
Két évvel ezelőtt is ezzel a főcímmel jelent
meg a Marcal-Parti. Nem is telt el olyan sok
idő, és az akkori, még kissé homályos elkép-
zelések konkrét formát öltöttek. Most, a Sümeg
és Vidéke új folyamát szintén ezzel a felütéssel
indítjuk.

Nemrégiben pályázatíró szakemberek tartottak
ismertetést, majd Végh László, Sümeg polgár-
mestere lakossági fórumán, prezentációban
vette sorra a városfejlesztési irányokat, amelyek
meghatározzák a következő reményteli időszakot
városunk életében. 

Ismertette a Ramassetter- terv fő célkitűzéseit
és a konkrét projektterveket. Lapunk megpró-
bálja összefoglalni, mit lehet ma tudni a Sü-
megen most induló városfejlesztési boomról.

Mint ismert, Sümeg része a nemzeti kastély-
programnak és a várprogramnak is.  Jó esély
van arra, hogy a Püspöki palotát éppúgy beil-
lesszük Sümeg gazdasági és kulturális életébe,
mint a várat.

Az országos tanuszoda program, amelynek
az egyik első projektje lesz a sümegi, most
már tényleg csak a Nemzeti Sportközpontok
startjelére vár. Lezárult a közbeszerzés, az
alapkő letétele hamarosan megtörténik. Az a
realitás, hogy a sümegi uszoda körülbelül egy
év múlva fogadhatja az első csoportokat és lá-
togatókat. Hangsúlyozni kell, hogy a tanuszoda
központi kormányzati program, az állam az
üzemeltetés terhét is leveszi az önkormányzat
válláról.

Váratlanul esély mutatkozik egy újabb kor-
mányzati programban való részvételre. A Magyar
Kézilabda szövetség központi forrásból 60 ún.
munkacsarnokot épít országszerte. A megyéből
Veszprém Zirc és Sümeg vehet részt a prog-
ramban.  Az új csarnok helye, amely megoldhatja

az égető sümegi infrastrukturális gondokat, a
Sport utca és a labdarúgó pálya közötti részen
lehet.  Az üzemeltetés az önkormányzat feladata
lesz, de ez jóval könnyebben megoldható, mint
egy uszoda esetében.  Bérbe adásból akár még
nyereségessé is tehető a létesítmény

Fejlesztési terveink 70-80%-át megvalósít-
hatjuk szinte egy lépésben a most induló uniós
pályázatok segítségével.  A város gazdaság- és
településfejlesztési pénzekre egyaránt pályázik.
Az ún. A TOP-os projekttervek kulcsszerepet
játszanak. 

A településfejlesztési tenderek valójában búj-
tatott kétfordulós pályázatok. Ez azért jó, mert
van elegendő idő a pontosan kimunkált tervek
beadásáig.  Sümeg számára ez praktikusan azt
jelenti, hogy eltűnik az előző önkormányzattól
örökölt hátrányunk. Mint emlékezetes a Rátosi
Ferenc vezette testület gyakorlatilag meg sem
kezdte az új uniós ciklus terveinek kidolgozá-
sát.

Az új rendszer azért kedvező nekünk, mert
nem kell azonnal engedélyes tervekkel rendel-
kezni, ezekre is pályázunk, közben lehet még
alakítani az elképzelések részletein.

Ami biztos: van már ipari parkunk, májusban
beadtuk az uniós pályázatot a fejlesztésére. Ez
egy 100 %-os támogatási intenzitású fejlesztés,
ami annyit jelent, hogy nem kell hozzá önrész,
azaz saját erő, a teljes beruházási összeget az
unió fizeti.

A sümegi ipari park fejlesztés lényege: az
önkormányzat (részben az uniós támogatás
terhére, telkeket vásárolt és vásárol. (Remél-
hetőleg a telekadó bevezetése hasznosításra
ösztönzi a tulajdonosokat). Ezeket közművesíti.
Utakat épít hozzájuk. Ipari tevékenységre al-
kalmassá teszi őket.      Folytatás a 2. oldalon.

Városépítési láz - újra

Egy város nem attól város, hogy sok ház van
benne egymás-hegyén hátán, hanem, hogy élő,
lélegző szervezet, amely teljesít bizonyos élet-
funkciókat. Biztosítja lakóinak a közszolgáltatá-
sokat, magas színvonalú oktatást és egészségügyi
ellátást nyújt és a szabadidő tartalmas eltöltését
is lehetővé teszi. Világos és áttekinthető a szer-
kezete, helyszínt és teret ad a polgárok sokoldalú
aktivitásának.

Sümeg az utóbbi évtizedekben túlságosan
„spontán” módon fejlődött. Miközben a történelmi
belváros folyamatosan pusztult, az azon kívüli
területeken a városi funkciók összekeveredtek
általában attól függően, hogy éppen mire volt
egy kis pénz.

Többször megtörtént már Sümeg értékeinek,
előnyeinek, hátrányainak felmérése. Ezt az ún.
SWOT-analízist bárki könnyen és gyorsan elvé-
gezheti, aki itt él. 

A legfőbb potenciális előny és lehetőség a kul-
turális értékek óriási bősége, a legfőbb gyengeség
és kockázat pedig a pénzügyi erőforráshiány.

Ez a helyzet most alapvetően megváltozik.
Sok milliárd forint friss fejlesztési pénz fog Sü-
megre érkezni. A következő időszakban Sümegnek
lehetősége lesz arra, hogy 20 évet lépjen előre.
Nagyon nagy esélyt kapunk, és nagyon fontos,
hogy okosan éljünk vele.

A vár, a kapcsolódó infrastruktúrával együtt
egy hosszú folyamat eredményeképpen már a
helyére került, a város azonban történeti okokból
mindeddig szinte rejtegette értékeit. Ezen a hely-
zeten kell változtatni új kezdeményezésekkel.

Nagyon fontos azonban, hogy az innováció le-
hetőleg minden esetben meglévő történeti értékre
támaszkodjon. Újra birtokba kell venni a város
múltját. Ez a megalapozó művelet, nemcsak a
város eladhatósága, hanem identitása szempont-
jából is kulcsfontosságú.

Mindennek az a kulcsa, hogy történelmi belváros
újra Sümeg városi életének igazi központja legyen,
ne afféle bojt a város kalapján. Erre az alapra fel-
építhetjük Sümeg hosszú távú jövőjét.

A tervbe vett fejlesztéseknek, amelyet Ramas-
setter-tervnek nevezünk az lesz az eredményük,
hogy kialakul Sümegen egy intézményi-kulturális
városrész, egy egészségügyi blokk, egy gazdasági
centrum és egy szabadidős negyed. Sümegből
az évtized végre egy vonzó, fejlett infrastruktúrával
rendelkező történelmi város és idegenforgalmi
központ lehet, amely állandó lakóinak munkát,
és tartalmas életet tud biztosítani.

Minden a helyére kerülhet, és akkor elmond-
hatjuk, hogy méltó örökösei vagyunk Ramassetter
Vincének, a XIX. századi városlakóknak és
Sümeg tényleg új fénykor előtt áll. A szerk.

Erő, gyengeség, 
lehetőség, esély

Az új Betegellátó Központ látványterve
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Folytatás az 1. oldalról...

Úgynevezett inkubátorházat alakít ki az induló
vállalkozások számára. Ők oda települhetnek,
Olcsó telkeket biztosítanak számukra, ráadásul
segítő kiegészítő szolgáltatásokban is része-
sülnek: például megcsinálják a könyvelésüket.
A fejlesztés nyolc ingatlan területet érint majd.
Ennyi új betelepülő vállalkozás jöhet Sümegre,
az eddigiek mellé. Két raktárcsarnok, azaz bé-
relhető logisztikai csarnok is épül. Az ipari
parknál 500 millió forintra van jó esélyünk.
Ez a megyei keret ötöde. Május 23-a volt a be-
adási határidő a koncepciótervre.

Sümeg közlekedési gondjainak egy részét
orvosolhatja a belvárosba vezető körforgalom
kialakítása a postánál. Ez bruttó 200 millió fo-
rintba kerülhet szintén 100%-os támogatási
intenzitással. Itt a Magyar Közúttal közösen
pályázunk, ugyanis ez cég az érintett állami
telek kezelője. A fejlesztés tartalmaz kerékpáros
sávot, közmű kiváltást. A tervek szerint szép
nagy körívű körforgalom lesz, egysávos, de
széles, a középen kis parkkal.

Nagy újdonságot jelenthet majd a sümegiek
mindennapjaiban az ún.  Zöld város kialakítása,
ez a negyed egy rekrációs parkot foglal majd
magába a régi strand környékén. Nagyon ko-
moly, 400 millió forintos pályázatról van szó,
szabadidő parkkal, csónakázó tóval. Csak az
odavezető utat és a kiszolgáló részeket kell az
önkormányzatnak finanszíroznia.

Ebből a forrásból jut majd pénz parkok, zöld
területek kialakítására a város egyéb részein
is, továbbá parkolók létesítésére is.

Ide kapcsolódik, az egykori malom leromlott,
romos épületnek sorsa, amely semmiképp se
lesz méltó mostani formájában az új, rendezett
környezethez. Az önkormányzat megvásárolta
az ingatlant 20 millió forint plusz áfáért. A
tervek szerint a város egy gazdaságfejlesztési
pályázat segítségével olcsó turista- illetve sport-
szállót akar itt kialakítani a kialakítani műfüves

pályával. Az önkormányzat partnere ebben a
projektben a Mária-út Egyesület lesz.

Pályázni fogunk helyi gazdaságfejlesztésre
is. Ez nálunk a középkori vásártér kialakítását
jelenti majd a tarisznyavár környékén.

Sümeg életében stratégiai jelentőségű a tár-
sadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés. Erre a kiírásra Sümeg a
Mogyorósdombbal pályázik (geopark és ta-
nösvény), továbbá a kilátóval a Fehér köveken.
Ebbe a csomagba tartozik majd Kisfaludy em-
lékház megújítása is.

Mindenki egyetért azzal, hogy megújításra
vár Sümeg egészségügye. Nos, az „Egészség-
ügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”
című pályázat segítségével végre lehetővé
válik az alapellátás elköltöztetése a Deák
Ferenc utcából, és új betegellátó központ fel-

építése a Kórház területén a Kompanik Zsófia
utcában. Ezzel komoly és hatékony egészség-
ügyi blokk jön létre a városon belül. Ez
amellett, hogy jelentős az életminőség javító
hatása, kiküszöböli a rendelők közötti ide-
oda szaladgálást is. A kórházi területen az új
centrum helyszíne a büfé és a porta helyén
lehet. Az új komplexumot akár már jövő
nyárra fel lehet építeni.

Fontos, hogy a fejlesztési terveknek legyen
egy felzárkóztató társadalmi aspektusuk is.
Ennek jegyében a szociális alapszolgáltatás
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése pályázat
keretében valósulhat meg a Gyermekjóléti
szolgálat korszerűsítése az Árpád utcában.

Bruttó 150 millió forintot nyerhetünk el le-
romlott városi területek rehabilitációjára. Meg-
történhet végre a Kövesdomb és Hárskút utcák
aszfaltozása, a közvilágítás rendbe tétele
mellett játszótér is létesül. A projekt fő eleme
egy komfortos, 6 lakásból álló szociális bérlakás
blokk építése lesz. E pályázat megnyerésnek
feltétele „A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok”
című kiíráson való részvétel. A cél itt a ki-
sebbség felzárkóztatása különböző képzési
formák segítségével, amelyek elősegíthetik a
környéken élők beilleszkedését.

Folytatódik néhány már jól ismert fejlesztési
irány is. A csapadékvíz elvezetés, a domborzati
adottságok miatt kulcskérdés Sümegen. A meg-
oldása most az Árpád utca és Petőfi utca egy-
egy szakaszán kerülhet elérhető közelségbe.
Az „Önkormányzati épületek energetikai kor-
szerűsítése” című kiírás révén a város az óvoda
energetikai korszerűsítését tervezi. Végül, de
nem utolsósorban tervezés alatt áll egy 250-
300 milliós napelem park is.

Reális a sümegi önkormányzat terve, hogy
a TOP-os keretekből 2-2,5 milliárd forintot
elnyerjenek - nyilatkozta lapunknak Fenyvesi
Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke. 

Elmondta: a TOP egyik fontos célja a
területi különbségek kiegyenlítése. Mivel Sü-
meg és a kistérség az elmúlt években kevesebb
uniós forráshoz jutott, így méltányos, hogy a
mostani kiírásokban – néhány más hátrányos
helyzetű kistérséghez hasonlóan – pluszpon-
tokat kapjon, amely értelemszerűen előnyt
jelent majd a pályázatok értékelése során.

A 17 kijelölt fejlesztési témakör közül
Sümeg 11-re pályázik. Minden kiírás esetében
igaz, hogy a döntéstől számított fél év múlva
juthatnak az önkormányzatok a fejlesztési
forrásokhoz.

A megyei önkormányzat 45 milliárdos keret

fölött diszponál, ami nagyon nagy összeg,
de az igények még ezt is többszörösen meg-
haladják. Előzetesen 1300 projektötletet nyúj-
tottak be az érintettek. 

Az utóbbi években jelentősen megváltozott
megyei önkormányzat szerepe. Intézmény
fenntartó megyéből fejlesztő megyévé válik
egyre inkább. Feladata az is, hogy tanácsa-
dással és szakemberekkel segítse a települé-
seket a fejlesztési források elnyerésében.

A sümegi fejlesztésekről már korábban is
egyeztettek, örömmel biztosítottak szaktudást
kidolgozásukhoz is.  Remélem, hogy élni
tudnak az eséllyel– tette hozzá.

A kormányzat célja, hogy ebben az uniós
ciklusban már az első két évben kiosztásra
kerüljenek az uniós pénzek. „Erőltetett menetre
készülünk” – zárta nyilatkozatát Fenyvesi
Zoltán. 

Megalapozottak a sümegi fejlesztési tervek

Városépítési láz - újra
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Letették a sümegi 
tanuszoda alapkövét

A teljes egészében hazai forrásból felépülő lé-
tesítmény 2017 májusában  fogadhatja az első
csoportokat és látogatókat. Az eseményen beszédet
mondott Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium parlamenti államtitkára.

Az ünnepségen megjelent Fenyvesi Zoltán, a
megyei közgyűlés alelnöke, és Takács Szabolcs
kormánymegbízott is.

Végh László, Sümeg város polgármestere kö-
szöntőjében elmondta: nagy nap ez a város élet-
ében, hiszen egy év múlva birtokba vehetik az
uszodát azok, akiket illet. Köszönetet mondott a
kormánynak azért, mert Sümeg az elsők között
csatlakozhatott az országos tanuszoda programhoz.
Sümeg térségében az úszásoktatást eddig csak
nagy nehézségek árán - gyakran 30-40 kilométeres
utaztatással - tudták megoldani. Ez a helyzet ha-
marosan gyökeresen megváltozik

A létesítmény a város egykori strandterületén
épül, amelyet tíz éve zártak be. Ezen a leszakadó
területen Sümeg egy ún. Zöld város kialakítását
tervezi TOP-os források bevonásával. Az elkép-
zelések szerint ez az új városnegyed egy új,
hazai forrásból épülő kézilabda csarnok mellett
rekreációs parkot foglal majd magába,

A polgármester meghívta a jelenlévőket, hogy
egy év múlva is jöjjenek el az ünnepélyes ava-
tásra.

A köszöntőt követően a Kompanik Zsófia
Óvoda Süni csoportja adott műsort. Különösen
nagy sikert aratott a „Pancsoló kislány” című
örökzöld sláger előadása.

A dalra Fónagy János is utalt ünnepi beszédében,
amikor megszavaztatta a közönséget: „ ki az aki
ivott még Bambit?” A példával az uszoda beru-
házás közösségteremtő erejét hangsúlyozta.

Az államtitkár az ünnepségen elmondta: „A
közel 350 millió forintból megvalósuló beruházást
központi költségvetési forrás finanszírozza, a
településnek nem kell önrészt vállalnia. A tanu-
szoda üzemeltetésének költségeit is a magyar
állam fedezi, tehermentesítve ezzel az önkor-
mányzatot.”

A tanuszodában egy feszített víztükrű 6 pályás
úszómedencét alakítanak ki, és az óvódás kis-
gyermekek úszásoktatására  is épül egy kisebb
tanmedence.

Hozzátette a program a gyerekek jelenéről és
jövőjéről szól. A megépülő létesítmény elsősorban
az óvodai és iskolai úszásoktatást segíti elő,

tanítási időn kívül azonban nyitható oldalának
köszönhetően strandként is funkcionálhat.

Sümeg hosszú távú tervei között szerepel az
egykori strandterület sport- és rekreációs fejlesztése,
melynek első eleme lehet a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében épülő
tanuszoda. Az épülethez kapcsolódóan az önkor-
mányzat a tervek szerint sportcsarnokot, nyitott
pályákat és sportszállót épít.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési
Program végrehajtását 2015 áprilisában vette át
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Az első
ütemben országszerte 24 tanterem, 25 tornaterem,
24 tanuszoda beruházás, és 5 komplett iskola-
fejlesztés valósul meg. A 78 projektből álló, több
mint 38 milliárd forint értékű beruházás-sorozat
teljes egészében hazai forrásból megy végbe.

A beszédet követően Fónagy János és Végh
László, a kivitelező cég vezetőjével együtt ün-
nepélyesen lerakták a tanuszoda alapkövét.

Az ünnepség záróakkordjaként Nagy József,
főesperes kanonok áldotta meg az alapkövet.
Idézte a Szentírásból Szent Pál korinthusiakhoz
írott levelének sorait: „Nem tudjátok-e, hogy
akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak
ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy
fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben
vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok
azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi
pedig azért, hogy hervadhatatlant.”

Sümeg város 
ösztöndíj-felhívása

Sümeg Város Önkormányzata ösztöndíjjal kí-
vánja támogatni a sümegi közösségi főiskola le-
endő hallgatóit. Az ösztöndíj-felhívás és a pályázati
űrlap a város honlapjáról letölthető. 

A következő tanév első félévétől a Wekerle
Sándor Üzleti Főiskola szakmai partnerségével
gazdálkodás és menedzsment, illetve kereskedelem
és marketing szakos levelező képzések indulnak
Sümegen.

Felvételivel kapcsolatban, továbbá a korábban
érettségizetteknek biztosított egyedei felvételi
eljárásrendről tájékoztatás az info@newman.hu
címről kérhető.

Március 15-ét ünnepeltük

2016. március 15-én az 1848-49-es forradalom
és szabadság-
harc 168. év-
fordulója alkal-
mából városi
megemlékezést
tartott az ön-
kormányzat a
Kisfaludy Sán-
dor Művelődé-
si Központban.

Kora délután
került sor a ko-
szorúzásra a
városi temető-
ben, ahol Nagy

József kanonok mondott fohászt az elhunyt
hősök emlékére.

A Kisfaludy téren zajlott le a hagyományos a
zászlófelvonás és koszorúzás.

A megemlékezésen a Művelődési Központban
Végh László Sümeg város polgármestere mondott
ünnepi beszédet. A történelmi időket felidézve
elmondta: „akkor nem volt vita a jelképekről, a
kokárda nem csíkos volt és nem kockás, hanem
piros, fehér és zöld.”

Kiemelte, hogy sorsfordító hónapokban minden
egyes ember élete is megváltozott. Feljegyezték,
hogy áprilisban Csabrendek falu lakói nyilatko-
zatban köszönték meg a jobbágyfelszabadítást,
a nemesség nagylelkűségét. Az immár szabad
polgárok összeszövetkeztek, hogy a személy- és
vagyonbiztonságot garantálni tudják. Kijelentette:
„összefogásra, nemzeti egységre, most nagyobb
szükség van, mint valaha, mert ma egész európai
kultúránk és életformánk támadás alatt áll. Meg
kell védenünk, ha fenn akarunk maradni, mint
nemzet, politikai és kulturális közösség” – zárta
gondolatait a polgármester.

Ezt követően a Rami Színkör tanulói „Föltá-
madott a tenger” címmel adtak ünnepi műsort a
szép számmal összegyűlt közönségnek.

Az ünnepséget követően a hagyományoknak
megfelelően koszorúzást tartottak a Hősök em-
lékműnél és a Kossuth emléktáblánál. 

Tanulni akartak, 400 kilomé-
tert utaztak – Hajdúnánáson
járt a sümegi küldöttség

A Hajdúnánási
Tartósító és Épí-
tő Szociális Szö-
vetkezet munká-
jával ismerkedett
március közepén
Sümeg Város
Önkormányzati küldöttsége. 

Végh László, Sümeg polgármestere elmondta:
céljuk, településükön egy olyan szociális szö-
vetkezet megalakítása, amely hosszútávon fenn-
tartható, működőképes rendszert tesz lehetővé.
Egy ilyen, jól működő rendszert találtak Hajdú-
nánáson.

A polgármester kiemelte, hogy többek között
a foglalkoztatottság folyamatos növekedését sze-
retnék elérni a szociális szövetkezet létrehozásával,
amely jó lehetőséget jelenthetne azok számára
is, akik évek vagy akár évtizedek óta kiestek a
munkavilágából.

A küldöttséget Szólláth Tibor, Hajdúnánás pol-
gármester fogadta és tartott számukra részletes
tájékoztatást a helyi Kendereskert múltjáról, je-
lenéről, s jövőjéről, amely mára nemcsak a ha-
gyományokat és a turisztikai elemeket ötvözi,
de igen fontos gazdasági szerepet is jelent a
helyi gazdaságfejlesztésben.

A delegáció a látogatás végén összegyűjtötte
azokat az elemeket, tapasztalatokat, melyeket a
jövőben szeretnének beépíteni szövetkezetükbe.
Sümeg elsősorban a kertészet és az építőipar te-
rületére koncentrálna. 
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Elballagtak a Kisfaludy Sándor Gimnázium végzős diákjai

Trianonra emlékeztünk

Letettük a Sümegi Tanuszoda alapkövét

Idegenforgalmi Ankét, a geoturizmus jegyében. Előadás Sümeg
Város geoturisztikai fejlesztéséről, és a megvalósítás tervéről

Vázsonyi Vilmos halálának 90. évfordulójára emlékezünkHatalmas siker volt a XVI. Sümegi Táncgála

Pedagógus Nap alkalmából Végh László polgármester és Monostori
István tankerület felügyelő köszönte meg pedagógusaink munkáját

Végh László polgármester és Kovács László alpolgármester Nőnap
alkalmából köszöntötte a hölgyeket
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A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program (GINOP) öt pályázati felhívásának
keretében csaknem 25,3 milliárd forint uniós
fejlesztési forrás megítéléséről született döntés
– tájékoztatott Rákossy Balázs, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium (NGM) európai uniós for-
rások felhasználásáért felelős államtitkára.

A Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai
célú fejlesztéseinek támogatását szolgáló fel-
hívásnál 8 projekt száz százalékos támogatás
mellett 11,8 milliárd forintot nyert el.  A támo-
gatással megvalósul a dégi Festetics kastély, a
tatai Esterházy kastélyegyüttes, a Nádasdy kas-
tély és a majki kamalduli remeteség turisztikai

célú fejlesztése, valamint a sümegi püspöki
palota és a füzérradványi Károlyi kastély tu-
risztikai funkcióbővítő fejlesztése. A döntés
értelmében sor kerül a bajnai Sándor-Metternich
kastélyegyüttes és az iszkaszentgyörgyi Ama-
dé-Bajzáth-Pappenheim kastélyegyüttes és park
turisztikai célú fejlesztésére is.    Rákossy
Balázs hangsúlyozta, az uniós fejlesztési tá-
mogatások megítélésénél a fő szempont, hogy
a fejlesztések új munkahelyek létrehozását és
a gazdaság versenyképességét támogassák és
növeljék.    A nyertesek adatainak rögzítése je-
lenleg is zajlik, a www.palyazat.gov honlapon
nyomon követhető - jelezte az államtitkár.

Gazdafórumot 
tartottak Sümegen
A mezőgazdasági vállalkozók is készen

állnak arra, hogy igénybe vegyék az uniós
pályázati lehetőségeket. A Magyar Nemzeti
Vidék Hálózat segítséget nyújt a helyi gazd-
áknak, az állattenyésztéssel foglalkozóknak.
A sümegi fórumon a területi képviselő tájé-
koztatta a résztvevőket a vidékfejlesztési
támogatásokról.

Tovább nyomul 
a Spar

Folytatja az expanziót az idén is a Spar
Magyarország, a cég modernizálását követően
öt üzletét nyitotta újra márciusban. A Gár-
donyban, Harkányban, Sümegen, Sajószent-
péteren és Szolnokon - újranyitott áruházai
felújítására, korszerűsítésére a társaság több
mint 100 millió forintot fordított. 

Hastáncos sikerek 
Idén is nehéz dolga volt a zsűrinek, hogy

kiválassza a IV. Lenti Táncverseny legjobban
sikerült produkcióit. A sümegi ZAFIRAH
hastánccsoport a különböző kategóriákban
egy második, egy harmadik és két negyedik
helyet szerzett.

Mint emlékezetes a Sümegi Hastánc Egye-
sület szervezésében április 9-én került sor
az Al Ahram Hastáncgálára a sümegi Kisfa-
ludy Sándor Művelődési Központban. A
gálán Mikola Nikoletta és tanítványai, va-
lamint meghívott vendégelőadók előadásában
elevenedett meg Kelet mesés világa.

Idén is volt 
Harmonika 
Fesztivál 

2016. április 22–24-én került sor a Hotel
Kapitányban az immár hagyományosnak
mondható eseményre. Felléptek profi har-
monikások és lelkes kezdők is. A rendezvény,
ahogy eddig minden évben, most is felejt-
hetetlen élményt kínált. Aki ellátogatott rá,
kipróbálhatta a világ talán legjobb harmo-
nikáit, és meghallgathatta Közép-Európa
legjobb harmonikásait.

Megvan a pénz a püspöki palotára

Újrahasznosított anyagból készülő, UV-álló
fólia gyártásába kezd a sümegi műanyag fel-
dolgozó cég, mintegy 220 millió forintos uniós
támogatással – tájékoztatott a cég kereskedel-
mi- és termelési igazgatója.

Zámolyi Norbert elmondta, hogy a csömöri
székhelyű Everplast Hulladék Újrahasznosító
Zrt. Sümegen működő telephelyén, a műanyag

alapanyag granulátum gyártáshoz, valamint a
mezőgazdasági és ipari fóliagyártáshoz szük-
séges technológiai gépsort vásárolnak, a beru-
házás három új munkahelyet teremt.

Hozzátette: az új termék környezetkímélő, a
gyártás során alkalmazott UV stabilizátornak
köszönhetően nő a fólia élettartama, hiszen el-
lenálló a napsugárzással szemben.

Újrahasznosított fólia gyártásába kezd 
a sümegi műanyag feldolgozó cég
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Az alábbi mondanivalómat és reakciómat,
a Tapolcai Központi Ügyelet szakmai ve-
zetője, a Sümegi Járóbeteg Szakellátó Köz-
pont és Központi Ügyelet vezetőjeként kí-
vánom Önökkel megosztani. Fontosnak
tartva azt, hogy politikai befolyástól men-
tesen értesülhessenek a fenti esemény okai-
ról és annak szakmai tartalmáról.

A Sümegen megrendezésre került „Valódi
Nemzeti Konzultációra” én személy szerint
meghívót nem kaptam, illetve a településen
és annak körzetében dolgozó egészségügyi
dolgozók sem. Annak megrendezéséről, hely-
színéről és időpontjáról egy szakorvos tájé-
koztatott, ő adta át meghívóját, mert ő nem
tudott jelen lenni az eseményen. Úgy gondolta,
mivel a településen jelentkező egészségügyi
rendszerre jellemző problémákról van szó,
fontos lehet a jelenlétem. Tekintettel a tényre,
hogy meghívást nem kaptam, feltételeztem,
hogy a véleményemre ott nem kíváncsiak,de
mivel én igen fontosnak tartom,hogy megis-
merkedjek az egészségügyben településen je-
lentkező égető problémákkal, ezért érdeklődve
hallgattam a megjelenteket, és természetesen
reményekkel telve vártam a megoldási ja-
vaslatokat is azokra a párt részéről. Mint a
továbbiakban kiderül, sajnos csalatkoznom
kellett.

A konzultáción elhangzó problémákat össze-
gezve, az alábbiak figyelem nélkül hagyása
jelentősen torzíthatja a valóságról alkotott
igazságos képet:

A szakma elöregedése kérdése a háziorvosok
körében külön magyarázatot igényel. A mű-
ködtetési magánosítás, tehát hogy az orvosok
vállalkozók, olyan helyzetet eredményezett,
mi szerint nincs munkáltatói kényszer, mely a
nyugdíjba vonulás idejét meghatározná. Lé-
nyegében saját maguk döntik el, hogy mikor
vonulnak nyugdíjba. Annak magyarázatára,
hogy miért teszik mindezt csak nyugdíjkorhatár
után, idős korukban, lehet válasz az, hogy lét-
fenntartási kényszer miatt maradnak munkában,
de nagyon sok esetben jellemző a tény, miszerint
nem akarnak megválni a számukra szakmai és
emberi megbecsülést jelentő szakmától. Gon-
doljunk csak bele: Egyik napról a másikra
Doktor Úrból, „Pista Bácsivá” válni. Pszicho-
lógiai közleményekben olvasható tény, hogy a
krízishelyzetek között a gyász után a nyugdíjazás
az az esemény, mely mindenki számára jelentős
és nehezen feldolgozható helyzetet eredmé-
nyez.

Magyarország egészére, és egyébként a fej-
lett világ nagy részére jellemző az elöregedő
korfa, és ez annyira nem új keletű probléma,
hogy már 2008-ban a WHO előrejelző sta-
tisztikájában felhívta a figyelmet a világszerte
jellemző eseményre, miszerint humánerőforrás
hiánnyal fog küzdeni az egészségügy a világon
mindenhol! Ennek oka, egyrészt a népesség
elöregedése, a technológiai fejlődés, mellyel

egészségpolitikai szinten nagyon nehéz lépést
tartani, és annak a ténye, miszerint az egész-
ségügy az egyetlen olyan terület, ahol a szol-
gáltatónak (orvosnak, személyzetnek), és a
szolgáltatást igénybe vevő betegnek térben
és időben az esetek döntő többségében együtt
kell tartózkodniuk, mely igen nagy humáne-
rőforrást igényel. Az OECD közleménye sze-
rint pedig látható, hogy a II. Világháború
utáni babyboom generációhoz tartozók most
vonulnak nyugdíjba. Ha kitekintünk a világba
láthatjuk,hogy más országokban is hasonló a
helyzet. Németországban az orvosok átlagé-
letkora 55 év, és a Szövetségi Orvosi kamara
adatai szerint 2020-ra 7.620 orvost kellene
pótolniuk.

Ami a másik sarkalatos probléma, mely a
konzultáción elhangzott, az alulfinanszíro-
zottság kérdése. 

Budapesten, számos kórházban 600 Ft/óra-
díjért vállalnak ügyeletet szakorvosok. Vidéken
más a helyzet. A konzultáción megjelentek
közt volt olyan szakorvos, kinek a tavalyi
évben közel 8 millió forint került kifizetésre.
A megjelent Háziorvosok közül is néhányuk-
nak, a havi bevétele közelíti vagy meghaladja
a 800.000 forintot.

A tény, hogy nagy felelősséget és sok
munkát vállalnak a fenti összegekért nem vi-
tatható! És tény, hogy a nagy aránytalanság
a főváros és vidéki finanszírozásokat illetően
valóban komoly finanszírozási probléma. 

Az eseményen szó volt az úgynevezett pra-
xisközösségek létrehozásáról is. Ez a 2012-
ben jóváhagyott modellprogram, az alapellátási
rendszer fejlesztésének egyik pillérét célozta,
és négy hátrányos helyzetű mikro régióban
pilot programként 24 alapellátási praxis került
bevonásra.

A program lényege, hogy az alapellátásban
dolgozók úgynevezett praxisközösségbe szer-
veződnek, melynek keretében partneri együtt-
működésben tevékenykedve prevenciós szol-
gáltatásokkal javítják a lakosság egészségi
állapotát. Fő célja, hogy felszámolja a hoz-
záférési egyenlőtlenségeket, különös tekintettel
a hátrányos helyzetű térségekben. Ebben a
programban a háziorvosok partneri együtt-
működésben tevékenykednek különböző szak-
emberekkel, úgymint dietetikus, gyógytornász,
népegészségügyi szakemberek, egészségp-
szichológus, és praxisközösségi nővérek.

A praxisközösségek tagjaivá válnának a
körzeti és iskola védőnők is, és szorosabb
kapcsolat alakulhatna ki az iskolaorvosokkal
is.

A nemzeti konzultáción számomra világossá
vált, hogy a fenti programról az ott jelenlévő
háziorvosoknak igen negatív véleménye van.
Elmondták, hogy internetes portálon tartják
egymással rendszeresen a kapcsolatot ahol
megegyezés született, miszerint ennek beve-
zetése esetén ők „kollektíven felállnak”.
Ehhez egy szakorvos is kapcsolódott, aki el-

mondta, hogy a szakorvos kollégái között is
ez a megegyezés született.

Nem pusztán személyes véleményem, mert
az esemény után néhány orvos megkeresett
és egyetértett velem abban, hogy a konzultá-
ción bár az egészségügyről volt szó, de sajnos
a betegekről nem! Egy szakmai konzultáció
megszervezése megítélésem szerint nagyszerű
ötlet, és rendkívüli jelentőséggel bír, de annak
motivációja semmiképpen nem mindegy. Hi-
szen ha ezt nem a jó gyakorlatok tapasztalati
cseréjére, innovációs megoldásokra fordítjuk,
hanem az egészségügyet, mely mindenkit
érint, pusztán politikai játszótérnek használjuk,
nem közelít a megoldásokhoz, ellenkezőleg
igen kártékony!

Arról természetesen szó sincs, hogy nincs
szükség az egészségügyben reformokra, és
változtatásokra, hiszen a technológia, a tár-
sadalom és elsősorban a betegek szükségletei
is folyamatosan változik, és ez az, ami moz-
gatja elsőként az egészségügyet, ezért nem
mellőzhetné egy nemzeti konzultáció a betegek
érdekeit. És itt fontosnak tartom elmondani,
kihangsúlyozva a tényt, hogy ez nem pártpo-
litikai állásfoglalásom! Pusztán személyes
tapasztalatom és véleményem. Jelenleg egész-
ségügyi menedzser, egészségpolitika szakon
végzem egyetemi tanulmányaimat, ahol az
előadók közül számos szakember, közgazdász
és valós egészségügyi szakpolitikus, sokat
dolgozik a megoldási lehetőségeken, igen
nagy és átfogó tanulmányokat készítve, illetve
azokat alapul véve. Folyamatosan monito-
rozzák és felmérik, mik azok az eszközök,
melyekkel leghatékonyabban lehetne kezelni
a finanszírozási feszültségeket. Ezekhez érthető
módon idő kell, és elsősorban a megoldások-
hoz jól átgondolt és kidolgozott terv, melynek
hatékonyságát bevezetése után is kontrolálni
szükséges.

A konzultáción elhangzott a Jobbik részéről,
hogy mi az oka az egészségügyben fellelhető
problémáknak. Három okot fogalmaztak meg:
Alulfinanszírozottság, alulfinanszírozottság,
alulfinanszírozottság.

A fent leírtakat is figyelembe véve, a Kedves
Olvasóra, lakosságra és betegekre bízom
annak eldöntését, hogy mennyire lehet ez
valós ok és megoldás is a problémákra.

Fentieken túl, őszinte sajnálatomat szeretném
kifejezni, miszerint „csak” ilyen módon teheti
meg egy egészségügyi intézmény vezetője,
hogy véleményt alkothasson a rendszerre jel-
lemző problémákról, és azoknak lehetséges
megoldási javaslatairól. Különösen fontosnak
tartanám az egészséges együttműködést és
vitákat is, de kizárólag a KISZOLGÁLTA-
TOTT BETEGEK érdekében!

Így az örömmel tölt el, - ha csak ilyen fó-
rumon is-, hogy Önök Kedves Olvasók, Be-
tegek, értesülhetnek ezekről. Hiszen az egész-
ségügy Önökről szól, és Önökért kell, hogy
működjön!                          Szabó Krisztina

Nemzeti Konzultáció a romokban heverő egészségügyről
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Rig Lajos, aki mostanában a Jobbik egész-
ségügyi szakpolitikusának- nevezi magát
Vona Gábor pártelnökkel együtt Sümegen
próbált zavart kelteni. Zárt körű, nem saj-
tónyilvános eseményen.

Nos, üzenjük nekik, hogy a tapolcai csoda-
recept Sümegen nem működik, itt nem lehet
olcsó egészségügyi demagógiával, semmire
nem kötelező ígéretekkel szavazókat szerez-
ni.

A probléma az, hogy sem Rig képviselő,
sem Vona pártelnök nem egészségügyi szak-
politikusok.  Másrészt igen korlátozott hasz-
núak az ilyen fórumok, ha a meghívottak

köre túlságosan szűk, ha nem terjed ki az
egészségügyben dolgozók széles körére, pél-
dául a szakápolókra, ápolókra, kórházi veze-
tőkre, kórházi szakorvosokra, és nem utolsó-
sorban olyan valóban szakemberekre, akik
az egészségügyi rendszer működésével és fi-
nanszírozásával teljes mélységében tisztában
vannak. Ezeket a részt vevőket persze nem
pártalapon volna tanácsos meghívni, hiszen
pártpolitikai csatározások színterévé tenni az
egészségügyet nem csak politikai hiba, hanem
egyenesen bűn. Nem nevezhető felelős el-
lenzéki pártnak, amelyik ezt az egyszerű utat
választja. Könnyű, minden életkörülményeivel

és jövedelmével elégedetlen társadalmi cso-
portnak többet ígérni. De ez hosszú távon
nagyon veszélyes politika.

Lehet vizsgálni Hollandia vagy Svédország
egészségügyi rendszerét, de nyilván nem ki-
ragadva a gazdaság teljesítőképességi muta-
tóiból.  

A sümegi egészségügyben is vannak prob-
lémák, ezeket azonban a valós lehetőségektől
nem elszakadva lehet csak megoldani.

Aki ebben segíteni tud, örömmel látjuk, de
ahhoz el kell felejteni a politikai haszonszer-
zéstől. Ez így tisztességes.

A szerk.

Egy álságos konzultációról

Itt a nyár!

Osvát Ernő híres mondása, hogy  „a tudást
nem lehet ajándékba kapni.” Tényleg így
van, megvásárolni sem lehet. Az embernek
vagy van annyi ereje, hogy megszerezze
magának, vagy elbukik. Az érettségi vizsga
szerencsére még ma is nagyon fontos az
egyének és közösségek életében. Ez a felnőtté
avatás gesztusa. 

Így volt ez 1984-ben is, amikor a sümegi
Kisfaludy Sándor Gimnázium negyedikese
voltam. 

Mégis más volt az akkori helyzet, más a
társadalom, és mások a körülmények.

Akkor úgy éreztük túlságosan szűk a pálya
és a bomló szocialista rendszer elzár minket
az igazán nemzetközi szintű, versenyképes
tudástól. Aztán néhány év múlva a rendszer-
váltás elhozta számunkra a lehetőségek korát.

Sokan nagyon fiatalon igazi esélyt kaphattak.
Megtanultuk, nincs két egyforma út. Ami
előttünk áll, az a végtelen lehetőségek tárháza,
de végső soron csak magunkra számíthatunk.

A maiak problémája más. A versenyképes
tudás könnyen hozzáférhető. Nagyon nehéz

azonban függetlenné, igazi felnőtté válni.
Elszakadni a szülői háztól. Még ennél is ne-
hezebb időben lehetőséget kapni. 

Ebben kell a mai magyar társdalomnak se-
gíteni. A pálya nemzetközivé tágult, de sokat
nehezedett. El kell látni a fiatalokat minden
olyan eszközzel, ami segítheti őket az önálló
fizikai és szellemi létben.

2014-ben választottak Sümeg polgármes-
terévé. A városnak még soha nem volt olyan
első embere, aki itt helyben végezte volna a
középiskolát. Feladatomnak tartom, hogy
minél több sümegi tehetséget tudjunk meg-
tartani minél hosszabb időre. Ezt szolgálják
a városban hamarosan induló felsőfokú kép-
zések éppúgy, mint törekvéseink új munka-
helyek teremtésére.                   Végh László

(Készült a Napló ballagási 
melléklete számára)

Itt a nyár, a jó idő, a hosszabb nappalok és
melegebb éjszakák aktívabbá teszik az em-
bereket. 

Ki ezzel, ki azzal tölti a szabadidejét, van, aki
elutazik, és van, aki éppen hozzánk jön pihenni,
illetve van, aki otthonában tesz-vesz. Mindennek
velejárója a ház körüli zajkeltő tevékenységek –
fűnyírás, építkezések, barkácsolások, házibulik,
kerti partik – számának növekedése.

Valamennyien bosszankodtunk már azon, ha
pihenni szerettünk volna, de ebben mások ben-
nünket zavartak. Ennek okán szeretném felhívni
mindenki figyelmét arra, hogy amikor jelentős
zajjal járó munkába kezd, vagy éppen kerti partit,
hegyi bulit szervez, gondoljon arra, hogy nem
egyedül él az utcában, a városban. 

A csendháborítás törvényi tényállását rögzíti a
szabálysértési törvény: aki lakott területen, az ott
levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tö-
megközlekedési eszközön, továbbá természeti és
védett természeti területen indokolatlanul zajt
okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugal-
mát, illetve a természeti vagy a védett természeti
értéket zavarja, szabálysértést követ el. 

Felmerülhet a birtokvédelem szükségessége is,
amennyiben a zavaró cselekmény már olyan ter-
mészetű, hogy az ingatlana birtoklásában is za-
varja a panaszost. Ez esetben egy viszonylag
gyors közigazgatási eljárás után, melyben a bi-
zonyítás immár a feleket terheli, előfordulhat,
hogy a végén a felek a bíróság előtt találják ma-
gukat. 

A szabályok csak keretet adnak a mindennapi
életnek, és a tiltásnál és a kilátásba helyezett
szankciónál, azok visszatartó erejénél sokkal
fontosabb az a törekvés, amely mindenki belső
indíttatásából fakad, hogy ok nélkül, és a szük-
ségesnél nagyobb mértékben nem zavarja em-
bertársai nyugalmát. Nem a jogszabályok tiltó
rendelkezései miatt nem nyírja a füvet, csiszol,
fúr-farag és kopácsol a hajnali és az esti órákban,
és vasárnap, illetve nem bömbölteti a zenét a bu-
liban indokolatlan hangerővel, hanem azért mert
felmerül benne, hogy őt is zavarná ugyanez, ha
más tenné és neki kellene elviselni.

Fontos, hogy bizonyos mértékű zavarást min-
denkinek el kell tűrnie, és tény, hogy ez a tűrés-
határ egyénenként változó. A jogszabályi tilalom
nem tartalmaz időkorlátot, nincs meghatározva,

hogy a zajkeltés mely időszakban tilos. Mindig
a körülmények döntik el, hogy a zajkeltés szük-
séges, illetve indokolt-e és ezt a szomszédoknak
el kell-e tűrniük.

Egy kertes, családi házas övezetben, vagy a
volt zártkertben nem szokatlan a szombat dél-
előtti, vagy délutáni ház körüli munka és zaj.
Ahogy télen havat kell lapátolni, úgy nyáron mu-
száj lenyírni a füvet, és a ház körüli javításokat
sem tudja mindenki elvégezni hétköznap.
Ugyanakkor mindez általában nem elfogadható
a késő esti, éjszakai vagy éppen a hajnali órák-
ban, vagy vasárnap, a heti pihenőnapon, és nem
elfogadható a napi rendszerességgel végzett,
hosszan tartó zajkeltéssel járó tevékenység sem.

Az esti partikat, bulikat illetően: mindenki
érezze jól magát! Tehát, ha valaki nem szereti a
3+2 zenekart, vagy a mulatós zenét, akkor ne
kelljen neki azt hallgatni, mert lehet, hogy a kö-
vetkező hétvégén a 3+2 rajongót fogja zavarni,
ha a Dead Kennedyst, vagy a Rammsteint „él-
vezheti” egész szombat éjszakán át.

Mindenkinek szép nyarat és jó pihenést kívá-
nok!

dr. Kiss Csilla Magdolna jegyző

Felnőtté avatás
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„…az építész
szakma történeti
vonala felé igyekez-
tem húzódni, mert
legjobban az érde-
kelt…”

Egy nagy ember távozott közülünk, egy kiváló
építész, aki élete során igen sokat tett az
országos, és a sümegi műemléki kutatás és
helyreállít ügyébe. Életrajzi adatai szerint Ka-
posváron született, a gimnáziumot a veszprémi
piaristáknál végezte 1947-ben, majd a Bp.-i
Műegyetem 1951-ben építészkarán diplomázott.
Ezt követően a sümegi Építőipari Technikum
tanára lett. „Már az egyetemi évek alatt az
építész szakma történeti vonala felé igyekeztem
húzódni, mert legjobban az érdekelt, de az öt-
venes évek szelleme nem tette lehetővé, hogy
ebben a témakörben helyezkedjem el” – írta
magáról 1987-ben. 1956-tól két éven át a Győri
Tervező Iroda Műemléki Csoportjának tervezője.
Első komoly munkája a háború után újraszer-
vezett magyar műemlékvédelem legkorábbi vi-
déki munkája, a romokban álló sümegi vár
helyreállítása volt, ahol Kozák Károly (1920-
1989) régésszel dolgozott, majd a püspöki
palota épülete homlokzatainak helyreállítása
következett. 1959-ben az Országos Műemléki
Felügyelőség munkatársa lett. Itt dolgozott
nyugdíjba vonulásáig, előbb a balatoni körzet
előadójaként, majd 1961-től a Tervezési Osztály
építésze, majd osztályvezető helyettese volt.

1955-től folyamatosan megjelenő publikációinak
és önálló köteteinek száma meghaladja a százat.
1978-ban Ybl Miklós-díjat-, 1988 Magyar Mű-
emlékvédelemért plakettet-, 1995. Rómer Fló-
ris-díjat-, 2010-ben Széchenyi-díjat kapott.
1992-től a Bp.-i Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem címzetes egyetemi docense volt, kan-
didátusi értekezését 1994-ben védte meg. 

Mind elméleti, mind gyakorlati munkásságának
fókuszában a magyarországi vár- és kastély-
építészet állt, pályájának korábbi szakaszán el-
sősorban a középkori, majd az újkori időszakkal
foglalkozott. A hazai műemléki helyreállítások
meghatározó mestere, az építéstörténeti feltá-
rások metódusainak egyik megalapozója, aki
műemléki tervezői munkája során elsőként
igényelte a tájépítészeti kooperáció integrálását
a tervezői folyamatban. Dolgozott – többek
között – a zalaszántói templom, az ösküi kerek-
templom, a felső- és kisdörgicsei templomrom,
a nagyvázsonyi pálos kolostor és templom, a
veszprémi érseki palota és a Szent György ká-
polna, a devecseri kastély mellett, számos Ba-
laton-felvidéki templomrom, a soproni Storno-
ház helyreállítása is az ő munkája volt…, hogy
csak néhány dunántúli példáknál maradjunk.
Elméleti kutatásai az ország 16-17. sz.-i építé-
szetére fókuszált. Feldolgozta a Batthyány-,
Zichy- és a Nádasdy családok építtető tevé-
kenységét. Kiadásra vár az 1982-ben elkezdett
Veszprém m.-i, műemléki topográfia, melynek
munkálataiban szerencsém volt nekem is részt
venni, amikor Sümeg régi épület-állományának,

illetve a vár faragott kőemlékeinek felméréseit
végeztük, de alkalmam nyílt a nagyvázsonyi
vár és a devecseri kastély kutatásában is a
mester mellett dolgozni. Éveket töltött Sümegen,
miközben írt egy olyan városismertető kiadványt,
ami kibővítve és átdolgozva még öt újabb ki-
adványt is megélt. Sümegen kutatta a vár, a
püspöki palota, a történelmi belváros építés-
történetét, melynek eredményeit írásokban is
rögzítette. 

1997. június 25-én a sümegi múzeum em-
lékkönyvében Koppány Tibor következő beírása
olvasható: „A püspöki palota végre talán
elérhető helyreállítása reményében – amelyet
lassan 40 évvel ezelőtt, 1959-60-ban kezdtem,
fogom a tollat abból az alkalomból, hogy az
épületet ma újból bejárva és a kutatni valókat
kijelölve, végre elkezdhető lesz a munka.  Ennek
a háznak 1951-től egy évig voltam a lakója
kollégiumi nevelőtanárként, majd 1956-ig a
hozzá tartozó építőipari technikum műszaki
tanára, s végül, mint az Országos Műemléki
Felügyelőség tervező építésze, első helyreállí-
tásának vezetője, ma pedig már nyugdíjasként
csak drukkolva a rendbehozatalnak. Kívánok
hozzá a múzeumnak erőt és kitartást, no meg
sok pénzt és jó partnerek.”                               

Miklósi-Sikes Csaba

Koppány Tibor emlékezete 
(1928. október 11 – 2016. január. 30.)

Az utóbbi hónapok, évek szaksajtójának
visszatérő témája Kisfaludy Sándor kapcsolata
Ludwig v. Beethoven „Örömóda” című mű-
vével, amelyről a kutatás nem kevesebbet állít,
mint azt, hogy a mai európai himnusz a sü-
megi költő által írt „Magyar szüretelő ének”
című költeményéből, illetve annak megzené-
sített változatából született. Erről legkorábban
a sokoldalú zenei műveltségű Barsi Ernő
(1920-2013) főiskolai tanártól hallottam.
Megvallom, különösebben nem hatott meg a
hír, akkor túl meseszerűnek, elrugaszkodott-
nak hittem. Csakhogy 1994-ben, amikor a vá-
ros megemlékezett Kisfaludy halálának 150-
ik évfordulójáról Barsi tanár úr sümegi
előadásában ismét szóba hozta az „Örömóda”
témáját, amit a Városi TV is leadott, illetve a
Múzeumi Füzetek 2. sz.-ban írásban is publi-
kált. (Kisfaludy Sándor dalban, muzsikában.
Sümeg, 1995.). Hat év múlva, 2001-ben ismét
visszatért ehhez a témához, amikor Kisfaludy

Károly szülőfalujának, Tétnek népzenei ha-
gyományait dolgozta fel. 

Ludwig von Beethoven IX. szimfóniájáról.
A nagy német zeneszerző szimfóniája az egye-

temes zenetörténet legismertebb remekművei
közé tartozik. Története Friedrich Schiller (1759-
1805) német költő, drámaíró 1785-ben írt An die
Freude (Az örömhöz) című ódájával kezdődött,
amely végül Beethoven IX. szimfóniájának ne-
gyedik (záró) tételének „Lángolj fel a lelkünkben,
szép égi szikra, szent öröm! / Térj be hozzánk,
drága vendég, tündökölj ránk, fényözön!...” so-
rokkal kezdődő szöveges részét képezte. Kisfa-
ludy Bécsbe kerülésének évében, 1793-ban, Be-
ethoven Schiller versének megzenésítését tervezi,
míg az 1808 és 1824 között fel-felbukkanó hír-
adások a zenemű alakulásának folyamatát, annak
megvalósításaihoz vezető út főbb stációit jelzik.
A IX. szimfónia komponálásához a végső „lö-
kést” a londoni Filharmóniai Társaság 1822. évi
megbízása jelentette. Még azon év végéről ismert

egy részlet a szimfónia dallamából, míg annak
végső partitúrája 1824 februárjában készült el.
1824. máj. 7-én, Bécsben mutatták be, London-
ban a következő év márc. 25-én adták elő. Kis-
faludy akkor immár negyed évszázada Sümegre
visszavonulva élt és gazdálkodott, miközben, bár
sorra jelentek meg történelmi regéi, lassan iro-
dalmi sikereinek hanyatló évei felé tartott. Nagy
a valószínűsége annak, hogy a sümegi költő soha
nem halotta Beethoven remekművét, és arról
sem szerezhetett tudomást, hogy a zenetörténeti
kutatás személyét a mű alkotói között tartja szá-
mon.

A IX. szimfónia zenekari változatát „Örö-
móda”-ként tartják számon. Az Európai Tanács
1972-ben tette meg Európa himnuszává, Herbert
von Karajan (1908-1989) hivatalos zenekari át-
iratában, míg az Európai Unió negyedik, (záró)
tételének zenekari átiratát 2003-ban az EU him-
nuszául választotta, s ezzel a téma újra a magyar
zenetörténeti kutatás érdeklődési körébe került.

A Verbunkostól az Örömódáig

Kisfaludy Sándor és a magyar zene
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A kutatásról:

* Major Ervin (1901-1967) zenetörténész –
Haydn, Mozart, és főleg Beethoven, életének
és műveinek magyar vonatkozásainak kutatója
– már 1929-ben (!) felfigyelt a sümegi költő
zeneművészeti tevékenységére, illetve a nagy
német zeneszerzőhöz fűződő kapcsolatára.
(Kisfaludy Sándor a magyar zenetörténetben.
Muzsika, 1929.). Ehhez csatlakozott Szabolcsi
Bence (1899-1973) Kossuth-, és Herbert-díjas
zenetudós, aki 1948-ban megjelent, majd
1976-ban újra kiadott „Beethoven. Művész és
műalkotás két korszak határán” c. tanulmá-
nyában a német géniusz magyarországi mun-
kásságának hatását vizsgálta, érintve Kisfa-
ludy szerepét is ebben a történetbe. Ma már
kevésbé ismert Volly István (1907-1992) ze-
nepedagógus neve, aki az Ifjúsági Zenei Újság
hasábjain (1960. júl. 4.) felhívta a figyelmet
Darnay gyűjteményéből a múzeumba került
(ma is ott megtalálható) daloskönyvre, melyet
a költő másolt le útja során, majd hozott ma-
gával a francia fogságából. A címlapon fran-
ciául áll az ajánlás: „Mademoiselle Rosalie
de Szegedy” akiről tudni, hogy maga tudott
hárfán játszani. A 86 oldalas kottás könyv jól
tükrözi Kisfaludy és későbbi felesége zenei
ízlését, oldalain főképp a kor divatos táncda-
locskái: lendületes mazurkák, hangulatos ke-
ringők, minétek és galoppszerű frissek kerül-
tek bele. Volly szerint ezek közül két tételt
kell kiemelni, melyek „Balleto” és egy ver-
bunkos, ez utóbbi „Hungarica…” címmel sze-
repel. 

Fény derült arra is, hogy a 19. sz. egyik leg-
jelentősebb szakmai kiadója, a Lipcsében meg-
jelenő Allgemeine Musikalische Zeitung (Ál-
talános Zenei Újság) már 1816. márc. 13-án
(11. sz.), kiadta Kisfaludy „Magyar szüretelő
ének” című művét magyarul, németül, kottával.
Ez nem más, mint Himfy ”Kesergő szerelem”
c. művének 71. sz. dala, amely ily módon ön-
álló életre kelt. Sok évvel később, (1941-ben)
a lipcsei Breitkopf & Härtel cég Neues Volk-
sliederheft c. kiadványban (22. sz.) megjelen-
tette Beethoven azon szerzeményének kottáját,
melynek dallamvezetése igencsak hasonló Kis-
faludy művével, ami egyértelműen igazolja,
hogy a német zeneszerző ismerte a sümegi
költő szerzeményét. Nincs mit csodálkozni
ezen, hiszen kortársak voltak, Bécsben szemé-
lyes ismeretségbe is kerültek, nem szólva arról,
hogy a német zeneszerző sok évtizedes kap-
csolatban állt a magyar zenészvilág elitjével,
legalább kilencüket személyesen ismert. Meg-
fordult Magyarországon is 1796-ban, 1800-
ban, és 1807-ben, így könnyedén hozzájuthatott
a magyar zenéhez. A bécsi zeneműpiacon már
1784 óta rendszeresen jelentek meg magyar
zeneművek, s tudott az is, hogy Beethoven szá-
mos magyar népdalt ismert, ugyanis sok fel-
dolgozása látott napvilágot.

Az utóbbi időben Barsi tanár úr mellett, ifj.
Csóri Sándor Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
magyar dalszerző, a hazai népzenei mozgalom
egyik elindítója, szintén azok közé tartozik,
akik felhívták a figyelmet arra az összefüg-
gésre, amit az „Örömóda” c. remekmű kapcsán
az alkotók és a művek között fennáll. Végeze-
tül, de nem utolsó sorban Karakas Zoltán a
Magyar Dudazenekar megalapítója szentelt egy
remek tanulmányt a témának (Kisfaludy Sán-
dor és az „Örömóda”. A magyar népzene hatása
az európai műzenére. Dobogó, 2012. ápr. XI.
évf. 2. sz. 11-14.), amit 2015. júl. 27-én egy
előadás keretében Sümegen is bemutatott.

Kisfaludy Sándor és a magyar zene.

Az többé-kevésbé ismert, hogy a sümegi
költő, akinek lírájával kezdődött a 19. sz.-i ma-
gyar irodalom a mellett, hogy szerette a zenét,
maga is annak lelkes és tehetséges művelője
volt. Hangszeren játszott, komponált, gyűjtötte
a népdalokat, s Beethoventől Kodályig nem
egy zeneszerző több verse megzenésítésével
foglalkozott.

Életrajzírói – de maga Kisfaludy is – csak
elvétve tettek erről említést. Ritka kivételt ké-
pez a MTA könyvtárában található, saját kezű
önéletrajzi fogalmazványa, amit kortársa, a
somlószőlősi születésű Döbrentei Gábor (1785-
1851) kisebb változtatással közreadott az első
magyar betűrendes enciklopédiában (Köz-
hasznú Esmeretek Tára. Pest, 1831-34., VII.
k. 233-238.), melynek szócikk-szerkesztője
volt. Innen tudjuk, hogy már pozsonyi diákként
„az országgyűlési üléseken kívül, aʼ Muzsika
és Játékszín volt legszenvedelmesebb időtöltése
és mulatsága”. Ugyanitt zenei tevékenységéről
konkrétumokat is említ: „Gyakorlott hangszerei
a hegedű és a magyar tárogatónak kimíveltebb
mása az oboe volt. Ezt azonban nemsokára el-
hagyta, és csak a hegedű mellett maradott, me-
lyet mind addig gyakorolt, míg a háborúban a
kard azt fel nem váltotta… Általlyában igen
kedvellé aʼ szebb művészetekkel mélyebben
megesmerkedni: aʼ Rajzolás, Festés, Muzsika
és Színművészet eránt táplálván, mint aʼ Poézis
rokonaival, legerősebb szenvedelmét. Örökké
kár! és ezt maga is mindig bánta, hogy aʼ
Muzsikaʼ elveit, aʼ Generál Basszust meg nem
tanulta, mert nagy hajlandóságot és tehetséget
érzett magában aʼ hangköltésre, mellyben
Avatottakʼ állítása szerint, igen eredeti Ideáji
voltak: mint p[éldának] o[káért] az, hogy Ő
históriai rajzolatokat, a Catastrophákat, költői
Fantáziákat, Regéketʼ sa.ʼ t. szeretett volna
Muzsika által kifejezve előadni… 1793 körül
esmerte Salierit, Weiglt, Beethovent…” 

Bécsi évek.

Radikális változást hozott ez az év Kisfaludy
életében. Felvették a nemesi testőrséghez Bécsbe,

ahol ő sem tudott (gondolom nem is akart) el-
lenállni a kísértések városa kínálta buja örömök
előnyeinek. Vannak olyan korabeli emlékezések,
amelyek név szerint, majdhogynem tételesen fel-
sorolják Kisfaludy viharos bécsi szerelmeit az
opera és a színházak kezdő táncosnőivel, akik
csak a színpadon voltak kezdők. Közülük messze
kimagaslik a tehetségérők elhíresült Viganó ba-
lettmester gyönyörű szép felesége, Medina Mária
szerelme, aki révén bekerült a császárváros szel-
lemi életének körforgatagába. Itt került ismeret-
ségbe a fentiekben már említett Mozart nagy ve-
télytársával, Antonio Salierivel (1750-1825), a
bécsi konzervatórium igazgatójával, a kismartoni
zenész családban született Weigl Józseffel (1766-
1845) és a német géniusszal, Ludwig van
Beethovennel (1770-1827), akit több kortárs
szerző is Kisfaludy bécsi ismerősei között emlí-
tett. Három évet töltött Bécsbe, ahonnan a tes-
tőrség Splényi nevű parancsnoka (akit Kisfaludy
„országos Gazembernek” nevez) feljelentése mi-
att kellett eltávoznia.

Badacsonyi intermezzo.

A következő év őszén (1794-ben) szabadsá-
gát Dunántúlon töltötte. Itthoni létének fény-
pontját a Szegedy család badacsonyi szüretére
szóló meghívása jelentette, amely – Császár
Elemér szavaival élve – Kisfaludy életregé-
nyének „legszebb, legpoétikusabb emlékét”
eredményezte, nem szólva arról, hogy az 1801-
ben Himfy álnéven megjelent „Kesergő szere-
lem” megírásakor, ezeknek a napoknak emlék-
anyaga ihlette a költőt, ami – bármilyen
hihetetlennek tűnik – elindítója volt annak a
zenei mű keletkezésének, mely jelenleg Európa
himnuszaként tartunk számon, amennyiben
Kisfaludy művének 71-ik versszaka megegye-
zik a „Magyar szüretelő ének” dal-, és versso-
raival. A badacsonyi szüret akkor még messze
nem erről szólt. Volt benne zene, tánc, mulatás,
epekedő pillantások között esti séta Tomajtól
Tördemicig, éjjeli csónakázás a holdvilágos
Balatonon, biztosítva azokat a kellékeket, me-
lyek előkészítettét Szegedy Róza és a fiatal
testőr szerelmének ébredését. E találkozás al-
kalmából jó szolgálatot tett az Amati-hegedű
is, melyen sümegi főhősünk Lavotta János ke-
sergőjét játszva, igyekezett elérni, hogy bon-
takozó szerelmük ne maradjon csak ártatlan
emlék. 

Európai utak zenei emlékei: Bécs, Milánó
és Draguignan. 

Hegedűjétől még a katonaságnál sem akart
megválni. Önéletrajzában írja, hogy szerelembe
merülve, testőrségi szobájának „közepén állva,
Viganoʼ képe alatt, melly aʼ falon függött, azon
Lengyelt játszotta hegedűjén, mellyel aʼ jeles
Táncosné, az úgy nevezett rózsaszínű Pas de
Deuxben, Bécsben legelőször fellépe”.
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Amikor fegyelmi okok miatt a bécsi testőr-
séget a messzi Milánó várának őrségére-, majd
azt a draguignani fogságra kellett cserélnie, az
1796. márc. 6. és 1796. máj.7. között megtett
hosszú útja során szorgalmasan feljegyezte ze-
nei és színházi élményeit. Klagenfurtban írta,
hogy a „Theátromban, egy aʼ kedvünkért adott
musikális Akadémiát” tekintette meg, míg a ti-
roli Lienzben Balogh nevű társának „aʼ szállá-
sán muzsika és tántz” várta. A stájerországi
Mürzzuschlag nevű településen azt írta, hogy
„a szállásnak unalmait hegedűm által alkalma-
sint elűzém. Valóban boldogító mesterség a
Musika, kivált a magánosságnak óráiban.
Hányszor nem érzém én ezt már életemben.”
Az 1562-63. között megtartott zsinatáról elhí-
resült Trident (Trento) dél-tiroli város templo-
mának „gyönyörű tétemény”-nek nevezett or-
gonája ámulatba ejtette „midőn hallotta: aʼ
hangok számtalan változásain kívül még ezen
rittka tulajdonságai: hogy majd minden mu-
zsikai szer; úgymint az oboa, Fagott, trombita,
Violon, mind benne találtatik aʼ vert Harmóni-
ába; s követni tudja az élő madaraknak sza-
vát… Illyen Remekekben tsudálására ragadta-
tik az embernek az ember, és a lélek felséges
érzelmekben merül.” Átutazásakor a „szép, né-
pes és víg város” Roveredo „itt való szép The-
átromban éppen opera is adatott; ahol azt kez-
dem tapasztalni hogy a muzsikának hazája tsak
Olasz ország” lehet, jegyezte fel úti naplójában.
Mantuában, ahol „az én ítéletem szerént a Mu-
zsikának leg szebb neme uralkodik… az ide
való Ifjúságból a Muzsika-kedvellők Concertet
adának…”, míg Cremona „szép Theátromá-
ban” előadott operájáról megjegyzi, hogy a „jó
muzsika gyönyörűen érezteté vélem, hogy a
Muzsikának, operának és buja éneklőnéknek
hazájában vagyok.”.

Itáliai és franciaországi útja során nála volt
hegedűje is. A Napóleon seregei által körülzárt
milánói citadellájában, 1796. május 28-án a
következőket írta Naplójába: „Az unalom soha
nem emészté így lelkemet, testemet, mint e
mostani fogságomban. Ha hegedűm itt nem
volna, melyet szerentsémre nálam tartottam –
mellynek hangjai által véletek beszélek – hát
egészen el kellene senvednem.” Életútja innen
francia fogsága helyére, Draguignanba vezetett,
ahol 1796. aug. 14-én „olvasásban, hegedülés-
ben, gondolkodásban, ʼs így aʼ leg szebb tár-
saságban, aʼ Músáknak és aʼ barátságnak néma
társaságában délig úgy telik el időm, hogy va-
lójában nem tudom itten, mi az unalom”. Dél-
után pedig vonósnégyeseket játszott „öszve áll-
ván egy néhány ide való fiatal Frantzia
Polgárral, aʼ kik muzsikát tudnak Quarteteket
játszunk….”

Kalandozások a magyar zene világában.

Kisfaludy önéletrajzi írásaiban a zenei vo-
natkozású emlékek innen kezdődően igencsak

megcsappantak. Életrajzából tudjuk, hogy fog-
ságából 1797-ben szabadult, 1800-ban búcsút
mondott a katonaságnak, s „hazájába visszaté-
rése után mezei gazdaság lön foglalatossága,
és közben a Magyar Literatúra.” Huszonnyolc
éves volt, s alig egy év választotta el első önálló
művének megjelenésétől, ezzel országos iro-
dalmi sikerétől, ugyanakkor a színházat leszá-
mítva, az egyéni zenélés – mint olyan – jobbára
kikerült érdeklődési köre fókuszából. Hegedűje
szögre került, helyette – igaz csak módjával –
figyelme „a hangköltésre” terelődött, melyről
már 1831-ben azt írta, hogy ”nagy hajlandósá-
got és tehetséget érzett magában”, illetve a nép-
zenei gyűjtés váltotta fel. A magyar zenei élet
ekkor a nemzeti öntudatra ébredés, függetlenné
válás időszakát szimbolizáló verbunkos és az
ebből kifejlesztendő magyar műzene évtizedeit
élte. A legkorábbi magyarnak (vagy magya-
rosnak) tekintett zenei műfaj fénykora nagyjá-
ból egybeesett Kisfaludy életével. A német
„Werbung”-ból, eredő megnevezés eredetileg
többféle jelentéssel bírt, lényegében a katonai
toborzáshoz kapcsolódott. Korai időszakában
a műfaj szálláscsinálói, főként a császári ud-
varhoz kevésbé kötődő, udvarházaikba vissza-
húzódó, a kuruc hagyományt ápoló középne-
mesek voltak, míg a verbunkos stílusjegyeinek
kialakításában és terjesztésében meghatározó
szerepet a hazai cigányzenészek játszottak. A
műfaj az 1770-80 évektől kezdődően élte fény-
korát az 1840-es évekig, mely időszakban a
tanult zenészek is bekapcsolódtak művelői
közé: Bengráf József (1745-1791) az első tanult
verbunkos szerző, aki egyébként a bp.-i belvá-
rosi plébániatemplom karnagya volt. Kisfaludy

egyik kedvence, a pest-budai Lavotta János
(1764-1820) hegedűművész és zeneszerző mel-
lett a veszprémi Csermák Antal (1774-1822)
nevét kell kiemelni. Ők ketten a kamarazene
felé vitték a verbunkost, míg a 19. sz. első év-
tizedeinek legjelentősebb magyar muzsikusa,
a cigányszármazású Bihari Jánosról (1764-
1827) tudni, hogy játékát Beethoven és Liszt
Ferenc is nagyra becsülte, míg Ferenc-császár
nemesi rangot ajánlott a zenésznek, aki a címet
maga helyett bandájának kérte. 

Nagyvonalakban ez volt az a keret, melyben
Kisfaludy a zeneszerzéssel próbálkozott. Mű-
veinek egy része minden bizonnyal elveszett.
Ma mindössze három hangszeres darab és KÉT
dal maradt fenn, melyek létrejötte 1800 és 1831
közé tehetők. Legkorábbi munkája (Magyar
Szüretelő Ének) feltehetően valamikor 1800 és
1818 között íródhatott. Másik műve, a kottáján
olvasható felirata szerint: „Ungarischer Insur-
rections Marsche. Für das Forte piano.” kéz-
iratát Major Ervin találta meg a Nemzeti Ze-
néde könyvtárában, melyet legkorábban Péteri
Takács József (1767-1824) író, megyei fő-
jegyző említ egy 1809. ápr. 29-én Kazinczy
Ferencnek írt levelében. Major szerint a Ma-
gyar Insurrectiós Induló meglepő rokonságot,
stiláris egységet alkot Kisfaludy másik két mű-
vével a zongorára írt két magyar tánccal (On-
garese), melyek az Auróra 1822-i és 1823-i év-
folyamaiban jelentek meg. Ez utóbbi „két lassú
magyarját” 1869-ben Bartalis János Magyar
Orpheus c. munkájában újra megjelentette.

Kisfaludy ötödik művét, a balatonfüredi Ma-
gyar Játékszín 1831. júl. 3-án történt megnyi-
tására írta Nemzeti Ének címmel. Vályi Béla
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szerint az „Adja Isten, hogy a Magyart / a fél
világ urallya / S vérrel kezdett szabadsága /
Soha kárát ne vallya” strófákkal kezdődő verset
színes nyomtatványokon osztottak szét a részt-
vevők között. Többen megkérdőjelezték Kis-
faludy szerzőségét, mígnem 1929-ben Major
Ervin cáfolta ezt, s amit a megismert írásos
emlékek is alátámasztanak. Kisfaludy ugyanis
az Akadémia elnökének írt levelében azt ígérte,
hogy „aʼ Megnyitás alkalmával magam által

szerzett Prológust, és nemzeti éneket elküldeni
el nem fogom múlatni”. Az ének kottáját Új-
falvy Sándor emlékíró nejének, Lészay Júliá-
nak is elküldte Kolozsvárra 1831. júl. 25-én:
„Igen kedves kötelességemet teljesítem, mi-
dőn… Nemzeti Ének-emnek melódiáját négy
összhangban, kottában ide mellékelve a Tekin-
tetes Asszonyságnak megküldeni… szerencsém
vagyon”. A szerzeményt 1834-ben is előadták,
később annyira népszerű lett, hogy népdalnak
nézték s felvették a népdalgyűjteményekbe.

Apropó népdal.

Barsi Ernő 1999-ben azt írta, hogy az első
sümegi népdallejegyző maga Kisfaludy Sándor
volt. Gróf Vay Sándor (igazából Vay Sarolta
grófnő) Megfakult írások c. kötetében (Bp.
1909. 98.) olvashatjuk, hogy a sümegi Darnay-
Múzeumban „egy csomó hangjegy, nótaszöveg”
volt látható, köztük a sümegi költő keze írásával
„karra téve” egy magyar népdal, „Kerek erdő
be magas vagy. Édes szívem, be messze vagy”
kezdő sorral. Major Ervin 1927-ben hiába ke-
reste a kottát Sümegen, amit Volly István 1960-
ban a Kisfaludy Múzeum gyűjteményében látta,
de később a kézirat elkallódott. Ez az egyetlen
ez idáig ismert Kisfaludy gyűjtés, ami jelzi a
sümegi költő ez irányú érdeklődését.

A sümegi költő megzenésített versei

[Bár nem tartozik szorosan Kisfaludy zenei
érdeklődésének témaköréhez, jelzésszerűen
essék említés a költő megzenésített költemé-
nyeit bemutató Sonkoly Istvánról (1907-
1988) és Barsi Ernőről (1920-2013). Az
előbbi Kodály, Hubay és Weiner tanítványá-
nak nagy ívű tanulmánya Kisfaludy Sándor
és Károly megzenésített verse címmel, a

Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei
hasábjain jelent meg 1970-ben, míg Barsi ta-
nár úr már említett Kisfaludy Sándor dalban,
muzsikában c. kötetét Sümegen jelentették
meg 1994-ben.

Magyar szüretelő ének.
Himfy szerelmei. A kesergő szerelem.
(Buda, 1801. 71. dal)

Édes, kínos emlékezet,
Oh Badacsony szürete!
Mulatságos gyülekezet,
Te rabságom kezdete!
Ott tudtam meg, ki légyen ő,
S mi légyen a szerelem;
Amor nyila miként sebző,
S mi az édes gyötrelem.
Nem úgy mentem, a mint jöttem;
Nagy különbség volt közöttem,
A ki valék az előtt,
S a ki lettem, látván őt.

Auróra, 1822.

Ludwig von Beethoven (1770-1827)

Auróra, 1822.

Megjelent: Mellékelve az Auróra 1922. évi számához
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Biciklis pontok nyílnak 
a belvárosban

A Sümeg és Térsége Turisztikai Nonprofit
kft. egy újabb pályázat benyújtásával igyekszik
elérni, hogy a térség turisztikai lehetőségeit
még jobban kiaknázzák. Egly Márk elmondta:
egy 26 millió forintos pályázatot adnak be,
melynek segítségével közép – és hosszú távú
marketing stratégiát szeretnének érvényesíteni.
Az „egész Sümeget” próbálják értékesíteni,
ezért az idei szezonban kiemelt fontosságot
tulajdonítanak a turisztikai csomagajánlatoknak. 

A kisebb vállalkozások bevonására törek-
szenek, ezért a turisztikai kínálat kialakításába
bevonják a 23-32 szolgáltatót szállásadót.

Minden hétre legyen valamilyen turisztikai
attrakció. Törekvésük, hogy ne egy napra jöj-
jenek Sümegre a látogatók, hanem hosszabb
időt is tudjanak itt tartalmasan eltölteni.

A környékbeli túra ajánlatok sikerességét
fogja segíteni, hogy biciklis pontokat fognak
kialakítani, ahol kerékpárokat lehet bérelni.

„Automata idegenvezetőket” ún. audio gui-
de-okat állítanak üzembe a Kisfaludy Múze-
umban és Plébániatemplomban is.

A cél, hogy az önkormányzat tagsága mellett
bővítsék a vállalkozói taglétszámot és kiala-
kítsanak egy széles körű érdekképviseletet. 

Megújuló Kisfaludy 
Emlékház

Belvárosunk központjában csendesen meg-
bújik az virágzó gesztenyefák árnyékában a
Kisfaludy Emlékház.  Falai között értékes
gyűjteményekkel, ritkaságokkal és emlékekkel
találkozhatnak a vendégek, udvarán madárcsi-
csergés és nyugalmat árasztó hangulat várja a
látogatókat. Az Emlékház látogatói könnyen
átveszik azt a kulturális szellemiséget, mely
áthatja az egész épületet. 

Tavasztól azonban élet költözik az ódon falak
közé. 

Az Emlékház bekapcsolódik a városunk nagy
rendezvényeibe, „Művészetek udvara” és idő-
szaki kiállítások színesítik a kínálatot. Kézműves
bemutatók, játszóházak, népzene, táncház és
helyi alkotók kiállítása ad lehetőséget a sza-
badidő hasznos eltöltésére és kikapcsolódásra. 

Ezt a közösségi szemléletet közvetítve váro-
sunk oktatási intézményei is aktívan bekap-

csolódnak az emlékház életébe. Kisfaludy
napok, Városismereti nap és a Föld napja kap-
csán diákok látogattak el hozzánk.  

A Föld napja alkalmából a Ramassetter Vince
Általános Iskola 16 tanulója segített abban,
hogy az udvarunk szépen virágba boruljon. A
lányok egész délelőtt gyomláltak, virágot ül-
tettek, a fiúk pedig fehér kaviccsal borították
be az udvart. A sok munka után, pihenésképpen
tesztet oldottak meg, játékosan, felkutatva az
emlékház rejtelmes szobáit a válaszokért. Há-
lásak vagyunk az iskola vezetőségének és ta-
nárainak, Horváth Stefániának és Halász Ma-
rikának, hogy vállalták a feladatot, bevonták a
gyerekeket közösségi munkába, vidámságot,
nevetést varázsoltak hozzánk.

Az udvarszépítés lehetőségéhez nagyban hoz-
zájárult Viola Norbert és a Közszolgáltató Kft
kollégái. Köszönjük a sok segítséget!

Új elnök, megújult elnökség
a sümegi városvédők élén

Gombási András gimnáziumi tanárt választotta
elnöknek a Városvédő és Szépítő Egyesület
tagsága a közelmúltban tartott közgyűlésén.
Az örökös tiszteletbeli elnök Tanai Károlyné
maradt.

A héttagú elnökségből egyedül Bókkon Gyula
tartotta meg tisztségét. A testület hat új tagot
választott, továbbá bizottságokat hozott létre
az egyesületi munka hatékonyságának növelése
érdekében. 

A városszépítő és környezetvédelmi bizottság
elnöke Vecsei Erzsébet lett, a műemlékvédelmi
és várostörténeti bizottságot Kocsis István ve-
zeti.

Idén számos évfordulós megemlékezést ter-
veznek. Koszorúzni fognak többek között a
sümegi Ramassetter, Deák és Vázsonyi em-
lékhelyeken.

Kiemelkedő sikerrel zárult az
első felsőoktatási nyílt nap

Március 5-én és 6-án nagy érdeklődés mellett
megtartotta első nyílt napját a híres angol bí-
borosról, John Henry Newmanről elnevezett
közösségi felsőoktatási képzési központ. 

A sümegi nyílt napokon Dr. Athanasius
Schneider, a Dominus est és a Corpus Christi
című könyvek világhírű szerzője, római katolikus
főpásztor tartott előadásokat, és mutatott be
ünnepi szentmisét. A püspök megáldotta a nyílt
napok keretében elhelyezett John Henry New-
man és Assisi Szent Ferenc köztéri szobrokat.

Sümeg Város Önkormányzata tavaly nyáron
határozott arról, hogy főiskolai képzéseket
telepít a városba, csatlakozva a felsőoktatási
kormányzat „Fokozatváltás a felsőoktatásban”
című munkaprogramjához. A központ idén ja-
nuár 20-án nyerte el működési engedélyét.

Sümeg város polgármestere, Végh László
elmondta: „Minket is meglepett a főiskolai

nyílt napokra érkezők látogatók nagy száma.
Nagy örömömre szolgál, hogy a felsőoktatási
központ indulása ilyen csattanós választ adott a
kétkedőknek, bizonyítva, hogy a sümegi felső-
oktatásnak igenis van jövője. A város továbbra is
mindent megtesz a program sikere érdekében.”

A sümegi felsőoktatási képzési központ első
lépésben a budapesti Wekerle Sándor Üzleti
Főiskola közgazdász alapszakjait telepítette a
térségbe, a nagyfokú érdeklődés azonban - ér-
tékelésük szerint - nem a képzési profilnak,
hanem a nyíltan hirdetett konzervatív nevelési
elvek ígéretének tudható be. „Feladatunk olyan
interdiszciplináris képzés biztosítása a hallgatók
számára, amelyben megjelennek a képzési és
kimeneti követelményekben nem szereplő, az
adott tananyagot tovább mélyítő, a társadalmi
kohéziót középpontba helyező témakörök” –
deklarálja a közösségi főiskola küldetésnyilat-
kozata.

Az alapítók reményei szerint a felsőoktatási
képzési központ karakteres arculata a hallgatókat
és az előadókat egyaránt Sümegre vonzza.

Elindult a sümegi 
közösségi főiskola 
közpolitikai akadémiája

A sümegi közösségi főiskola a Közép- és
Nyugat-Dunántúl egyik szellemi központjává
kíván válni. A cél elérése érdekében nyitotta
meg közpolitikai akadémiáját, amely feladatának
tekinti, hogy párbeszédre hívja a térség politikai
vezetőit és mértékadó értelmiségi elitjét aktuális,
de stratégiai jelentőségű közpolitikai témák-
ról.

Az akadémia első rendezvényére 2016. április
5-én a sümegi közösségi főiskola könyvtár-
épületében került sor.

A nyitó eseményen köszöntőt mondott Végh
László, Sümeg város polgármestere,

Az első konzultáció központi témája a né-
pességfogyás volt, amely a család válságával
együtt bátran nevezhető a XXI. századi magyar
nemzetstratégia központi kérdésének

Kisfaludy-napok 2016

Április 4-e és 8-a között ismét megrendezésre
került a gimnáziumban a Kisfaludy hét. Idén
a 10.C osztály az Oscar gála jegyében állított
össze versenyeket, játékos vetélkedőket. Volt
matematika, történelem és számos sportver-
seny. A rendezvényt megtisztelték a Parlament
Díszőrségének katonái, akik alaki bemutatót
tartottak.

A zárónapon koszorúztak a Kisfaludy szo-
bornál, majd Végh László polgármester mon-
dott köszöntőt.

A gimnazisták idén is jelmezes felvonulás
a főutcán, majd este 6 órától számos vendé-
gelőadóval színesített program várta az ér-
deklődőket. 
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Fesztivál a virágzó 
gesztenyék alatt

Második alkalommal került sor Sümegen a
Gesztenyevirág Fesztiválra. Bátran elmondható,
az elsőnél is nagyobb sikerrel.

A rendezvény fővédnöke városunk szülötte
és díszpolgára, a világhírű divattervező, Zoób
Kati volt.

Hangversennyel indult pénteken: a Művelődési
Központban vendégül láthattuk német testvér-
városunk vegyes karát, majd nagy sikerrel
lépett fel a sümegi fúvószenekar. Sokan hall-
gatták meg másnap ugyanitt a Szegedy Róza
Nőikart is.

Végh László polgármester szerint a város
védjegye is lehetne a virágzó gesztenyefa,
annyira jellemző a településre. A sümegi tu-
risztikai szezont nyitjuk meg az impozáns fesz-
tivállal – hangsúlyozta köszöntőjében.

Nagy sikerrel debütált a „Művészetek Udvara”,
különösen az „Értékeink” Sümeg térsége al-
kotóinak kiállítása. Sok érdeklődőt vonzottak
a kézműves bemutatók és játszóházak, valamint
a táncház a Tördemic és Sümeg néptáncegyüt-
tessel, élő népzenével.

Nagy lelkesedéssel fogadta a publikum a
„Gesztenyevirág szépe” választás eredményét:
a győztes Horváth Hajnalka lett.

A fesztivál záró eseménye a „Neoton Parádé”,
Csepregi Éva műsora méltó befejezése volt a
hétvégi rendezvénynek.

Ramassetter napok 
az általános iskolában

z általános iskolában, a Ramassetter napok
keretén belül, tanulmányi versenyek zajlottak,
minden napra jutott néhány. A rendezvény zá-
róeseménye a tavaszi bál volt, ahol a nyolcadikos
évfolyam tanulóinak nyitótánca kápráztatta el
a nagyérdeműt. 

Sikeren pályázott az óvoda

A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde
sikeres pályázatot nyert a Nemzeti Tehetség-
program keretében „Hazánk nemzeti kulturális
örökségének megőrzését, a nemzetiségi ha-
gyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló
tehetséggondozó programok támogatása” c.

kiíráshoz NTP-MKÖ-15-0157 azonosítószámú
projektjével. Az elnyert támogatás összege:
1.262.000.- Ft. 

A népi kultúra ápolása a Kompanik oviban
című projektünk célja három területen (zeneovi,
játékos torna, kézművesség) a néphagyományok
ápolása, és a tehetséggondozás erősítése, valamint
közösségi programok kapcsán a tehetséggon-
dozás, mint szemlélet nyomatékosítása nemcsak
a szakma, hanem a szülők irányába is. 

Programunkról részletesen a www.kompa-
nikovi.hu oldalon olvashatnak.       

Nyuszi várás az Óvodában

A tavaszi ünnepkör egyik legnagyobb – a
keresztény vallásban Krisztus feltámadásával
jelképezett – ünnepe a Húsvét.

Erre a napra a csoportszobák, folyosók húsvéti
vidámságot öltöttek, tavaszias színekben pom-
páztak.

Az ünnepre történő előkészületek folyama-
tosak voltak, a ráhangolódás a mesék, versek,
mondókák, locsolóversek tanulásával és hall-
gatásával, valamint a kötött- és kötetlen cso-
portfoglalkozások alkalmával történtek. A nép-
hagyományőrző húsvéti szokások felelevení-
tésével (tojásfestés, barkadíszítés, locsolkodás
stb.) csak tovább mélyültek a gyermekek csa-
ládban kialakult ismeretei.

Az óvodában a Húsvétot ünneplő nap idén
március 23-ra, szerdára esett. Reggel mindenki
csinos öltözékben érkezett a csoportszobába,

majd rövid játék után a tízórait (sonka, kalács,
tojás, torma) ünnepiesen megterített asztaloknál
közösen fogyasztották el a gyermekek.

Az intézményen belül kialakított hagyomány-
nak megfelelően a szokott módon zajlott tovább
a nap. A tízórai után a csoportokban a kislányok
apró édességgel (csokival, cukorkával) várták
izgatottan a locsolásra verssel érkező kisfiúkat.
Először minden kisfiú a saját csoportjában lo-
csolta meg a kislányokat, óvó néniket, dadus
nénit. Ezután sorban továbbindult útjára a fo-
lyosón található többi csoportba a fiúsereg,
hogy a locsolkodásért cserébe finomságokat
gyűjtsenek a „tarisznyájukba”.

A locsolás után felöltözve az udvarra vettük
az irányt, hogy a húsvéti nyúl által elrejtett
egyéni- és csoportos ajándékokat, csomagokat
a gyerekek megkereshessék. A legtalálóbb mó-
don a csoportok célzott jelzésekkel találták
meg a saját csomagjaikat. Így aztán az udvar
különböző részeit (bokrok, fűcsomók, dom-
bok- fák között) végigjárva örültünk a megtalált
ajándékoknak.

Visszaérkezve a csoportszobákba türelmetlenül
bontogatták ki a meglepetéseket és alig várták,
hogy azokat minél előbb birtokba véve ki is
próbálhassák.

Balogh Ildikó, óvodapedagógus

Csabrendeki diákok 
Erdélyben

A Csabrendeki Általános Iskola 29 hetedik
osztályos diákja négy felejthetetlen napot töltött
Erdélyben a HATÁRTALANUL! Program ke-
retében 2016. május 03 és 06 között. Szent
László és a Hunyadiak nyomában járták Erdélyt,
megfordultak Nagyváradon, Tordán, ahol Szent
László emlékeivel ismerkedtek. Jártak Torockón
a Böjte Csaba által fenntartott gyermekotthon-
ban, ahová itthon gyűjtött adományokat, gyü-
mölcsöt, játékokat vittek az ott lakó gyerekek
nagy örömére. Kolozsváron helybéli magyar
diákokkal találkoztak, akikkel együtt koszorúzták
meg Apáczai Csere János síremlékét a házson-
gárdi temetőben. Felkeresték Gyulafehérvárat,
a Nagyenyedi Református Kollégiumot, meg-
koszorúzták Aradon a Szabadság szobrot és
barangoltak Temesvár barokk palotái között.
Az utazást az Emberi Erőforrások Minisztériuma
és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tá-
mogatta 639.000 Ft-tal.

A kirándulás felejthetetlen emléket jelentett
diákoknak, tanároknak egyaránt.
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Örömteli hírt kaptunk a Szombathelyi Ha-
ladás Egyesületétől.

Arról értesítettek bennünket, hogy volt játé-
kosunkkal – Bolla Gergővel – profi szerződést
kötöttek, így megillet bennünket a nevelési,
képzési támogatás.

A jó adottságokkal rendelkező fiatal labdarúgó
sorsának alakulását egyesületünktől való távozása
után is figyelemmel kísértük.

Tehetségének kibontakozását elsősorban saját
szorgalmának, szülei áldozatkészségének kö-
szönheti.

Örülünk, hogy szerény körülményeink között
közel 3 évig egyesületünk tagja volt, és hozzá-
járulhattunk a sportág alapjainak megismerte-
téséhez, megszerettetéséhez. Mindez a Szakonyi
Tibor vezette Bozsik Kibontakozási Program
által valósulhatott meg. Sikereivel hozzájárult

egyesületünk munkájának elismeréséhez, és
sok példát mutat sok labdarúgást kedvelő fiatal
számára.

Továbbra is figyelemmel kísérjük Gergő élet-
útját, tehetségének további kibontakozását, és
kívánjuk, hogy életpályája álmai szerint való-
suljon meg.

Sok sikert Gergő!
Major István VSE elnök

Sok sikert Gergő!

Két aranyérmet nyert a tapolcai párbajtőröző
Siklósi Gergely a junior vívók újvidéki Eu-
rópa-bajnokságán. Ukrán és osztrák ellenfé-
len keresztül jutott el a legjobb 16-ig,
ahonnan, csapattársát, Bányai Zsombort egy
tussal, 8–7-re legyőzve került a negyeddön-
tőbe. Ott 15–12-re verte a spanyol Eugeni Ga-
valdát, majd az elődöntőben 15–10-re a német
Samuel Unterhausert. A fináléban cseh ellen-
felét, Martin Rubest 12–11-re múlta felül.

Eddig a száraz tények, de mit mondott Siklósi
Gergely, mint újdonsült junior egyéni Európa-
bajnok az egyéni verseny után: 

-“Csodálatos nap volt, amelyet egy olyan
idény előzött meg, ami nem sikerült igazán jól.
Kétszer kaptam ki a szezon során magyar vívótól
a junior Vk-kon, egyszer pedig a turkui Vk-dön-
tőben az osztrák Mahringertől. Erre most egy kö-
zepesnek érzett csoportkör után a 32-ben
megkaptam Mahringert, a 16-ban meg Bányai
Zsombort… Nagyon nehéz meccsek voltak, de
sikerültek. A négy között a német Unterhauser
elleni asszómat magamnak tettem nehézzé. 

Ka: „Hazudnék, ha azt mondanám, nem volt
becsukva a szemem, amikor az utolsó tust adtam.
Nem azt szúrtam, amit elterveztem, improvizál-
nom kellett, de nagyon jól sült el” 

A döntő viszont nagyon kemény volt. Rubeš
kiváló vívó, tagja a cseh felnőtt válogatottnak,
sőt, esélye volt részt venni a riói olimpián. Az
asszó felét ő, a másikat én irányítottam, a végén
nekem jött ki jobban a lépés. 

Az elmúlt két hétben nyüglődtem, szenvedtem,
nem ment a vívás, rengeteg kétely kínzott. Kicsit
furcsa most kimondani, hogy Európa-bajnok va-
gyok, nem érzek semmilyen változást, talán csak
annyit, hogy nyugodtabb vagyok. De ez igaz volt
az egész napomra is. Eddig mindig izgultam a

világversenyeken, olykor asszó közben pánikol-
tam be, és azzal mindent elrontottam.

Szeretnék köszönetet mondani az edzőmnek,
Szalay Gyöngyinek, Eitner Kingáank, a szüle-
imnek és a támogatóimnak. Nélkülük nem sike-
rült volna mindezt elérni.”

A csapattársak többször is a levegőbe dobálták.
A döntőben a magyar csapat tagjai szurkolásból
jelesre vizsgáztak, a buzdítások közepette több-
ször elhangzott a „Hajrá Herkules! -biztatás.

Hogyan lett a Gergőből Herkules?
Ezt a becenevet adták nekem a többiek –

mondta nevetve. − Talán a hajam miatt, vagy
azért, mert úgy tudok küzdeni, mint valami Her-
kules.

Szalay Gyöngyi, Geri edzője  hétszeres világ-
bajnokként így válaszolt arra a kérdésre, mely
szerint odaadta volna-e egyik aranyérmét Geri
vasárnapi sikeréért: 

“Vívja csak ki a saját sikereit, mint ahogy ma
is megtette, ugyanolyan boldog vagyok, mnt a
saját aranyaimnál… Azért szurkoltam a verseny
előtt, hogy kerülje el a magyarokat, erre a nyol-
caddöntőben összekerült Zsomborral. De sike-
rült nyernie, egész nap nagyszerűen oldotta meg
a kiélezett szituációkat. Úgy érzem, egyre éret-
tebben versenyez, ami így, nem sokkal az érett-
ségi előtt időszerű is.

Ka. A tapolcai mintaműhely megteremtője és
vezetője, a válogatott edzője Eitner Kinga, a le-
gújabb büszkeség, Siklósi Gergely, és a korábbi
világklasszis tanítványból lett sikeredző, Szalay
Gyöngyi.

És még nem volt vége…

Akad egy vívómondás, mely szerint az egyéni
versenyek győztese általában nincs topon csapat-
ban. Erre aztán Siklósi Gergely alaposan rácáfolt.
A Balaton tehetsége nagyszerű egyéni aranya
után sorra szállította a csodákat a csapatverse-
nyen is.

A csehekkel találkoztunk a legjobb négy kö-
zött. Nem tudtuk őket leszakítani, pedig próbál-
koztunk cserével, visszacserével, semmi sem jött
össze. Az utolsó asszóra három tus hátránnyal
kötött be Geri az Eb-ezüstérmes Rubessel szem-
ben. A “balatoni predátor” azonban nem kegyel-
mezett. Előbb egyenlített, és jött az a hirtelen
halál, melyet Rubes egyéniben már megismert…

Szalay Gyöngyi tanítványa ismét beszúrta a dön-
tőt érő tust, jöhettek a fináléban a franciák.

Azok a franciák, akik tavaly a junior Eb-n és a
vb-n egyaránt legyőztek bennünket. És nagyon
úgy tűnt, hogy ezúttal is. Két asszóval a vége
előtt nyolctusos különbséggel vezettek a gallok,
az utolsó asszóban ” 30:24-es hátránynál lépett
pástra Geri. Beadta az első két tust, majd tusról
tusra haladt, alig több mint két perc alatt egyen-
lített. Esett még egy-egy tus, aztán harminc má-
sodperccel a vége előtt ráhagyták a felek. Ismét
jött a hirtelen halál, melyben a “balatoni predá-
tor” ezúttal sem kegyelmezett. Ellenállhatatlan
kitöréssel talált, hogy aztán a csapat pillanatok
alatt egy kupacban ünnepelhessen. Geri a napot
+39-cel zárta párbajtőrben, az elődöntőben és a
döntőben jelentős hátrányból fordított, miután
két nappal előtte megnyerte az egyéni versenyt. 

- Talán azért tudtam annyira koncentrálni, mert
amikor idejöttünk, az volt a célunk, hogy csapat-
ban aranyérmesek legyünk! Az egyéni verseny,
számomra egy plusz volt, nagyon örültem, de
amiért jöttünk, az még utána következett. Az
aranyérmem után hatalmasat aludtam, vagy ti-
zenkét órát, és Németh Kálmán masszőr is sokat
segített a regenerálódásban, abban, hogy egy nap
szünet után, egy ilyen fárasztó napon fizikálisan
topon legyek. 

Hat tusos hátrányban is hittem a győzelemben.
Szeretek vívni ezzel a francia sráccal, jól is ment
egész nap, kifejezetten örültem, hogy őt tették
befejezőnek. Csapatembernek tartom magam, és
most természetesen nagyon boldog vagyok,
hogy sikerült nyernünk! – nyilatkozta a vívószö-
vetség honlapjának az immár kétszeres Európa-
bajnok.

Testvérvárosunk vívólázban ég 
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Az utóbbi hetekben vadból készült ételek ke-
rültek terítékre hétvégenként, így ezek közül
válogatva a vadas receptjét szeretném megosztani
Önökkel. Ha valakinél van vadász a családban,
baráti körben, könnyen hozzájuthat a vadhúshoz,
ellenkező esetben marad a boltban vásárolt,
illetve a legjobb alternatívaként ott a marhahús.
De hogy ne csak a húsimádóknak kedvezzek, a
világ legfinomabb kakaós/fahéjas csiga recep-
temet is közszemlére bocsátom, mert aki egyszer
elkészíti, az örökre a rabja lesz. Lehet, hogy
már írtam erről a kelt tészta csodáról, de egyik
hétvégén jómagam is elkészítettem (sokadjára)
és újfent megerősödött bennem az az érzés,
hogy ezt a receptet mindenkinek ismernie kell.
No de kezdjük a hússal.

Vadas mártás csőtésztával

Hozzávalók:

• 70 dkg vadhús, ami nem túl inas (én most
őz combból készítettem), akik tehetik vad-
nyúlból készítsék (én nem rajongok érte
túlzottan, de a profi kóstolók arra esküsz-
nek)

• 3-4 babérlevél
• 3 közepes fej hagyma
• 1 kg sárgarépa
• 1-2 szál fehérrépa
• mustár
• só, bors
• 4 dl tejföl
• 40 dkg csőtészta

Elkészítés:

A húst szépen megtisz-
títjuk, lehártyázzuk és
amennyire lehet, egyforma
szeletekre vágjuk. A meg-
tisztított hagymát negye-
deljük, a sárgarépát és a
fehérrépát nagyobb dara-
bora vágjuk. Sózzuk, bor-
sozzuk a húst és egy na-
gyobb fazékban kevés ola-
jon megpirítjuk kívülről a
hússzeleteket, majd ki is
vesszük őket a fazékból,
majd a zöldségeket pirítsuk
meg egy kicsit a vissza-
maradt zsiradékon. A sót
itt se hagyjuk el, könnyebben elkezdi kiengedni

a levét a hagyma és a répa is. Egy pár
hevítés után vegyük ki a zöldségeket,
és tegyük vissza a húst, és engedjük
fel vízzel. Ne ijedjünk meg, jó bő
lével dolgozzunk, hiszen a vadas egy
jó szaftos húsétel. A babérlevelet
ilyenkor tegyük is a húshoz, majd az
első forralás után adjuk hozzá a zöld-
ségeket is. Fedő alatt főzzünk mindent
puhára. Ha a hús még nem elég puha,
nyugodtan kiszedhetjük a megfőtt
répát és hagymát, ezeket úgyis össze
kell turmixolni. A babérlevet dobjuk
ki. Ha már a hús is kész, visszaönt-
hetjük a pürésített zöldségeket, és ne-
kiállhatunk egy jó sötét rántás készí-
tésének. A titka, hogy mikor már szép
barnás színt kapott a liszt, akkor te-
gyünk hozzá egy teáskanál cukrot és
szinte azonnal engedjük fel hideg víz-
zel. Közben a tejfölt keverjük simára
minimum két teáskanál mustárral és
a forró zöldséges alappal, majd előbb
a rántást, majd a tejfölt is öntsük bele
a fazékba. Egy gyors forralás, kóstolás,
és kész a vadasunk. Ha pikánsabban

szeretnénk, nyugodtan adjunk hozzá még mustárt,
ha édesebben szeretjük tegyünk még bele cukrot. 

Kakaós csigák pihe-puha, 
foszlós tésztából

Bevallom nagyon sok kakaós csiga receptet
kipróbáltam, de ez annyira finom, hogy azóta
szinte havonta sütök egy nagy tepsivel, és még
langyosan elfogy…

Hozzávalók a tésztához:

• 40 dkg sima liszt
• 1 egész tojás és 1 sárgája

• 5 dkg élesztő
• 4 dkg cukor
• 4 dkg puha vaj, margarin, vagy zsír
• 2, 5 dl tej
• csipet só

Krémhez:
• 15 dkg puha vaj, vagy margarin
• 10 dkg cukor
• 5 ek. keserű kakaópor vagy egy csomag

őrölt fahéj
• 2 csomag vaníliás cukor
Ezen kívül: 2 dl meleg tej, benne 2 kockacukor

feloldva.

Elkészítés:
A langyos tejben feloldjuk a cukrot, és fel-

futtatjuk benne az élesztőt, közben a többi hoz-
závalót is kimérjük. Alaposan kidolgozzuk, és
letakarva, langyos helyen egy órán át kelesztjük.
Közben a puha margarint a cukorral, vaníliás
cukorral és a kakaóval, vagy fahéjjal alaposan
kikeverjük, és hagyjuk szobahőmérsékleten,
mert minél puhább, annál könnyebb lesz vele
dolgozni. Ha a tésztánk megkelt, finoman el-
igazgatjuk, és 1-1, 5 cm vastag téglalappá nyújt-
juk lisztezett felületen. A krémmel egyenletesen
megkenjük, és mint a rétest feltekerjük. Egy
közepes tepsit (35*45 kb) kibélelünk sütőpapírral.
A feltekert tésztánkat, szépen feldaraboljuk egy
nagyon éles késsel 3-4 cm-es darabokra, és el-
helyezzük a csigákat a tepsiben. Lekenjük a
maradék tojásfehérjével, és hagyjuk addig kelni,
míg összeérnek. Ekkor előmelegített sütőben
170-190 fokon addig sütjük, míg szépen elkezd
a tészta megbarnulni, ekkor kivesszük a sütőből,
és a kockacukros tejjel egyenletesen meglo-
csoljuk, majd visszatesszük további 10 perce
160 fokra a sütőbe. Langyosan tálaljuk. Vigyázat!
Függőséget okoz!

Remélem, mindkét receptemet kipróbálják,
garantálom, hogy egyiket sem fogják megbánni!
Jó sütést, főzést kívánok hozzá!

Végh Beatrix

Gaszto-sarok



16 2016. JÚNIUS

Kiadja: Közművelődési és Információs Közalapítvány • Felelős szerkesztő: Bóra Zsolt • ISSN: 0866-0670

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca • Felelős vezető: Kölcsey Norbert • Megjelenik havonta, 6.000 példányban, ingyenesen. 

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

www.nka.hu


