
gyösebb”.

Polgármester úr, két év eltelt a mostani ön-
kormányzati ciklusból. Csak azért nem va-
gyunk félidőben, mert a törvény változott és
egy évvel hosszabb a polgármesterek és tele-
pülési képviselők mandátuma. Reálisak vol-
tak a 2014-es tervek? Milyen kézzel fogható
eredmények születtek a két év alatt? 

A tervek az akkori információk birtokában re-
álisnak mondhatók. A város fejlesztését főleg a
TOP-os projektekre alapoztuk, és alapozzuk. A
pályázatok elbírálása csúszik, de egyébként a le-
gújabb értesülések szerint  2017 első negyedév
végéig az összes 2016-ban kiírt pályázatot elbí-
rálják. Kézzelfogható eredmények azért vannak,
méghozzá a saját erőnkből. 2015 júniusban át-

adtuk a felújított Deák Ferenc utcát. Októberben
átadtuk az azóta is sikeresen működő Afrikáriu-
mot. Tavaly bérbevettük, és részben felújítottuk
a Mogyorósdombot, a szezonban üzemeltettük a
kempinget. Közben, elindítottuk az ingyenes va-
gyonkezelői jog megszerzését. Ez idén szeptem-
ber 30-án sikerült is, a Mogyorósdomb
vagyonkezelői joga a miénk! Régi álom volt ez,
nekünk sikerült! Bevezettünk a város életébe egy
sor új rendezvényt, amelyek hál’ Istennek töme-
geket vonzanak. A Gesztenyevirág Fesztivál és
az Adventi forgatag idegenforgalmi és közössé-
gépítő szempontból is jelentős! A Hétvezér tér
díszburkolatát szintén önerőből, és jelentős vál-
lalkozói összefogással rakattuk le. És akkor nem
is beszélek azokról a dolgokról, amelyek előké-
szítése sok időt és energiát vett igénybe, de
szemmel látható és kézzel fogható csak néhány
hónap múlva lesz, mint például a Közösségi Fő-
iskola, melynek engedélyét az oktatási hivatalból
származó információk szerint Balog miniszter úr
még a határidő letelte előtt aláfog írni. Röviden
összefoglalva: Ebben a két évben már  sokkal
több fejlesztés történt, mint az előző ciklusban
összesen, az előkészítésekkel pedig megalapoz-
tuk a következő 2-3 év - reményeink szerint -
robbanásszerű fejlődését!

Mit tart legnagyobb személyes sikerének, és
legnagyobb kudarcának?

Legnagyobb személyes siker és kudarc. Nos,
azt hiszem, talán mindkettő a közösségi főisko-

lához kötődik. Bevallom, nagyon rosszul esett,
személy szerint is, hogy a 2016-os indulás lehe-
tetlenné vált, és a botrányos események, amelyek
próbálták a várost és engem is negatív színben
feltüntetni, nagyon elkedvetlenítettek június vége
felé. Aztán megráztam magam, mert a negatív
érzéseket nem szabad hagyni eluralkodni, és ma
is büszke vagyok rá, hogy sikerült július-augusz-
tus folyamán megalapozni az új partnerrel való
együttműködést.

Bevált-e az a rendszer, hogy a képviselők dí-
jazás nélkül látják el feladatukat? Mennyire
egységes a testület? Hogyan értékeli a hivatal
munkáját?

Úgy látom, hogy ugyan vannak súrlódások a
tiszteletdíj miatt, de a képviselők túlnyomó több-
sége e mellett van, és egyébként, a főbb irányok-
ban egyetértünk. 

Folytatás a 3. oldalon.

„Mindig a következő csatát kell megnyerni”
Interjú Végh László polgármesterrel

Rainer Mária Rilke: Angyali szózat a pásztorok fölött
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…Irigyli arany hajfürtjeiért
Pásztorok közül egy az angyalt
S megy utána – oly gyöngéd hangja kélt – 
Együtt a köpenyes társaikkal.

Éjből kérlelték égi seregek,
A nyáj lent pihenőre dőlt épp,
Eltévedtünk. Már ti segítsetek!
Vadidegen férfiaknak zöngték.

És föl is állott a sok pásztor ott,
Sötéten dülöngött a csorda – 
S redős ruháikba izmosodva
Követték őket az angyalok. 

Németh István Péter fordítása

Minden Kedves Olvasójának Áldott, 
Békés Karácsonyt és 

Sikerekben Gazdag Boldog 
Új Évet Kíván a Sümeg és Vidéke Szerkesztősége!
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Alacsony érdeklődés mellett tartottak közmeghall-
gatást a sümegi városházán november 28-án Csa-
padékvíz-elvezetésről, köztisztasági és hulladék-
kezelési témákról tettek fel kérdéseket a megjelent
helyi lakosok.

A csapadékvíz témakörében elhangzott, hogy
Sümeg földrajzi adottságai miatt csak komplex
megoldás lehetséges, aminek a Marcaltól kell felfelé
haladnia. Minden lokális beavatkozás csak ront az
esélyeken. A városvezetés azon van, hogy a  teljes

rendszert ki lehessen építeni még ebben a ciklusban,
de ez egy több százmilliós projekt.

A zöldhulladék kezelése egyre sürgetőbb probléma
részben a klímaváltozás miatt, részben azért mert a
lakossági hulladék elszállítását jelenleg egy kény-
szermegoldás, a katasztrófavédelem általi kijelölés
biztosítja. Az átmeneti szolgáltatónak pedig nem
feladata a zöldhulladék elszállítása.

A városi közszolgáltató keresi megoldást, felmerült
egy komposztáló megépítésének lehetősége, ez

azonban egy Sümeg méretű település esetében nem
lenne rentábilisan üzemeltethető.

Csak a végleges szolgáltatóval megkötött szerződés
tudná garantálni a probléma valódi orvoslását.

Az illegális szemetelést meg kell fékezni, itt két
megoldási lehetőség került szóba: közterült felügyelők
munkába állítása, illetve térfigyelő kamerák üzembe
helyezése a kiemelt pontokon. Ez utóbbi tűnik ha-
tékonyabbnak.

Közmeghallgatás tartottak a Városházán

Az elmúlt 10-15 évben nem épültek új lakások
Sümegen és környékén. A 2000-es évek elején
megindult ugyan egy nagy volumenű beruházás,
azonban a gazdasági válság ellehetetlenítette a
beruházót és a félig kész épület azóta is csúfítja
Sümeg város belvárosát a Kossuth Lajos utca és
a Lukonich utca közötti területen.

A környéken mutatkozó igények és a kormány
által indított új lakáspolitika megadták újra a le-
hetőséget a korábban megkezdett beruházás be-
fejezésére. A korábbi tervek újragondolásra ke-
rültek és a mai kor igényeinek és lehetőségeinek
figyelembevételével – az Önkormányzat elvárásait
figyelembe véve - egy új fejlesztés indult a
Kossuth Lajos u. 36. szám alatt.

A beruházó a területen két ütemben egy vegyes
hasznosítású ingatlan együttest kíván építeni,
mely nagymértékben elősegítheti a környék meg-
újulását fejlődését.

Az első ütembe 10 db lakást és 3 db kis alapte-

rületű üzletet építünk a Kossuth Lajos utcai be-
járathoz. A lakások 2-3 szobával, fürdőszobával
és konyhával rendelkeznek, alapterületük 58-80
m2 közötti egyedi fűtésű korszerű kialakítású
világos élhető otthont biztosíthat azoknak a csa-
ládoknak akik a belvároshoz közel kívánják min-
dennapjaikat, alacsony költségekkel és könnyű
fenntarthatósággal  megélni.

Nagy hangsúlyt fektettünk a lakások tervezésénél
arra, hogy minél több fiatal házaspár Sümegen is
igénybe tudja venni az állami támogatást a CSOK-
ot, mely segítségével 10 millió FT vissza nem
térítendő támogatással és 10 millió Ft rendkívül
kedvezményes hitellel és egy új otthonhoz jut-
hatnak, melyben a kedvezmények feltételéül sza-
bott 3 gyermeket gond nélkül felnevelhetnek. A
nagy érdeklődés miatt már most lehetőség van
ezen típusú lakások előjegyzésére. Terveink
szerint az új lakásokba 2017 végén már együtt
karácsonyozhatnak vásárlóink. 

A projekt második felében várhatóan 2018 vé-
gére a Lukonich utcai oldalon a korábban megépült
épületet befejezzük és a környékbeli vállalkozók,
valamint turisták igényeinek figyelembevételével
egy elsősorban bérbeadásra szánt épületet hozunk
létre, melyben rövid és hosszú távra apartmanokat
adunk bérbe. Az előzetes felmérések alapján  a
helyi vállalkozások részéről nagy igény mutatkozik
olyan szálláshelyre, mely lehetőséget biztosít az
ország más részéről érkezett szakemberek elszál-
lásolására. Továbbá a városba érkező és itt hosszabb
időt eltölteni kívánó turisták, utazók számára  kí-
vánunk megfelelő szálláshelyet biztosítani. 

Mindezek alapján bízunk benne, hogy terveink,
elképzeléseink megvalósulása során sümegi szak-
emberek, vállalkozók bevonásával egy olyan be-
ruházást hozunk létre, mely tovább emelheti
Sümeg város vonzóerejét, versenyképességét
mind a városon átutazó, mind pedig az itt letele-
pedni kívánók számára.                Ferke Tamás

Új lakások Sümegen!

Bár még a TOP 1 sem érkezett el a döntési sza-
kaszba, Sümeg városa határidőre megnevezte
azokat a fejlesztési projekteket, amelyekkel az
uniós program második körében pályázni kíván. 

250 millió forintra pályázna a város a  Sümegi
Ipari Park infrastrukturális fejlesztése érdekében.
A projekt célja önkormányzati tulajdonú ipari
területen, a Sümegi Ipari Parkban kétirányú kom-
binált járda és kerékpárút kialakítása, valamint
az ipari parkban belső úthálózat (feltáró utak) és
ahhoz kapcsolódó alapközmű kiépítése. Az Ipari
Parkban most nincs kialakított kerékpárút. 250
fő dolgozik az ipari területen, a kerékpárút
biztosítja az alternatív közlekedési lehetőséget,
megkönnyíti a munkába járást a munkavállalók
számára. A belső úthálózat és alapközmű fejlesztés
hozzájárul az Ipari Park fenntartható működéséhez.
A beruházás az Eitner utcán és  Táncsics utca
kapcsolódó részén  és az Ipari park belső úthálózati
területi részén valósulna meg. 

100 millió forintba kerülne az inkubátorház
további fejlesztése. A projektötlet szervesen kap-
csolódik a TOP1 programban benyújtott projekthez,
a Sümegi Ipari Park fejlesztéséhez. Tervezett célja
az Inkubátorház bővítése új épület kialakításával,
az épületben mikro-, kis és középvállalkozások
számára inkubációs funkciókat támogató műhelyek
kialakítása 1000 m2-en és ahhoz kapcsolódó esz-
közbeszerzés és IKT fejlesztés. A fejlesztés fő
eleme  10 új műhely kialakítása lenne.

Sümeg egy nagyobb komplex turisztikai fejlesztést

is szeretne megvalósítani 350 millió forintért. A
projekt két turisztikai attrakciót érintő fejlesztés
lenne: magába foglalná Ramassetter Ház turisztikai
hasznosítását és a Kisfaludy Sándor Emlékház fej-
lesztését. Civil ház kerülne kialakításra a Ramassetter
Házban. Kézműves bemutatók, játszóházak, kéz-
műves vagy egyéb – nem formális képzések, iro-
dalmi estek és állandó és időszaki kiállítások is
helyt kapnának az épületben. egyéb gazdasági be-
vételt generáló szolgáltatás is kialakításra kerülne,
mint pl: kávézó, cukrászda vagy borozó. Megtörténne
a két emlékház összekapcsolása közös programok
és marketingfelület, turisztikai szolgáltatáscsomagok
és kombinált jegyek kialakításával. Sümegi bölcsőde
fejlesztésére 120 milliós uniós forrást venne igénybe
a város. Az önkormányzat jelenleg egy intézmény-
ként működteti a városi óvodát és bölcsődét. A
jogszabályi héttér változása miatt 2017. szeptem-
bertől azonban külön intézményként kell kezelni
őket. Bár a bölcsőde üzemeltetése nem kötelező
feladat, de abban az esetben, ha öt szülő kéri már
kötelező bölcsödét üzemeltetni. Városunkban, je-
lenleg 12 kisgyermek kap bölcsődei ellátást. A
rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján ez a
létszám emelkedni fog, így a további működésre
igény van.

A zöld város kialakítására újabb 300 millió
forintot költene Sümeg. Ez a fejlesztés városunk
ÉK-DNy- i irányú közlekedési útvonalán kerülne
megvalósításra, a TOP1 „Zöld folyosó kialakítás”
programrészből kimaradt szakaszán járda ki-

alakítással és zöldfelület növelésével. A Flórián
tér és Béke tér rekonstrukció projektrész járda
kialakítást, zöldfelület növelést, egységes faál-
lomány telepítést, csapadékvíz elvezetést, pi-
henőhelyek és fizető parkolóhelyek kialakítását
tartalmazza. A Szent István tér, Népkert, Kis-
faludy tér és Udvarbíró tér fejlesztése prog-
ramrész egy átfogó, komplex beruházás, melyet
városunk több lépcsőben tud megvalósítani. A
fejlesztéssel érintett területek Sümeg város régi
belvárosának központi terei, meghatározó épített
öröksége, így turisztikai szempontból is kie-
melkedő jelentőséggel bírnak.

Két belterületi csapadékvíz-elvezetésre is pályázna
a város 40, illetve 120 millió forint értékben
egyrészt a Rendeki, Dózsa és Vincellér utcánál és
a Szőlőskert- Mélyárok közben másrészt a
Szent István téren. 

350 millió forintba kerülne a járda és kerékpárút
kiépítése, a kerékpártárolók kialakítása S ü -
meg, Flórián tértől - Mogyorósdombig.

Egy másik projektötlet alapján a város 200 milliót
fordítana további önkormányzati épületek energetikai
fejlesztésére. 60 milliót kérne a város fogorvosi
rendelő kialakítására és az alapellátáshoz kapcsolódó
eszközbeszerzésekre.

Végül, de nem utolsó sorban 100 milliós projekt
lenne biztonsági kamerák beszerzése + bűnmege-
lőzési program és kapcsolódó közösségi rendez-
vények keretében. Komplex kamerarendszer épülne
ki teljes háttér-infrastuktúrával.

Itt vannak az új sümegi projektötletek
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Nagyon ritkán fordul elő, hogy nem egyhangúan
szavaz a Testület. A Hivatal pedig teszi a dolgát,
ami egy ilyen átalakulóban lévő közigazgatási
rendszerben nem egyszerű.

Térjünk rá az iparfejlesztésre. Van-e már a
városnak elegendő területe, hogy befogadja az
ide települni szándékozó vállalkozásokat?

Amint azt sokszor elmondtam: sajnos nincs ele-
gendő területünk, de azért pozitív változásokat fi-
gyelhet meg a város közönsége itt is, hiszen a
2014 év végi nulláról már 4 hektárra növeltük az
önkormányzati tulajdonban lévő területek nagyságát,
amelyek felhasználhatóak az iparfejlesztés céljai-
ra.

Egymást érték az események oktatásügyben.
Mennyire biztos a szakképzés újbóli megindu-
lása? Van-e új fejlemény a közösségi főiskola
körül?

A szakképzés elindulása egyelőre még nem
teljesen biztos, de a Pápai Szakképzési Centrum
és Önkormányzatunk is gőzerővel dolgozik a pro-
jekten. Most elsősorban a helyszín biztosítása van
napirenden, a Kossuth u.2. tűnik a legvalószínűbbnek,
az átalakítás költségeinek előteremtése most van
folyamatban. A közösségi főiskola ügye pedig úgy
áll, hogy az új partnerrel, az Edutus főiskolával és
a Közszolgáltató Kft.-vel létrejött az új intézmény,
már csak a miniszteri aláírásra várunk. Innentől
kezdve csak az a kérdés, lesz-e elegendő számú

jelentkező az intézménybe. Nagyon remélem, hogy
a tágabb környék érdeklődői feltöltik az intéz-
ményt.

Az idegenforgalom területén mennyire sikerült
a vendégforgalmat a város nevezetességei felé
terelni?

Az eddigi előzetes adatok alapján határozott
javulás látszik. A Palota és a Kisfaludy Emlékház
látogatottsága mintegy 30-40 százalékkal nőtt, és
ne feledkezzünk meg az Afrikáriumról sem, amely
új látványosságként nagyon szépen teljesített. Úgy
gondolom, ha 2018-ban átadjuk a felújított Püspöki
Palotát, az megint egy új szintre fogja emelni a
belváros idegenforgalmát, és akkor mondhatjuk
el, hogy innentől kezdve elég egy csendes, lassú
építkezés.

Az utóbbi időben kiéleződött a viszony a
térség jobbikos parlamenti képviselőjével. Mi
vezetett idáig. Lát-e esélyt a helyzet normalizá-
lására?

Nagyon röviden összefoglalva az, hogy képviselő
úr a parlamenti interpellációi, és egyéb megnyil-
vánulásai alapján nem a térséget, és főleg nem Sü-
meget, Sümeg érdekeit képviseli, hanem pártjának
rövid távú, 2018 tavaszáig fontos kampánycéljait.
Emlékeztetnék arra, hogy képviselő úr úgy gondolta,
beavatkozhat egy polgári perbe a parlament pad-
soraiból, és úgy gondolja, hogy a sümegi közösségi
főiskola ügyét is támadnia kell mindenáron. A vi-

szony rendezésére természetesen látok esélyt, de
csak egy módon: képviselő úr elnézést kér a sümegi
és Sümeg környékén élő emberektől, és innentől
kezdve legalább megpróbál segíteni nekünk is.

Mikor rendeződhet tartósan a lakossági sze-
métszállítás ügye?

Igen, ezen a fronton valódi áttörés történt: úgy
tűnik, megértették a problémánkat, és végre sza-
badulni tudunk abból a béklyóból, amit Rátosi
Ferenc és az akkori képviselők tettek felelőtlen és
rövidlátó döntésükkel a városra. Január 1-től újra a
lakosság fogja kapni a szemétszállítás számláját,
és ezzel végre csatlakozhatunk az ország többi te-
lepüléséhez, ahol „normális” módon, betartva a
„szennyező fizet” alapelvet eddig is a lakosság
fizette a szemétszállítás díját.

Milyen Sümeget láthatunk 2019 őszén? Mit
üzen a város lakóinak így az év végéhez köze-
ledve?

2019 szeptemberében egy megújult város lakói
leszünk. Az, hogy új utak, körforgalmak, egész
városrészek épülnek fel, hogy új ipari üzemek mű-
ködnek addigra, abban teljesen biztos vagyok,
hiszen ezek a fejlesztések már elindultak. Azt pedig
erősen remélem, hogy párhuzamosan elindul egy
lelki, a sümegi emberek attitűdjében is észlelhető
változás. Nagyon szeretném, ha Sümeg három év
múlva egy pozitív szemléletű, optimista, fejlődő
város lenne!                                          Bóra Zsolt

„Mindig a következő csatát kell megnyerni”
Interjú Végh László polgármesterrel

Folytatás az 
1. oldalról.

Fenyvesi Zoltán a Fidesz-KDNP Veszprém megye
3. sz. választókerületi elnöke sajtótájékoztatót tartott
Ajkán, melynek témája az volt, hogy az Országgyűlés
november 8-án szavazott Orbán Viktor miniszterelnök
azon indítványáról, amely kimondta volna, hogy
nem telepíthető be idegen népesség Magyarország-
ra.

Fenyvesi Zoltán határozott álláspontja a következő
volt: Rig Lajos, térségünk országgyűlési képviselője
cserben hagyta Ajka, Tapolca, Sümeg, a Balaton-
felvidék és a térség lakóit, mindazok akaratát, akik
azt szerették volna, hogy Magyarországra ne tele-
píthessék be kötelezően a migránsokat a magyarok
beleegyezése nélkül.

A javaslatot 131 képviselő szavazta meg a FI-
DESZ-KDNP részéről (legalább 133 igen voks

kellett volna), az ellenzék részéről
azonban senki sem támogatta az
előterjesztést,

Rig Lajos térségünk országgyűlési
képviselője sem, de nem támogatta
a Jobbik, továbbá a többi ellenzéki
párt képviselője sem.

Bebizonyosodott, hogy Rig Lajos,
becsapta az embereket, becsapta
azt a több mint 31 000 szavazót,
akik október 2-án nemmel szavaztak
és választókerületünkben nem tá-
mogatták migránsok Magyaror-
szágra telepítését.

Mi ez, ha nem a térségben lakók akaratának
semmibe vétele?

Annak ellenére tette ezt, hogy a kam-
pány időszakában még azt mondta, hogy
ő sem támogatja a kvótát, migránsok
betelepítését!

Rig Lajos nem az itt élők érdekét
képviselte, hanem a Jobbikét! Azt viszont
nem tudjuk, ki áll a Jobbik mögött!

Rig Lajos kifejezte ezzel, hogy nem
az itt élőket képviseli, hanem pártja sza-
vazógépeként működik! Rig Lajos egy
platformra került Gyurcsány Ferenccel!

Fenyvesi Zoltán kitért Vona Gábor
2016 május környéki kijelentésére, mi-
szerint “aki nem szavazza meg, az ha-

zaáruló!”  Ezek után mi gondoljunk Rig Lajosról?
– tette fel a kérdést.

Rig Lajos 31 000 szavazót csapott be

Több évtizedes igénye és vágya
teljesül a helyi és környékbeli diá-
koknak, valamint a vállalkozásoknak
azzal, hogy a jövő tanévben újra el-
indulhat a szakképzés a városban -
mondta Végh László polgármester a
megyei lapnak.

Újra szakképzés 
lehet Sümegen

Kommendánt Endre veszprém-gyulafirátóti íjkészítő
kapta a Magyar Íj Alapítvány által először átadott:
Az év magyar íja díjat október 29-én Sümegen -
közölte az alapítvány kuratóriumának társképviselője. 

Borbély László elmondta: a díjat azért alapították,
hogy a 2015-ben hungarikumnak nyilvánított 9.-
11. századi magyar íj készítőit ismerjék el évente
egy alkalommal. Ezzel szeretnék ösztönözni a hazai
íjászokat és íjkészítőket arra, hogy minél hitelesebb,
a régészeti leleteknek megfelelő, természetes anya-
gokból készült szarus-inas íjakat készítsenek.

Az első alkalommal megtartott bírálaton tíz íj
közül választották a legjobbnak a veszprém-gyu-

lafirátóti Kommendánt Endre munkáját.
Az alapítvány társképviselője hozzátette: Az

év magyar íja elismerés mellett tanúsító véd-
jegyet szeretnének bejegyeztetni a szabadalmi
hivatalnál azoknak az íjkészítőknek, akik nem
hagyományos anyagokat használnak fel, hanem
laminált műanyag vagy üvegszálas íjakat ké-
szítenek, de a hungarikumnak minősített 9.-
11. századi magyar íj paraméterének megfelelő
méretben és arányban. Mint mondta, ezzel is a
minél hitelesebb íjrekonstrukciók készítését és
az íjkészítő kézművesség megbecsültségének
növekedését segítenék elő.

Először adták át Az év magyar íja díjat
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Mikulásváró foglalkozás az óvodásainkkal a
gyermekkönyvtárban

Szörényi Levente „Rohan az idő” című könyv-
bemutató volt a Művelődési Központban

Ádventi gyertyagyújtás Sümeg központjában

Ünnepi díszben a Hétvezér térA Maci csoport Ádventi műsora a Kisfaludy Emlékház ud-
varán

Az értékek iskolája elneve-
zésű programban a gimisek
a fényképezés alapszabá-
lyaival ismerkedtek meg

Oszkai Réka karácsonyi tündérei Fertő-
széplakra látogattak
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2016. november 28-án lehetőségünk nyílt a
sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési Központ
által szervezett Meseszínházi Évad első előadását
megnézni. A gyermekek létszáma több csoportból
állt össze, az egyénileg megvásárolt színházjegyek
számának megfelelően. 

Elsőként a Bálint Ágnes által írt „Futrinka
utca lakói” című zenés mesejátékot láthattuk,
melyet a Fogi Színház élő szereplőkkel és bá-
bokkal adott elő. A mese, mely a felnőtt generáció
számára jól ismert, most a kisgyermekek számára
is felhőtlen szórakozást kínált. A mesében megje-
lenített szereplők, Liba Leontin, Morzsa kutya,
Cicamica, Sompolyogi róka, Böbe baba és az
Egerentyű család voltak. Kellemes történet az
emberi tulajdonságokkal felruházott állatok és
Böbe baba hétköznapi kalandjairól. Az előadást
színesítette a változó hang és fényhatás, valamint
az igen díszes színpadi díszlet, dekoráció.

A mese végére a bonyodalmat okozó problémák,
mind megoldódtak és így tanulságos történetté fej-
lődött. A gyermekeknek igazán maradandó élményt
nyújtott a számukra kevésbé ismert történet.

Balogh Ildikó

Színházlátogatás 
az óvodásokkal

A közelmúltban nyílt meg Sümegen Kossuth L. út
33-ban a  Tompos egészségház új rendelője egyelőre
csak foglalkozás-egészségügyi a profillal.

Új rendelő Sümegen

Kiosztották az Év szállása 2016 verseny
díjait, az idén a négycsillagos superior
mátraházai Residence Ózon vehette át
az Év szállásának járó elismerést - kö-
zölte a versenyt négy éve elindító Szal-
las.hu portál.

A tájékoztatás szerint a verseny tör-
ténetében először adták át az ifj. Papp
Imre-emlékdíjat, amely a turizmus te-
rületén kiemelkedő szakmai munkás-
ságot ismeri el. A díj nyertese Szádeczky
Kornélia, az Eger és Térsége TDM
(Turisztikai Desztináció Menedzsment)

elnöke, illetve az Egererdő Zrt.
közjóléti és turisztikai előadója
lett. Nevéhez fűződik a Gyógyvi-
zek Völgye nevű kezdeményezés
kidolgozása és megvalósítása,
melynek révén 100 ezer vendé-
géjszakával gyarapodott Eger és
térsége.

A díj névadója az idén elhunyt
Papp Imre, aki szállodavezetőként
és a sümegi vár üzemeltetőjeként
kulcsszerepet vállalt Sümeg tu-
risztikai népszerűsítésében. 

Első alkalommal adták át 
az ifj. Papp Imre-emlékdíjat

Nem kívánt sajtófigyelem
Aligha örültek annak a lokálpatrióták, hogy

néhány hete bekerült az országos hírfolyamba, hogy
a sümegi kórház pszichiátriai betegei a város utcáin
mászkálnak, időnként a kertekben is feltűnnek.
Egyiküket 84-es úton kapcsolták le. 

Azon, hogy a sümegi kórházból könnyű kijutni,
a Magyar Nemzet ide látogató riportere sem lepődött
meg. Írása szerint az intézmény „nagyjából olyan,
mint a többi: szélesre tárt kapuitól mi is gond
nélkül sétáltunk el a száz méterre lévő pszichiátriai
osztályig. Sem minket nem állítottak meg befelé,
sem pedig azokat, akik a létesítményből épp kifelé
tartottak. Ha az osztályra felérve nem kezdjük el
keresni az ápolási igazgatót, még a kórtermekbe is
be tudtunk volna menni. Ugyanígy minden további
nélkül távozhatott volna az a két beteg is, aki a
nyitott bejárati ajtó előtti helyiségben szívta ciga-
rettáját. Talán a portás megszólította volna őket a
telekkapunál, de ha nagyon ki akarnak jutni, odáig
sem feltétlenül kell elmenniük: az épületet megkerülve
jól látható, hogy a kerítésen csak az nem mászik ki
vagy be, aki nem akar.” Mint Sümeg korábbi pol-

gármesterétől megtudták, a városban nem újdonság,
hogy a pszichiátriai betegek felbukkannak a kórház
környékén. Rátosi Ferenc szerint a helyiek már
hozzászoktak ehhez, mindenki tudja, hogy a tele-
pülésen működik ilyen részleg, és megértették,
hogy ennek van egy efféle „mellékhatása”. A volt
városvezető három ciklusa alatt kirívó eset vagy
atrocitás nem is történt, az elkeveredő betegeket a
nővérek mindig előkerítették. Ezt egy korábban a
kórházban dolgozó ápoló is megerősítette. Leg-
többször az alkoholra szomjazó betegek illantak el,
vissza pedig azért nem tértek, mert az egy sörből
végül több lett. A házakhoz viszont nem mentek
be. A nyugdíjas nővér is rámutatott: baj sosem volt
mindebből, szerinte a gond inkább az, hogy nincs
kapacitás a betegek folyamatos nyomon követésére,
felügyeletére. A sümegi intézmény nem városi,
hanem megyei fenntartású, Veszprémhez tartozik. 

Ennek ellenére el kellene  gondolkodnunk
arról, mit lehetne tenni az ilyen „negatív reklám
elkerülésre. A város imázsának nagyon nem
használ ez a hírverés.

A Duna és a Balaton között terül el a magyar
államiság bölcsője, ahol a történelem gazdag öröksége
lépten-nyomon visszaköszön – írta december 8-i
számában „Történelem és természet harmóniája”
című cikkében a Magyar Hírlap. 

Sümegen már  a 13. században is állt vár, napja-
inkban a Balaton-felvidék nyugati részének ékessége
a helyreállított kővár, amely népszerű  a turisták
körében. Sümeg neve hallatán mindenkinek a domb
tetején álló, a várost „uraló” vár jut az eszébe és
természetesen a lovagi tornák meg a középkori la-
komák. A látogatást a vár tövében található történelmi
emlékpark megismerése teszi izgalmasabbá, leg-
főképp a gyerekek számára.

Kívánt 
sajtófigyelem

Mikulás közeledtével, nagycsoportos ovisaink
kedves meghívást kaptak az iskolától, melyben
szeretettel vártak minket egy mikuláscsalogató dél-
előttön, Mikulás Kupán, az iskola tornatermében,
december 2-án. Izgatottan érkeztek reggel az óvodába,
tízórai után pedig indultunk az iskolába. A Mikulás
Kupa fél 9 kor zenés bemelegítéssel kezdődött,
hogy mindenki frissen vághasson neki az akadá-
lyoknak. A sümegieken kívül még a környék nagy-
csoportos óvodásai is meghívást kaptak. A feladatok
öt helyszínen zajlottak. Mindenki más-más helyszínen
kezdett.  Az első helyszínen a gyerekeknek meg
kellett keresniük a rénszarvast, át kellett ugorniuk
az akadályokat, végig kúszni a szőnyegen, végül
felmászni a bordásfalra, ahol megtalálták a rén-
szarvast. Ügyesen végrehajtotta mindenki a feladatot.
A második helyszínen a Mikulás szánját kellett
húzniuk. Zsámolyra kötött ugráló kötél volt a szán,
és ezzel kerülték meg a labdát. A harmadik helyszínen
mindenki kismanóvá változhatott át, akik segítenek
szétosztani a Mikulásnak az ajándékokat. A földre
helyezett karikákba kellett a plüssöket válogatni,
sorversenyszerűen. Miután a három helyszínen vé-
geztek, meleg teával és vajas- mézes kiflivel gyűjt-

hettek erőt a további akadályokhoz. A negyedik
pályán a puttonyt kellett megtölteni. Szaloncukornak
csomagolt labdával dobhattak célba. Mindenkinek
lehetősége volt beletalálni a puttonyba. Végül az
utolsó akadályként, szobros játékot játszottak, kü-
lönféle instrukciókkal. A sikeresen teljesített feladatok
után, az iskola 1. t osztályosai kedveskedtek egy
Mikuláscsalogató tánccal. Alighogy befejezték, meg
is jelent a várva várt Mikulás, a gyermekek legna-
gyobb örömére. Dalokat énekeltünk neki, ő pedig
mindenkinek hozott egy kis meglepetést, amit haza
is vihettek. Majd elköszönt, mert még nagyon sok
tennivalója akadt. A gyerekek nagyon jól érezték
magukat, és élményekkel gazdagon tértek vissza
az óvodába.                           Kustos-Gersits Anita

Mikulás Kupán az óvodások
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Az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulója tisz-
teletére, a forradalmat megidéző kiállítással tiszte-
legtünk a hősök előtt, „1956-os Emlékkiállítás”
címmel.                                   

A meghitt hangulatú tárlaton a Magyar Emlékekért
a Világban Egyesület „Gloria Victis” , 56-os em-
lékhelyeket bemutató tablókiállítása, a kort megidéző
fotók, versek, könyvek mellett  egy különlegesség,
a sümegi Gimnázium zászlajából kivágott eredeti
darab  is megtekinthető volt.

A kiállításhoz kapcsolva, most először rendhagyó
töri órára invitáltuk az intézményeink diákjait. 

Az Emlékházban látogatást tett a Ramassetter
Vince Általános Iskolából nagy örömünkre négy
osztály. A diákok rendhagyó történelem óra keretében
ismerkedtek meg a fővárosi események mellett,
Sümeg forradalmi történéseivel is. 

A rendkívüli múzeumi órán felelevenítettük az
országos és helyi októberi történéseket, fekete-
fehér fotókkal és kivetítéssel, közben meséltünk a

Sümegen és a térségben történt eseményekről. A
diákok rövid, tömör információkkal, interaktív
módon ismerkedhettek meg a múltunk e jelentős
részével. 

Reméljük, hogy a fiatalok értékesnek ítélték az
iskolai falain kívül szerzett tudást és máskor is szí-
vesen jönnek hozzánk a vállalkozó kedvű pedagógus
kollégákkal együtt. 

Emlékház csapata 

A Famulus Vidékfejlesztési Egyesület áprilisban
benyújtott Hungarikum pályázata, Értékek iskolája
Sümegen címmel támogatásban részesült. A program
célja a fiatalok bevonása Sümeg értékeinek megőr-
zésébe, valamint a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózatba,
erős, együttműködő közösség kiépítése, partnerségben
a Ramassetter Vince Általános Iskolával , a Kisfaludy
Sándor Gimnáziummal és szovátai S. Illyés Lajos
Általános Iskolával. 

A pályázati programot szoros együttműködésben
valósítja meg a Famulus Egyesület és a Kisfaludy
Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház. 

A programindító rendezvény október 18-án került
megrendezésre, melynek a Kisfaludy Sándor Mű-

velődési Központ Könyvtára adott teret.  A program
keretében bemutatták a Pannon Ifjúsági Értékőr
Hálózatot, annak feladatát. Céljuk, hogy minél több
civil szervezet, helyi közösség legyen részese a fo-
lyamatnak. Terveik között szerepel a fiatalokkal
együttműködve a sümegi értékek megismerése, fel-
kutatása, melyet rendszerezve archiválnának, majd
nyilvánosan, közösen mutatnának be, továbbá új
értékek ajánlásának összeállítása, átadása az Értéktár
Bizottság számára. A programindító rendezvény
után, két alkalommal a Kisfaludy Emlékházban
gyűltek össze a már aktív, és a toborzók révén be-
vonódott általános iskolás, és gimnáziumi diákok.
A játékos ismerkedés, és néhány elméleti alap elsa-

játítása után, a technikai eszközökkel is megismer-
kedtek a fiatalok. A program rendkívül vidám,
kötetlen hangulatban telt, mely decemberben is
folytatódik, a közösen kitalált szlogen szellemisé-
gében, szóval „Kalandra fel”!

Értékek iskolája Sümegen” – Kalandra fel! 

A Famulus Vidékfejlesztési Egyesület, a Sümegi
Civil Fórum és a Kisfaludy Sándor Emlékház szer-
vezésében a Sümeg Városért Közalapítvány támo-
gatásával augusztus végén elindult a „Civilek az
Emlékházban” programsorozat. A program célja a
városban tevékenykedő aktív civil szervezetek
összefogása, együttműködésük erősítése, népsze-
rűsítésük, közös programok tervezése. 

Az első program házigazdái az Éltető Bala-
ton-felvidékért Egyesület volt, az Egyesület mun-
kaszervezetének tagjai gyógyteákkal és nagyon
finom helyi termék kóstolóval kedveskedtek a
megjelelteknek. Az V. Értékeink kiállításon a
civil szervezetek fotókkal, kiadványokkal, köny-
vekkel, tárgyakkal bemutatták tevékenységüket,
céljaikat, eredményeiket. 

A második találkozó házigazdái az Aktív Nagyik
voltak, mellettük a Városvédő és Szépítő Egyesület
mutatkozott be. Az Egyesület vezetői összefoglalták
munkásságukat, majd pedig tárlatvezetésre invitálták
a megjelenteket. A tárlaton megtekinthető fotók,
oklevelek, kiadványok, horgolások mind-mind si-
keres tevékenységük eredményét mutatta be. A
rendezvény házigazdái saját sütésű lángossal várták
a vendégeket, az esemény zárásaként pedig népdal
énekekkel lepték meg a közönséget. 

A novemberi rendezvény házigazdája a „Fehér-
kövek” Ramis Szülők Egyesülete volt, akik vetítéssel
egybekötött fényképes bemutatkozással készültek.
Céljuk, hogy segítsék a diákok, tanárok munkáját,
megkönnyítsék a szülők és tanárok közti kommu-
nikációt, valamint a tanárok, szülők, vállalkozók
közt létrehozzanak egy kapcsolatot, és az ebben
rejlő erőket próbálják meg egyesíteni. A Ramis
szülők bemutatkozóját követően értékes beszélgetés
és ötletelés folyt a további együttműködések lehe-
tőségéről, közös rendezvényekről, pályázatokról. 

A civil összefogást erősítő rendezvénysorozat
utolsó állomása az Adventi forgatag lesz. A forgatagon
az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, Vidék mi-
nősége sátrában készülnek a civilek, sok finomsággal,
helyi termék lekvárokkal, zöldségkrémekkel, teákkal
és sütikkel. A programsorozat reméljük, jövőre is
folytatódik. Összefoglalva, igazán büszkék lehetünk
arra, hogy a városunkban ilyen sok értékes, sokszínű
szervezet működik, akiknek nagyon sok jó ötlete
van, akik aktívan tesznek a településért, a közössé-
géért.                        Oszkai Réka -  Torma Kinga

Civilek az 
Emlékházban

Rendhagyó történelem óra 
a Kisfaludy Sándor Emlékházban

Ismét megrendezték a sümegi Roma bált
Sümeg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
december 9-én megtartotta immár hagyományosnak
tekinthető roma bálját, amelyre szép számmal
érkeztek a vendégek.

A rendezvényt Orbán István elnök nyitotta meg
rövid köszöntővel, többek között megköszönve
a képviselő-testület tagjainak, illetve a Sümegi
Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak
az egész éves munkát. Hangsúlyozta, hogy a
rendezvény az identitás- és az összetartozás tu-

datának erősítését is szolgálja.
Külön köszöntötte a vendégek sorában Végh

László polgármestert és Rupa Éva énekesnőt, a
Megyei Roma Önkormányzat elnökét. A műsort, a
Pro-kultúráért díjas Fláre Beás zenekar nyitotta
meg, majd fellépett Rupa Éva énekesnő, Rupa
Ferenc zenész és Szórádi Apollónia énekesnő. A
műsort követően vacsorával egybekötött bál vette
kezdetét. A hajnalig tartó jókedvről autentikus roma
népzenét játszó zenészek gondoskodtak. 
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Bűn-és balesetmegelőzési tanácsok az ünnepek idejére
A karácsony előtti bevásárlások „lázában”

gyakran megfeledkezünk értékeink védelméről.
Sajnos ilyenkor több alkalommal előfordult,
hogy nagy forgalmú bevásárló csarnokok, piacok,
áruházak, boltok környékén zsebtolvajok vitték
el az óvatlan bevásárlók értékeit, megkeserítve
ezzel az ünnep hangulatát.

A tapasztalatok szerint az év ezen időszakában
megnő az áruházak parkolóiban a gépkocsifel-
törések és a zsúfolt helyeken az alkalmi lopások
száma.  A lakosság tájékoztatása és a folyamatos
bűnmegelőzési tevékenység ellenére sajnos to-
vábbra is jellemző, hogy az emberek könnyel-
műsége segíti hozzá a bűnözőket a könnyű zsák-
mányhoz. 

A karácsonyi felkészülés alatt azonban némi
odafigyeléssel megelőzhető, hogy alkalmi tolvajok
áldozatává váljunk. Ahhoz, hogy jogsértés ne
zavarja meg az ünnepi hangulatot, kérjük, fogadják
meg tanácsainkat:

• fokozottan figyeljenek értékeikre, ha for-
galmas helyen, tömegben tartózkodnak

• értéktárgyaikat, irataikat ne tegyék a táska

vagy a kosár tetejére, azokat mindig a belső
zsebben vagy zárható táskában helyezzék el

• tömegközlekedési eszközökön, különösen a
fel- és leszállások alkalmával figyeljenek kör-
nyezetükre, kézi-, illetve válltáskájukat szorítsák
a testükhöz

• vigyázzanak bankkártyájukra, annak biz-
tonsági kódját a kártyától elkülönítve tárolják

• ha tehetik, ne tartsanak maguknál sok kész-
pénzt, ahol lehet, inkább bankkártyával fizesse-
nek

• a gépjárműveiket lehetőség szerint őrzött
parkolóban hagyják

• semmilyen értéktárgyat, okmányt ne hagy-
janak a gépjárműben jól látható helyen

• a gépjárműtől való távozás előtt győződjenek
meg az ajtók, valamint az ablakok zárt állapotáról,
a riasztó bekapcsolásáról!

Az év végi ünnepi forgalom biztonságos és a
körülményekhez képest zavartalan lebonyolítása
érdekében fogadják meg közlekedési tanácsainkat,
hogy a szeretet ünnepére ne vetítsen árnyékot
közlekedési tragédia:

– a bevásárlóközpontok környékén, és különösen
kanyarodáskor számítsanak arra, hogy jelentős
gyalogosforgalom várható

– figyeljenek arra, hogy az időskorú gyalogosok
sokszor nem a kijelölt helyeken mennek át az
úton és szabálytalanul haladnak

– az ünnepek alatt amennyiben lehetséges,
csak akkor használják autójukat, ha feltétlenül
szükséges és nem kívánnak alkoholt fogyasztani

– a hajnalig tartó ünneplés után lehetőleg ne
vezessenek, mert fáradtan nő a balesetek kocká-
zata

– kísérjék figyelemmel a forgalomkorlátozá-
sokról szóló híreket, információkat

–  ne feledkezzenek meg a járművek téli útvi-
szonyokra való legfontosabb műszaki felkészí-
téséről sem!

Kérjük figyeljenek tanácsainkra és tartsák is
be azokat, hogy az ünnepek valóban szépek,
biztonságosak és meghittek legyenek!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és baleset-
mentes közlekedést kíván:

Tapolcai Rendőrkapitányság

Zseblopások megelőzése
Közeledik az év vége, mindenki készül az ün-

nepekre.  Az üzletekben, az áruházakban, a
piacon, a karácsonyi vásárban, a tömegközlekedési
eszközökön jelentősen megnövekszik a forgalom,
és ez egyben kiváló alkalmat teremt a tolvajok
számára.

Jelentősen csökkenthető azonban az áldozattá
válás kockázata a legalapvetőbb óvintézkedések
betartásával. A zseblopások megelőzése érdekében
javasoljuk: A pénzt, bankkártyát, iratokat olyan
helyen tárolja, ahol a tolvaj nem tud észrevétlenül
hozzáférni, például kabát belső zsebében. A ké-
zitáskát tartsa mindig zárva, tömegben lehetőség
szerint szorítsa a karja alá, érintetlenségét többször
ellenőrizze. Soha ne tegyen pénztárcát, kézitáskát
a bevásárlókocsiba, a kosár vagy a bevásárló
táska tetejére! Csak annyi pénzt vigyen magával,
amennyi feltétlenül szükséges!

Még jobban figyeljen, ha tömegben tartózkodik!
Legyen gyanakvó, ha oldalba lökik, vagy látszólag
véletlenül bepiszkítják a ruháját, lábára lépnek!

Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne
tegye le a pénztárcát vagy kézitáskát a pultra!

Az áru próbálásakor se hagyja csomagjait, té-
likabátját őrizetlenül!

Mindig csak annyi csomagot vigyen magával,
amennyire képes odafigyelni!

A PIN- kódot ne írja rá a bankkártyára és ne
tárolja azzal együtt! Ha a kódot nem tudja meg-
jegyezni, olyan helyre írja fel, ami a kártyával
együtt nem tűnhet el! Amennyiben ellopták a
bankkártyáját, azonnal tiltassa le!

Ha tetten érik a zsebtolvajt, hangosan kérjék
az emberek segítségét, és azonnal hívják a rend-
őrséget az ingyenes hívható 107-es vagy 112-es
segélyhívó számon!

Ne hagyjon értéket
az utastérben!

A Tapolcai Rendőrkapitányság felhívja az ál-
lampolgárok figyelmét, hogy a karácsonyi aján-
dékok beszerzése közben se feledkezzenek meg
a gépjármű, illetve az abban felhalmozott aján-
dékok, értékek védelméről sem!

Gondosan ügyeljenek arra, hogy a gépkocsit
minden esetben zárják be, és lehetőleg ne hagy-
janak benne pénzt, táskát, iratokat, illetve egyéb
értéket!

Ha ez mégis szükséges, tegyék ezt úgy, hogy
ne látszódjon kívülről, mi minden található az
autóban!  Használják a csomagtartót! 

Ne csak a vásárlás alkalmával, hanem a kará-
csonyi, egyházi rendezvények idejére leparkolt
gépjármű esetén is hasonló körültekintéssel jár-
janak el!

Ünnepre készülődés: az internetes vásárlás veszélyei az utastérben!
A Tapolcai Rendőrkapitányság az Interneten

történő vásárlás veszélyeire hívja fel a lakosság
figyelmét.

Ma már teljesen természetes, ha valaki –
akár a napi bevásárlásait is – az Interneten
keresztül valósítja meg. Az online kereske-
delem mindenki számára számos előnnyel
jár. A digitális tér azonban - ahogy a fizikai
világunk is - rejt magában veszélyeket.

• Az elsődleges kockázatot az ilyen típusú
vásárlásoknál az jelenti, hogy az eladó és a
vevő a legtöbb esetben nem találkoznak egy-
mással, így a vevő a fizetést megelőzően nem
látja a terméket. 

• A megrendelés előtt mindenképpen el-
lenőrizzék le az adott webáruház „valódiságát”.
A törvényesen működő webáruházak rendel-

keznek adatvédelmi szabályzattal, vagy az
üzletszabályzatuk kitér a személyes adatok
védelmére és meghatározza a vásárlás leg-
fontosabb feltételeit (pl. fizetési és szállítási
módok, feltételek). Ezek az információk a
legtöbb esetben a kezdőoldalon helyezkednek
el. 

• Bankkártyával történő fizetés esetén le-
hetőség szerint olyan webáruházban vásárol-
janak, amelynél a fizetés valamely banki ol-
dalon keresztül történik, így a kártyájuk adatai
biztonságos kapcsolaton keresztül jutnak el a
bank központjába, azokat a webáruház üze-
meltetője nem ismeri meg. 

• Az internetes csalások elkerülése érde-
kében kétkedve kezeljék az olyan eladókat,
akik szolgáltatásával kapcsolatosan kevés ér-

tékelést jegyeztek be az ügyfelek, vagy ame-
lyek a piaci árnál lényegesen alacsonyabb
áron kínálják termékeiket, esetleg nem valós
címmel, telephellyel, vagy telefonszámmal
regisztráltak. 

• A magánszemélytől történő vásárlások
alkalmával a konkrét megrendelés előtt célszerű
a hirdetést lementeni a számítógépükre, mivel
később – amikor az áru megérkezik – a „cso-
magban” nem az van, ami az ajánlatban sze-
repelt, könnyebb annak bizonyítása, hogy az
Önök tudomása szerint mire fizették ki az
adott vételárat. A legjobb megoldás a személyes
átvétel, de ha ez nem lehetséges, akkor az
utánvétel lehetőségét kérjék. Magánszemélytől
történő vásárlás esetén soha ne utalják el a
vételárat, vagy annak egy részét előre!
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Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe.
Béke, boldogság és szeretet költözik a szívekbe,
csillogó gyermekszemek várják a Mikulást, a
Jézuskát. És itt véget ér az idill. Sokan munka
mellett látjuk el a családunkat, és még a dec-
ember 24-e is számos helyen a készülődésé,
és a rohanásé. Ezen szeretnék egy kicsit könnyí-
teni, hogy az anyukák, nagymamák és termé-
szetesen apukák, nagypapák is örömteli vára-
kozással tekintsenek a közelgő ünnep elé, ne
pedig valami versenynek érezzük a készülődést,
ne akarjunk mindennek és mindenkinek meg-
felelni.

Ahhoz, hogy nyugodtan teljen a Szenteste
először számba kell venni kit, mikor fogadunk,
kihez megyünk, és nem utolsó sorban kinek
milyen finomsággal kedveskedünk. Innentől
saját időnket ésszerűen beosztva minden hét-
végén elkészíthetjük egy-egy apró részletét a
teljes tervnek. Javaslom, ami fagyasztható vagy
állni kell neki, hetekkel előbb elkészülhet és a
kamra jól eldugott sarkában várhatja, míg elő-
kerül. Ha jó előre elkészítjük a sütik egy részét,
ne feledkezzünk meg arról sem, hogy legalább
másfélszeres adag készüljön, mert így egy kis
darabot előhagyhatunk az éhes seregnek, a na-
gyobb részét pedig gondosan elrejtve őrizzük
karácsonyig.

A teljesség igénye nélkül szeretnék pár ötletet
adni mi is kerüljön az asztalra karácsonykor.
A hagyományos családi vacsora december 24-
én halászlé, rántott/sült hal, esetleg csirke/pulyka,
de a káposzta ételekről sem szabad megfeled-
keznünk. A tradicionális desszert pedig az el-
maradhatatlan bejgli, a linzer és a mézeskalács.
De ha a hozzávalók között keresgélünk, min-
denképp előtérbe kerülnek az aszalt gyümölcsök,
a dió, mák, kókusz, gesztenye és az alma.
Igyekszem ezúttal olyan ételeket bemutatni,
hogy előre is elkészíthető, költséghatékony
ugyanakkor nagyon finom választás legyen az
ünnepi asztalra.

Szeretnék több lehetőséget biztosítani a há-
ziasszonyok számára, hogy időben el tudja
kezdeni a hozzávalók beszerzését. Mindenképp
javasolnék levest. Nálunk hagyományosan baja
halászlé kerül az asztalra. Ha valaki nem szereti
a halat, vagy nincs kedve a passzírozással bí-
belődni, nagyon jó alternatíva bármilyen krém-
leves. 

Ünnepi krémleves
Hogy egy kicsit ünnepibbé tegyük a hangu-

latot, most ne a hagyományos módon készítsük
el, hanem a kívánt zöldségeket a hagymával
kevés vajon pároljuk elő, utána öntsük fel alap
lével, esetleg vízzel és főzzük puhára a hozzá-
valókat. Most tejszínt használjunk a tejföl
helyett, és ha teljesen elkészültünk a levessel,
apróra vágott friss zöldfűszerrel bolondítsuk
meg, ettől nem csak ízletesebb, hanem deko-
ratívabb is lesz a levesünk. Sűríteni nem szük-
séges általában semmilyen krémlevest liszttel,

inkább több zöldségből készítsük, vagy főzzünk
bele egy-két szem burgonyát, és csak annyi
vízzel pároljuk puhára, ami épp ellepi. Így
addig hígíthatjuk, amíg eléri a kívánt állagot.

Készíthetjük sütőtök-hagyma keverékéből
ilyenkor a tejföl helyett passzírozott paradi-
csommal is hígíthatjuk, ha kész pirított man-
dulával vagy fenyőmaggal is megszórhatjuk.
A sárgarépa-póréhagyma páros nálunk mindig
siker. A cukkini-vöröshagyma krémleves feltéte
lehet egy kevés pirított szalonna. A zeller-vö-
röshagyma, vagy karfiol-vöröshagyma, esetleg
brokkoli-vöröshagyma párosok az utolsó szemig
eltűnnek a tányérokból.

Nálunk évek óta rántott, illetve egészben
sült hal a második fogás s bár ezt is lehetne to-
vább ragozni, úgy érzem, hogy azokra is kellő
figyelmet kell fordítanom, akik nem szeretik a
vízi állatokat. Ezért most egy olyan csirke re-
ceptet hoztam, amit a televízióban láttam, kicsit
továbbgondoltam és most megosztom Önök-
kel.

Részeges ünnepi csirke

Hozzávalók:
• 1 egész fiatal csirke, vagy azon részei,

amiket a család szívese fogyaszt
• 1 nagy fej vöröshagyma
• 15 dkg aprófejű csiperkegomba
• 15 dkg fagyasztott erdei gomba
• 1 üveg jó minőségű Pinot Noir vörösbor
• kakukkfű, babérlevél, zsálya, só, bors
• vaj
Elkészítés:
Egy magas falú lábosban elkezdjük a vajat

hevíteni egy nagyon kevés olaj társaságában,
így biztosan nem fog megégni. Közben a hagy-
mát viszonylag apró darabokra szeljük. A

csirkét feldaraboljuk, nagyjából 10-12 darabra
és meghintjük finomliszttel minden oldalát,
ettől szép színt kap, és a ragunkat is segíti
kicsit sűríteni. A forró vajba beletesszük a
csirkét és elősütjük, éppen csak annyi ideig,
amíg a bőre szép aranyszínű lesz, majd kiszedjük
egy tálba, és a lábasban maradt zsiradékba be-
letesszük a hagymát kicsit megfonnyasztani.
Ha kezd a hagyma opálosodni, visszatesszük
a csirkét, alaposan sózzuk, borsozzuk, majd
felöntjük annyi borral, hogy szinte teljesen el-
lepje a húst. Kevés alap lével tovább gazdagít-
hatjuk ragut, majd jöhet bele 3-4 darab babér-
levél, egy marék friss kakukkfű, egy pár csipet
zsálya és egy nagy keverés után tartalék lángon,
fedő alatt teljesen puhára főzzük a húsokat.
Közben elkészíthetjük hozzá az autentikus po-
tentát, vagy a krumplipürét, ki melyiket szereti.
Az apró fejű gombát szintén kevés vajon, forró
serpenyőben előpirítjuk, a fagyasztott erdei
gombát pedig leöblítjük és pár percre a csiperke
mellé tesszük átforrósodni. Nem kell feldara-
bolni, hiszen így szép kontrasztot fog adni a
hússal, majd ha itt-ott megpirultak a gombafejek,
az egész serpenyő tartalmát beleöntjük a raguba,
ami 1,5-2 órája rotyog és úgy 5 percig tovább
forraljuk, majd a krumplipüré vagy a polenta
mellé friss, apróra vágott petrezselyemmel
megszórva tálaljuk.

A sertéshús kedvelőket sem hagyhatom ünnepi
fogás nélkül, íme egy könnyen, gyorsan elké-
szíthető ünnepi köntösbe bújtatott finomság.

Baconbe bújtatott szűz
erdei gomba mártással

Hozzávalók:
• 2 sertésszűz
• 20 dkg szeletelt bacon
• 20 dkg erdei gomba
• 2 dl tejszín
• 1 kisebb fej vöröshagyma
• petrezselyem
• só, bors
• vaj
• tej
• 2-3 gerezd fokhagyma
Elkészítés:
A szüzet kb. 4 cm vastagra felszeljük, és mi-

nimum egy órára, de inkább egy egész éjszakára
a fokhagymás, sós tejbe áztatjuk. A pihentetés

Örömteli várakozás
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után szárazra töröljük a húst, sóval, borssal
megszórjuk, majd az oldalát körbetekerjük a
baconnel, amit egy fogpiszkálóval rögzítünk a
húshoz. Kevés vaj-olaj keveréket hevítünk egy
magasabb falú serpenyőben, majd a húsok
mindkét felét megpirítjuk. Nem kell átsütni,
mert ha kevés színt kapott a hús, felöntjük
kevés vízzel, vagy könnyű száraz fehérborral
és puhára pároljuk a húst. Amíg puhul a hús,
az erdei gombákat felszeleteljük és a hagymával
együtt addig sütjük, míg elfő a gomba leve.
Ha már pirul a gomba, felöntjük a tejszínnel
és gazdagon meghintjük a petrezselyemmel. A
húsokat is zsírjára sütjük, kitesszük egy tálba,
majd a gombás raguval nyakon öntve tálaljuk.
Köretként burgonyapürét, vagy rizst ajánlok
hozzá. 

Természetesen a desszert sem maradhat el!
Tavaly szinte az összes tipikus karácsonyi
édesség receptjét megosztottam Önökkel, idén
kicsit a felnőttekre hangolódva ünnepi likőröket
és azok elkészítését fogom bemutatni. Ki tud
ünnepibb hangulatot elképzelni, mint mikor
bontjuk az ajándékokat, és közben kellemes
édes likőröket kortyolgatunk?

Bailey’s házilag 
(kb. 1 liter lesz az elkészült ital)

Hozzávalók:
• 0,5 l tejszín
• 1 dl tej
• 7 dkg cukor
• 35 dkg sűrített tej
• 1 dl frissen főzött fekete kávé
• 4 dl (lehetőleg ír) whisky

• Vanília kivonat
vagy 2-3 tasak vaníliás
cukor

Elkészítés:
A cukrot egy na-

gyobb edénybe kara-
mellizáljuk lassú tűzön,
de vigyázzunk, nehogy
odaégjen! Amikor a cu-
kor szép aranybarna,
hozzáöntjük a tejszínt
és addig kevergetjük,
míg a karamell felol-
vad. Keverjük hozzá a
többi hozzávalót for-
rásig hevítsük, közben
gyakran kevergessük,
majd a tűzről levéve,
ha kicsit hűlt adjuk
hozzá a whisky-t is.
Készen is vagyunk!

Kókuszlikőr
Hozzávalók:
• 4 dl vodka
• 40-50 dkg cukor
• 1,5 l tej
• 10 dkg kókuszreszelék
• 2 csomag vaníliás cukor
Elkészítés:
A tejet felforraljuk, majd a kókuszreszelékkel

együtt lassú tűzön egy óráig főzzük. A tűzről
levéve hozzáadjuk a cukrot és a vaníliás cukrot,
majd ha kihűlt a vodkát is. Ezzel is megvol-
nánk!

Kávélikőr
Hozzávalók:
• 5 dl tejszín
• 4 ek. kristáylcukor
• 2 csomag 

vaníliás cukor
• 2 tubus sűrített tej
• 1 dl fekete kávé
• 3,5 dl whisky
Elkészítés:
A kristálycukrot karamelli-

záljuk. Amíg pirul, megmele-
gítjük a tejszínt is. Mikor a
cukor már szép arany színű,
hozzáadjuk a tejszínt és lassú
tűzön, állandóan kevergetve
felolvasztjuk a karamellizált
cukrot. Hozzáadjuk a sűrített
tejet, a cukrot és a kávét, ismét
felforraljuk, majd hagyjuk tel-

jesen kihűlni. Ha már kihűlt, hozzáöntjük a
whisky-t , alaposan összekeverjük, és már fo-
gyaszthatjuk is!

A krémlikőröket fogyassza mindenki fele-
lősséggel, és használat előtt ne feledjük őket
alaposan felrázni!

Remélem a mostani receptek közül is vala-
mennyit elkészítik! Jó készülődést kívánok
minden kedves olvasónknak, boldog, meghitt
perceket a családjukkal, barátaikkal!

Boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánok,
valamint sikerekben, eredményekben gazdag
újesztendőt!

Végh Beatrix

Élményekben gazdag tanévet zár a sümegi Zafirah
Hastánccsoport, amely immár 11. éve működik
a városban.

Jelenleg 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 Kata-
linnal. A hastánc számukra egy olyan felszabadító
önfeledt 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 kul-
turális szórakozás élményét közvetítik
a nézőiknek. 

Számos fellépésen vannak túl. Kü-
lönböző rendezvények, például gálák,
falunapok, fesztiválok jótékonysági
bálok vendég fellépői voltak. Verse-
nyeken is szívesen részt vesznek, de
nem a győzelemre való vágy hajtja
őket. Leginkább egyfajta visszacsa-
tolást, 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 ér-
zéseiket.

Sok-sok új ötletük és tervük van, amely meg-
valósításra vár, de ez egyelőre maradjon megle-
petés…

Rozmaring díjat
kapott a

Terazza Bistro

Összetartás, szórakozás, alkotás

Kaposvár és Tihany kapta idén a Virágos Ma-
gyarországért elnevezésű környezetszépítő verseny
fődíját, így a somogyi megyeszékhely és a Veszp-
rém megyei község képviselheti Magyarországot
az Európai Virágos Városok és Falvak Versenyén
(Entente Florale Europe) –közölte a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség. 

Az idei verseny kiemelt témája azon éttermek
keresése volt, ahol nagy figyelmet szentelnek a
gondozott környezetre, a virágosításra. Ennek
mentén Rozmaring-díjat kapott a tahitótfalui
Bodor Major, az encsi Anyukám mondta, a Bő-
szénfai Szarvasfarm Vadétterme, a SÜMEGI TE-
RAZZA BISTRO, a tiszafüredi Öreg Halász Ét-
terem, a paloznaki Sáfránkert Étterem, a nagy-
kanizsai Szőlőskert Étterem, a szolnoki Galéria
Étterem és a hódmezővásárhelyi Bandula Kis-
vendéglő.

Az „Év legvirágosabb étterme” díjat a székes-
fehérvári Diófa étteremnek ítélték, turisztikai kü-
löndíjban részesült Balatongyörök és Gyula ide-
genforgalmi, valamint virágos szempontból is
kiemelkedő teljesítményéért.
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Mottó: A múlt nem mögöttünk, hanem alattunk van, hiszen a jelen történéseinek gyökerei onnan táplálkoznak

A Dunántúl számos településén birtokos Kis-
faludy család sümegi története immár 235 évre
tekint vissza. Eddigi ismereteink szerint, a csa-
ládnak három kúriája volt a falakkal kerített
belvárosban, illetve egy majorsági épülete a
vár alatt és egy présháza az Öreg Baglyas-he-
gyen. A Kisfaludyaknak még birtokolniuk kel-
lett egy ingatlant a településen, mivel a
Sümegen született, élt és meghalt Kisfaludy
Boldizsár (1775-1827) táblabíróról tudjuk,
hogy élete utolsó évtizedében a vp.-i püspök
prefektusaként dolgozott. Feleségével, Szent-
györgyvölgyi Horváth Máriával (†1818. e.),
majd ennek halála után felsőeőri Márkus Teré-
ziával (1800–?) itt éltek, de lakhelyük címét ez
idáig nem sikerült azonosítani. 

A Kisfaludy család sümegi ágának megala-
pítója a Vas megyei Téten birtokos id. kisfa-
ludy Kisfaludy Mihály (1746-1826) Győr
vármegyei szolgabíró, aki 1771. júl. 25-én,
Sümegen feleségül vette Sándorffy Annát
(1755–1788), Sándorffy Sándor (1714 k.–
1774) és Tarányi Terézia (1716–1790)
leányát. A házaspár előbb Sümegen lakott, ki-
lenc gyermekük közül az első öt itt született
(Sándor, Boldizsár és Anna, Dániel és Mi-
hály), közülük az első három jobbára itt élt és
itt is hunyt el gyermektelenül, akárcsak az alig
20 évesen a Rajna-menti harcokban katona-
ként elesett Dániel (1776–1796). A család sü-
megi ágának folytatását a szintén itt született,
majd a család téti birtokát öröklő, ifj. kisfa-
ludy Kisfaludy Mihály (1774-1847), ponto-
sabban annak Móric nevű fia, családja. majd
leszármazottjai biztosították. 

Kúria-épület a Kisfaludy tér 2. sz. alatt
A Kisfaludy Emlékháznak helyet adó, L

alaprajzú épület hosszanti szárnyát, valamikor
az 1750-es években emelte Sándorffy Sándor
királyi ügyész, aki Padányi Bíró Márton
püspök szolgálatába szegődött. Az ő halála
után a sümegi házat veje, id. Kisfaludy Mihály
örökölte, aki azt elsőszülött fiára, Sándorra
hagyta, aki e falak között látta meg a napvilágot.
A kalandos életű költő etédi (Erdély), bécsi,
milánói és a franciaországi dardigniani évei
után feleségül vette Szegedy Rózát (1775–
1832), akivel előbb Kámban, 1805-től a sümegi

kúriában éltek. Itt történt megtelepedésük első
éveiben a főhomlokzaton két szobával bőví-
tették. Ebből az időből származik az épület
legkorábbról ismert rajza, amelyet Petrich
András (1765–1842) készített az 1820-as
években. A kúria épületének legismertebb áb-
rázolása – előterében a Szentháromság-szo-
borral – az 1840-es évek elejéről származik,
melyet Libay Károly (1816–1888) festőművész
készített. 

Kisfaludy Sándor halálát követően a kúria
épületét Ramassetter Vince (1806–1878) vá-
sárolta meg, aki eladta azt eitneritzi Eitner Jó-
zsef (1795–1866) tímármesternek, akitől veje,
Dorner (Darnay) Kajetán (1828–1907) kapta
meg. Mivel ez utóbbi vaskereskedő volt,
1853-ban elfogadta Ranolder János püspök
ajánlatát, s elcserélte ezt az épületet egy a fő-
utcán (Kossuth L. utca) álló épülettel, melyet
napjainkban Imre-bolt néven ismerünk. A
költő sümegi szülőháza ettől kezdve az 1947-
ben történt államosításig, püspöki tiszttartó
lakás volt. A világháborúban az épületet bom-
batámadás érte, s miután a károkat kijavítot-
ták, az erdészet irodái lettek itt elhelyezve. A
kúriát akkor bővítettét a hátsó, udvari szárn-
nyal. Évekig tartó huzavona után, 1850. május
1-én, az épület első három helyiségében meg-
nyílt a Kisfaludy Emlékház, melyet a sümegi
Entz családdal rokonságban álló Entz Géza
(1913–1993) művészettörténész és az akkor
Sümegre került Kovács J. András (1906–1967)
történelemtanár rendezett be, amit az elkövet-
kező évtizedekben többször átrendeztek. 

Kúria-épület a Szent István tér 4. sz. alatt
A kúriát a tiroli eredetű családból származó

nagymányai és aranyosmaróti Koller Antal
(1710–1767) püspöki intéző, Bíró Márton
utódjának, Koller Ignác veszprémi püspök
(1762–1773) testvére építette a 18. század de-
rekán. Tarányi Katalint (1713–1785) vette
nőül, így sógora és munkatársa lett Sándorffy
Sándornak, aki szintén Bíró püspök szolgála-
tában állott. Sümegi lakóházuk az 1756–1760
között elkészített sümegi házösszeírásban
“domus Kolleriana” néven szerepelt. Halála
után az épületet Sándorffy vásárolta meg.

Tőle került öröklés útján az öreg Kisfaludy
Mihály tulajdonába. Az ő halála után a kúriát
Kisfaludy Anna (1778-1865) nevű lánya örö-
költe, s az ő becenevéből származik az épület
„Nanica-kúria” neve. Falai között élte le életét
férjével, Mayer József (1759-1833) cs. kir. ez-
redessel, akivel 1809-ben kötött házasságot.
A Mayer–Kisfaludy házaspárnak gyermeke
nem született, haláluk után az épületet a sza-
badságharcot megjárt unokaöccs, Kisfaludy
Mór örökölte, de ő és családja akkor már a
Kisfaludy Sándor örökségét képező vár alatti
majorépületben lakott. A belvárosi kúriát az
1860-as évek második felében, Lehner Ferenc
helytartósági titkár vásárlolta meg, majd 1897-
ben a népes és szerteágazó, a város életében
egykoron kimagasló szerepet játszó Mojzer
családé lett a kúria épülete. A jobbára lakóház-
ként szolgáló épület, az utóbbi években szá-
mos tulajdonost és többféle – nem minden
esetben oda illő – funkciót látott (és lát) el.

Kúria-épület a Vak Bottyán utca 1. sz.
alatt

Sümeg falakkal kerített belvárosának egyik
legrégibb és igen alaposan dokumentált épü-
lete. Legkorábban 1688. augusztus 8-án em-
lítik, amikor Mészöly András sümegi lakos
eladta az épületet nagymádi és várbogyai Bo-
gyay György (1666–1717) zalai alispánnak
(1697-től) és sümegi várkapitánynak (1705-
től), melyről egy 1696 évi feljegyzés azt írja,
hogy fagerendákból épült. Építéstörténetéről
szól Széchenyi Pál (1645–1710) püspök ado-
mánylevele, melyet az 1701-es évi nagy sü-
megi tűzvészt követően adott ki 1704-ben.
Ebben, parancsban utasítja a tulajdonost arra,
hogy a falakkal kerített belváros házaihoz ha-
sonlóan „a tűzbéli veszedelemtül megh mara-
dott” fa háza helyén egy zsindellyel fedett,
kőházat emeljen, s „mivel pedig ezen helység
egészbén Püspöki fundus lévén…, azért aján-
dékoztuk az ide való Immunitással eő
kgylmét és maradékit”. Kisfaludy Sándor szülőháza az 1960

Szt. István tér 4. sz.

Vak Bottyán u. 1 sz. 
A kúria képe az 1960-as évek elején.

Kisfaludy ingatlanok Sümegen



A kúria következő tulajdonosa tatárszent-
györgyi és rábabgyoszlai Vajda Ignác (1792–
1854) neves jogász és jogtudós, valamint fe-
lesége, sötényi Horváth Terézia (1787–1842)
voltak, akiknek Amália nevű leányuk Kisfa-
ludy Sándor második felesége volt. 

Tőlük került a Zala megyei Vöcköndről
származó Luiszer Lajos (1838–1911) ma-
lomtulajdonos és földbirtokos, valamint fe-
lesége, Gindl Teréz (1850–1918) kezére. Hi-
vatalosan 1891-ben telepedtek le Sümegen,
de a kúriát ennél jóval korábban, az 1880-as
évek legelején vásárolták meg. A család in-
tenzív társadalmi életet folytatott. Jó kap-
csolatot ápolt a magyar művészvilággal,
1898-ban házában Jászai Marit is vendégül
látta. Karolina nevű leányuk alig 17 éves,
amikor 1899. júl. 4-én házasságot kötött a
város „kulturális mindesével” Darnay Kál-
mánnal. 

Luiszer Lajos halála után a kúria az enyingi
születésű Krisztinkovics József (1861–1818)
postamester és neje, szehénfai és gyöngyös-
melléki Király Margit (1870–1920) tulajdo-
nába került. A család 1895-ben kerültek Sü-
megre, miután az addigi postamester, Ereky
(Witmann) István állásáról lemondott. A pol-
gári házasság bevezetését követően, 1895–
1897 között a város anyakönyvvezetője, majd
az 1900-as évek elejétől élete végéig az Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka, a Ma-
gyar Postamesterek és Kiadók Országos
Egyesületének alelnöke volt. Életének 57-ik
évében, spanyoljárványban hunyt el. A kúriát
fia, a keszthelyi Gazdasági Akadémiát végző
Krisztinkovics Aladár és neje, az 1937-ben
megözvegyült Szegleth Margit (1891–?) örö-
költe, akitől annak Gabriella (1897–1971)
nevű húga tulajdonába ment át. Ez utóbbi
házassága révén a kúria a Kisfaludy család
tulajdonába került. A férj, Kisfaludy Károly
(1894-1970) katonatiszt volt, akinek nagyapja
Kisfaludy Móric (1818-1893), apja Kisfaludy
Tivadar (1855-1940) telekkönyvvezető volt.
Az apa halála után, a sümegi kúriát fiúk,
Kisfaludy Attila (1925-2014) építészmérnök
örökölte, aki a szülei halála után eladta azt
Szeghalmi Tamás tanárnak és feleségének
Sági Judit Katalin könyvtárosnak. A kúria a
Szeghalmi család tulajdona maradt 2012-ig,
amikor az épületet dr. Czapári Balázs állat-
orvos vásárolta meg. 

Major épület (ma várcsárda) a vár alatt
Kisfaludy Sándor feltehetően a Sándorffy

nagyszüleitől örökölte a vár keleti tövében
fekvő, 3 hold nagyságú „ősi birtokot”, rajta egy
kis épülettel, melyet a költőt szolgáló ispán la-
kott. A költő halála után évekig üresen állt,
mígnem Kisfaludy Móric a szabadságharcban
megvívott csatái és az azt követő rabsága, il-
letve a költő szülőházának 1853-ban történt el-
adása után költözött ide és élt haláláig
(1893-ig) a világtól visszavonultan, és nagy
szegénységben. Világos következményeit soha
nem tudta kiheverni, miközben erőfeszítéseket
tett a költő hagyatékának rendezésére. A látszó-
lag jelentősnek mondható örökséget ugyanis
még életében óriási, 72000 pengő forintnyi
adóssággal terhelte meg a „boldogult Sándor,
kit a végzet amennyivel több poétai talentum-
mal ruházott fel, a gazdaságban annál kevesebb
szerencsével áldott meg”, mondotta róla egy-
kori barátja, Deák Ferenc. Ezt a csődtömeg
rendezése egyedül Kisfaludy Móricra hárult,
akinek erejét meghaladta ez a feladat. A sorra
jelentkező hitelezők igényeit kölcsönök felvé-
telével próbálta megoldani, de azok kamatai
végül a teljes anyagi összeomláshoz vezettek,
amit az 1850-es évek derekán kezdődő bírósági
végrehajtások jelzik, és amelyek kiterjedtek
ingó és ingatlan javaira, köztük a lakóházra, a
szőlőföldekre és a majorságra is. 1900. július
4-én megtartott bírói árverésen került sor a ma-
jorság eladására, amit a veszprémi püspökség
4600 koronáért vásárol meg. Hornig püspök „a
költő emléke iránti kegyeletből, átengedte a la-
kóház használatát Kisfaludy Móric családjá-
nak, minden mellékszolgáltatás nélkül”. Ennek
tudatában az épületet még hosszú évtizedeken
át a néhai szabadsághős családjának tagjai, öz-
vegye Smodits Mária (?–1909) és gyermekei,
illetve az 1960-as évekig unokája, Kisfaludy
Endre (1885-1966) és neje, Hercz Julianna
(1889-1963) lakták.  Az 1990-es évek végén a
Várcsárda komplexum főépületében lett a régi
épület beillesztve, eredeti állapotban meg-
őrizve annak barokk kori boltíves pince-helyi-
ségét.

Présház és pince az Öreg Baglyas-hegyi
szőlőben

A sümegi szőlő és a rajta álló présház
szintén örökség útján, a Tarányi nagymamától
került Kisfaludy Sándor tulajdonába. A költő
egyik kedvenc tartózkodási helye volt, ahol
több műve is született. 1844-ben bekövetkezett
halála után unokaöccse, Kisfaludy Móric
gondozta a területet. 1852-ban eladta Ranolder
János (1806–1875) veszprémi püspöknek,
aki saját részére vásárolta azt meg. A következő
tulajdonosváltás 1875. május 18-án történt,
amikor  chernelházi Chernel Ignác (1807–
1894), a Batthyány uradalmak ügyésze, Zala
és Tolna vm. törvényszéki elnöke és neje,
szentgyörgyi Horváth Cecília (†1881) tulaj-
donába került, akik 1876-ban a költő emlékét
megidéző emléktáblával jelölték meg az épü-
letet. A házaspár az 1860-as évek elején Ka-
posvárról költözött Csabrendekre, ahol meg-

vásárolták az egykor Niczky, illetve Fekete
családok által épített impozáns kastélyt és a
hozzá tartozó birtokot. Letelepedésükben
közre játszott az is, hogy egyetlen fiúk,
Chernel Olivér (1839–1888) a tapolcai járás
alszolgabírója volt (1867–72), miközben Sü-
megen, a mai Szent István tér 1. sz. alatt álló
kúriába lakott feleségével, a sümegi városi
temetőben eltemetett knovnowi Meyer Jo-
sephine Clárával (1855–1872), aki Scotti Ber-
talan unokája volt. Felesége halála után fel-
számolta sümegi birtokait és Csabrendekre,
szülei kastélyába költözött és újra megnősült.
Az Öreg Baglyas-hegyi birtok nem sokkal
Ramassetter Vince halála előtt került annak
tulajdonába, aki 1878 évi végrendeletében
Terézia-Lujza, férjezett Pataky Antalné test-
vérére hagyta. A szőlőbirtokot férje húgának
Sümegen élő unokája, Raile Irén és férje,
Szűcs Zsigmond örökölte. 1913-ban, miután
a férj egy holland-magyar biztosító társaság
igazgatója lett és elhagyták az országot, „a
sümegi Baglyas-hegyen levő 40.000 négy-
szögöl területű szőlőt” eladták dr. Tarányi
Ferenc (1878–1945) főispánnak. És ezzel a
kör lezárult, az időközben irodalmi zarán-
dokhellyé váló szőlőhegy és a rajta levő prés-
ház visszakerült a Tarányi család kései le-
származottjához. 1924 őszén a sajtóban fel-
röppent az a hír, mely szerint, „a főispán úr
25 évre rendelkezésre bocsátja oly célból,
hogy abban egy Kisfaludy emlékhely ren-
deztessék be. Darnay Kálmán múzeumigazgató
már ki is eszközölt egy nagyobb pénzösszeget
a kultuszminisztériumban oly célból, hogy
ezzel a renoválási munkát megoldják, mert
az épületet teljesen vissza akarják állítani
abban a formában, ahogy az a költő halálakor
volt. A szoba berendezése Kisfaludy Sándor
bútoraiból állna, a falon a költő vadászfegyvere
lógna, az asztalon az ő kalamárisa és befeje-
zetlen kézirata feküdne, úgy hogy a hely va-
lóban zarándok helye lesz azoknak, akiket
szívük kegyelete egy nagy magyar lélek ott-
honába elvezet”. A szép ötletből azonban
nem lett semmi. Ahogy a korabeli sajtó meg-
írta, „a nagyközség akkori vezetői – mivel a
település feladata lett volna az épület üze-
meltetési költségeinek biztosítása – kézen-
között elsumákolták Darnay ötletének meg-
valósítását.” 
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