
Réges-rég óta virítanak a táblák járás- és

megyeszerte, amelyek a megyei lapot hivatottak

reklámozni ekképpen: „Napló – része az élet-

ünknek”.

Nem mintha szükség volna rájuk, hiszen minden
felmérés egybehangzóan azt állítja, hogy az or-
szágos nyomtatott sajtó drámai mértékű vissza-
szorulása közepette a megyei napilapok példány-
száma és olvasottsága szilárdan tartja magát.

Ennek oka egyáltalán nem ezen sajtótermékek
különleges minőségében, vagy magas szakmai
színvonalában keresendő, hanem kizárólag piaci
helyzetükben.

Mondjuk ki: például itt nálunk Veszprém me-
gyében a Napló szinte korlátlan monopolhelyzetet
élvez a helyi, illetve a regionális érdekességű
hírek továbbításában. Egyszerűen nem rentábilis,
sőt fenntarthatatlan, helyi, városi, vagy járási
napilapokat üzemeltetni.

Nemrég elhunyt képviselőnk Lasztovicza Jenő
hívta fel egyszer a figyelmet arra, hogy az infor-
mációk megszerzésekor, illetve nem kellően
hiteles és  tisztességes továbbításakor egyaránt,
visszaélésre is alkalmat teremtő helyzetek adód-

hatnak, amelyek torzíthatják a nyilvánosságot
és manipulálhatják a közvéleményt.

Szóvá kell tennünk, hogy manapság Sümeggel
folyamatosan ez történik.

Ha a város olyan hírt bocsátana ki, amelyről
úgy gondolja, hogy megyei, vagy országos ér-
deklődésre tarthat számot elvileg két csatornát
vehet igénybe – a Magyar Távirati Iroda veszprémi
tudósítóját, illetve a megyei lap sümegi ügyekben
illetékes munkatársait.

Bármelyikkel próbálkozik azonban – zordon
kapuőrök állják az útját és mindenképpen rosszul
jár. Az MTI hírérdemességi küszöbe olyan magas,
hogy talán még azt sem hoznák le, ha sümegi vár
egyszer csak fogná magát és leszállna völgybe.

Még rosszabb a helyzet a Naplónál. Itt jó
esetben ugyan kis késéssel átjön az információ,
de sokszor manipulatív szövegkörnyezetbe he-
lyezve, és úgy eltorzítva, hogy az anyja (az in-
formáció kibocsátója) sem ismer rá. 

Jó példa volt erre a sümegi főiskola új szakmai
partnerének esete. A távirati irodának nem sikerült
hírt fabrikálnia belőle, a Napló cikke pedig kur-
tán-furcsán elintézte magát a pozitív hírt, cikkének

négyötöd részében pedig az előző, teljesen hitelét
vesztett üzemeltető cég fanyalgó kommentárjainak
adott helyet.

Elég egy pillantást vetni a Napló, vagy online
kiadása a veol.hu Sümeggel foglalkozó írásainak
címeire csak a közelmúltból. Ilyeneket találunk:
„Elgurult a gyógyszer - Nem volt szakrendelés
Sümegen” „Ellátás nélkül maradt betegek” „Talán
jövőre elindul”, Edutusra váltottak”, „Idegőrlő
kérdések a rendelésről”. Feltűnő, hogy a lap  Ta-
polcával, vagy Ajkával kapcsolatban nem engedi
meg magának ezt a bulváros hangnemet.

A médiafogyasztó az egyik leginkább kiszol-
gáltatott vásárló a piacon, a reklamáció bonyolult
és hiába visszük vissza a hibás terméket, nincs
mire visszacserélni.

Egy dolgot azonban megtehetünk – nem vá-
sárolunk. Ha a helyzet nem javul és mondjuk
egy hétig sokan nem  veszünk Naplót itt Sümegen,
azt azért a szerkesztőség is megérezné.

Ugyanolyan jogunk van a hiteles és kiegyen-
súlyozott tájékoztatáshoz, mint bárki másnak.
Hogy az legyen életünk része és ne a tudatos és
körmönfont manipuláció.                       A szerk.

Életünk része

A Sümeg és Vidéke információi szerint né-

hány héten belül lerakják a sümegi hab-

üveggyár alapkövét. A város partnere nyert

a beruházás megvalósítására beadott pá-

lyázatán,  benyújtotta az illetékes hatósághoz

az építési engedély iránti kérelmet, gépeket

vásárolt Kínából és Németországból.

Mint emlékezetes az új üzemet először Ta-
polcán akarták felépíteni, de a beruházó előbb
úgy döntött, hogy a projekt egy részét, majd
az egészét is Sümegen kívánja megvalósítani.
Sümegen vásároltak területet, amit telephelyként
be is jegyeztek.

Mi is az a habüveg? Nos, a habüveg régi
üvegből előállítható, újrahasznosított, könnyű,
formatartó, ellenálló hőszigetelő anyag. Költ-
ségtakarékos és  környezetbarát, szakemberek
szerint korszerű lehetőséget jelent  padozatok,
alapok és külső hőszigetelésére.

Eközben Sümeg Város Önkormányzata el-
készítette a „Bemutatkozik Sümeg” elnevezésű
marketing anyagot, melynek célja a befektetők
számára vonzóvá tenni Sümeg városát, illetve
az Ipari Parkba cégeket, vállalkozásokat csá-
bítani.

A kiadványban minden olyan információ
megtalálható - az ipari park nyújtotta lehető-
ségektől a település bemutatásáig - amely a
potenciális vállalkozókat idevonzhatja.

A kiadványt  a magyar mellett négy idegen
nyelven, angolul, oroszul, németül és  kínaiul

is megjelentetik.
A városvezetés nagyon bízik abban, hogy si-

kerül elnyerni az ipari parki fejlesztésre meg-
pályázott 600 millió forintot.

Korábban probléma volt, hogy nem állt ren-
delkezésre megfelelő mennyiségű ipari tevé-
kenységre alkalmas telek. Előrelépés történt
ebben is. A városnak sikerült kétszer 20 millió
forintért 4 hektárnyi területet vásárolnia, ráadásul
nagyon kedvező, ezer forintos négyzetméteráron.
Információnk szerint az osztrák tulajdonos
üzleti döntésében szerepet játszott a településen
bevezetett telekadó is.

Ide kapcsolódó információ, hogy a Magyar
Ipari Parkok Szövetségének elnöke megkereste
Sümeg Város Önkormányzatát, mint a Sümegi
Ipari Park címet viselő szervezetet gazdáját,
egy stratégiai partnerségen alapuló együttmű-

ködési ajánlattal. A szervezet feladatkörébe
tartozik többek között az ipari parkokra vonat-
kozó támogatáspolitikai javaslatok véleménye-
zése.  A szövetség aktív tagjává válással lehe-
tőség nyílik az Ipari Park hatékony és sikeres
képviseletére.

A Magyar Ipari Parkok Szövetsége megha-
tározó tagja a Nemzetgazdasági Minisztériumban
működő Ipari Park Tanácsnak, ahol nemcsak
gazdasági és üzleti, hanem szakpolitikai szinten
is hatékonyan tudja képviselni a nemzetgazdaság
számára fontos ipari parkokat.

A Magyar Ipari Parkok Szövetsége elsődleges
célja, hogy  az ipari parkokra vonatkozó jog-
szabályok alapján védje és képviselje az Ipari
Parkok és a parkokban működő vállalkozások
érdekeit, integrálja az erőforrásokat, segítse
őket gazdasági és egyéb, a nemzetgazdaság
számára fontos feladatainak hatékony és sikeres
ellátásában.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén felha-
talmazta a polgármestert, hogy szándéknyilat-
kozatot írjon alá a Magyar Ipari Parkok Szö-
vetségébe történő belépésről.

Mint ismert a Sümegi Ipari Park területét a
város nyugati részén, döntő hányadában a vas-
útvonaltól Nyugatra, az ipari-gazdasági öve-
zetben jelölte ki a város egy közel félhold-
alakú sávban, amelynek a Településrendezési
Terv szerinti besorolása: iparterület.

Folytatás a 3. oldalon.

Új lendületet vesz az iparfejlesztés
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Sümegről indult a Katolikus
Karitász jubileumi 

zarándoklata
Tízen indultak út-
nak a gyalogos za-
rándokok szeptem-
ber 22-én a sümegi
Urunk Mennybe-
menetele-főplébá-
nia templom elől
Nagy József espe-
res-kanonok és
Szijártó László a
Veszprémi Főegy-
házmegyei Kari-
tász igazgatója ál-
dásával, szívükben
nagy elhatározással
a Karitászért és az
irgalmas szeretet
kibontakozásáért.
A Homokbödögére
tartó zarándokok-
hoz útközben töb-
ben csatlakoztak,
így végül a célba
érve harminc főre
duzzadt a csapat.
A gyalogos zarán-
doklat a Katolikus Karitász megalakulásának 85. évfordulója alkalmából
került megszervezésre.

A sümegi hittancsoportba járó gyerekek is jelen voltak, amikor
közösen imádkozva indították útnak a szeptember 22. és 24. között
Sümegről Homokbödögére tartó karitászzarándoklat résztvevőit. A
három napos, 85 kilométeres zarándoklathoz útközben többen csatlakoztak
majd, hogy közösen elmélkedve és áldozatot vállalva felajánlják
útjukat a Katolikus Karitászért.

A zarándokok szeptember 24-én, szombaton Celldömölkön és Pápán
áthaladva érkeztek Homokbödögére, ahol családi Karitász-nap keretében
Erdő Péter bíborossal és több száz önkéntessel szentmisében adtak
hálát a Katolikus Karitász megalakulásáért, a 85 év önkénteseiért,
adományozóiért és támogatóiért. A szentmise végén megáldották a
templom falán elhelyezett új emléktáblát a szervezet alapítója,
Mihalovics Zsigmond tiszteletére.

A zarándoklat vezetője Besenczi Zsolt, a Pécsi Egyházmegyei
Katolikus Karitász igazgatója, lelki vezetője (kísérője) Megyesi Ferenc,
a pápai Szent István vértanú-templom káplánja volt.                

(magyarkurir.hu)

Búcsú és emlékezés
Padányi Biró Márton püspök születésének 320. és Franz Anton Ma-

ulbertsch festő halálának 220. évfordulója tiszteletére rendezett meg-
emlékezést a Városvédő és Szépítő Egyesület, a ferences kegytemplomban
pedig  megtartották a hagyományos búcsút.  

Sümeg 1699 óta híres búcsújáró hely, sokan imádkoznak a ferences
templomban lévő Fájdalmas Szűz Anya szobránál. Idén is több ezren
zarándokoltak el a szeptember 17-i ünnepi nagymisére. A balatonalmádiak
ebben az évben is háromnapos gyaloglás után érkeztek a Mária-kegy-
helyre, és folyamatosan újabb csoportok csatlakoztak hozzájuk.  Az
ünnep a hagyományos körmenettel zárult.
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Széchenyi nyomában
Szeptember 21-én „Széchenyi-emlékek nyomában Európában” címmel  tartott

előadást a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnöke: Messik Miklós a
Kisfaludy Emlékházban. Végh László polgármester köszöntőjében hangsúlyozta,
hogy mindent meg kell tenni azért, hogy Sümeg újra szellemi központ lehessen
éppúgy, mint a reformkorban volt. Oszkai Réka, az Emlékház szakmai vezetője
elmondta, hogy az egyesület kereste meg őket, hogy adjanak otthont egy a „leg-
nagyobb magyarról” szóló kiállításnak, ők pedig kapva kaptak az alkalmon.

Színpompás szüreti felvonulás
Idén is megrendezésre került Sümegen a „Szüreti fesztivál” rendezvény.

Felvonulással, hangulatos programokkal várták a kikapcsolódni vágyó kö-
zönséget.

Tanévnyitók az oktatási intézményekben
Egyaránt szeptember elsején került sor a Ramassetter Vince Testnevelési

Általános Iskola és a Kisfaludy Sándor Gimnázium tanévnyitó ünnepségére.

Országos Könyvtári Napok Sümegen
Az Országos Könyvtári Napok programsorozat szervezésével minden, évben

jó lehetőség nyílik arra, hogy népszerűsítsék a könyvtárhasználatot: a megszokott
tartalmas színvonal mellett újdonságokat is kínálnak a rendszeres könyvtárláto-
gatóknak éppúgy, mint azoknak, akik ezekben a napokban fognak ismerkedni a
sokszínű könyvtári szolgáltatásokkal. A sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési
Központ, Könyvtár és Emlékház több programot is szervez az olvasó közönségnek
és más érdeklődőknek: Október 4-én kedden 11 órai kezdettel alkalmat ad arra,
hogy a népszerű Hűvösvölgyi suli könyvsorozat szerzőjével, Maros Edittel ta-
lálkozzanak az olvasók. Október 5-én szerdán 11 órától a Holló Együttes
jelmezes, interaktív koncerttel örvendezteti meg a gyerekeket. A könyvtár mun-
katársai egyéb újdonságokkal és kedvezményekkel várják az olvasókat.

Szovátai 
delegáció járt
nálunk

A Bethlen Gábor Alap-
kezelő támogatásának se-
gítségével a nyáron nyolc
fős delegáció érkezett Sü-
megre testvérvárosunk-
ból,  Szovátáról. A kül-
döttség tagjai az S. Illyés
Lajos Általános Iskola
pedagógusai voltak, akik
a sümegi kollégákkal, a
Ramassetter Iskola tanáraival tapasztalatcserét folytattak a két intézmény
kapcsolatának fejlesztéséről, és személyes kapcsolatokat építettek ki. A dele-
gációval találkozott Sümeg város polgármestere, Végh László és alpolgármestere,
Kovács László. A beszélgetésen elhangzott, hogy a két iskola kapcsolata pél-
daértékű és ennek kiterjesztésében nagy szerepe lehet a pedagógusoknak. A
delegáció a balatoni kirándulás mellett részt vett a Jakab napi programokon,
megtekintette a város nevezetességeit és ismerkedett a sümegiekkel.

Sümegen esett a legtöbb eső idén nyáron
A hűvös, esős napok ellenére is melegebb volt az átlagosnál az idei nyár. A

háromhavi mennyiség országos átlagban 250 milliméter körül volt, ami
csaknem 30 százalékkal több mint az 1980 és 2010 közötti nyári csapadékösszegek
átlaga. A legtöbb csapadékot Sümegen regisztrálták, ahol több mint 352 milli-
méternyi eső hullott a nyáron - írta elemzésében a meteorológiai szolgálat.

Útfejlesztések a megyében
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a

komplex útfelújítási program részeként Veszprém megyében a 8-as főút
várpalotai közel öt kilométeres szakasza mellett a 8-as főút Tüskevár térségében
több mint tíz kilométer, a 82-es főút Veszprém és Zirc között több mint nyolc
kilométer, a Devecser-Sümeg összekötő út mintegy két kilométer, az Ajka-
Devecser összekötő út pedig több mint három kilométer hosszan újul meg
idén.



Talán megújulhat végre a Ramassetter-ház
Legalábbis az első lépés megtörténik. „Sümeg atyjának”  Deák Ferenc utca 8. szám alatti, egykori

lakhelye műemléki védelem alatt álló épület.
A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló vonatkozó kor-

mányrendelet szerint az ingatlan felújításához építéstörténeti tudományos dokumentáció összeállítása
és értékleltár elkészítése szükséges. A képviselő testület most úgy döntött, hogy összeállíttatja ezeket
a szakmai anyagokat. A dokumentációk elkészíttetésének fedezete a Képviselők-Sümegért elkülönített
bankszámlán rendelkezésre álló pénzeszköz lesz, azaz a képviselők fel nem vett tiszteletdíjai.

„Népfelkeléses ünnep” Sümegen a forradalom
60. évfordulóján

A különleges alkalomhoz és a kerek évfordulóhoz illően Sümeg rendhagyó és formabontó módon
ünnepli meg az 1956-os forradalom 60. évfordulóját, A szervezők, élükön Bókkon Gyulával, a Rami
Színkör vezetőjével nagyszabású, szabadtéri programmal készülnek, melynek során végigjárják
azokat a helyszíneket, melyeken 60 évvel ezelőtt a városi események történtek. Így kívánják igazán
átélhetővé tenni a forradalmi napokat. Már most toborozzák a lakosság soraiból azokat, akik kedvet
éreznek a műsorban való részvételre, a forradalmi tömeg részeként. 

Megnyitja kapuit a Kovakő-Camp!
A város kezdeményezte az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt.-nél a terület

kezelési jogának tartós megszerzését.
2016. szeptember 30-án, Végh László Sümeg polgármestere aláírta az ingyenes vagyonkezelési

szerződést, végre Önkormányzat birtokán belül van a Mogyorós-domb.
Sümeg idegenforgalmában eddig gondot okozott az olcsó, kemping-szerű szálláshelyek hiánya.
Ez a probléma most megoldódott, tehát új lendületet kaphat a bakancsos turizmus, elindulhat az

erdei iskola és lehetőség nyílik a gyermekek nyári táboroztatására is.

HÍREK
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Új lendületet vesz 
az iparfejlesztés

A közelmúltban városunkba látogatott Kocsis

Máté Budapest-Józsefváros polgármestere, a

Fidesz kommunikációs igazgatója. A politikus

elsősorban, mint a Magyar Kézilabda Szövetség

elnöke folytatott tárgyalásokat Sümegen Végh

László polgármesterrel, a téma természetesen

a tervbe vett kézilabda munkacsarnok volt.

Kocsis Máté arról tájékoztatott, hogy a kézi-
labda az ország második legnépszerűbb sport-
ágaként kiemelt kormányzati támogatásban ré-
szesül. A sportág fejlesztésének három pillére
a jövőben  az infrastruktúra, a stabil finanszí-
rozás, valamint a szakmai- és utánpótlásvilág
megerősítése lesznek.

A szövetség már határozott azokról helyszí-
nekről, ahol a kormány támogatásával kézilab-
da-munkacsarnok építése valósulhat meg.

A kormányzatnak hatvan munkacsarnoknak
nevezett bázis építésére tettek javaslatot ország-
szerte, ebből negyven valósulhat meg 2018. vé-
géig. A cél, hogy földrajzilag a megyéken belül
minél egyenlőbben épüljenek meg a csarnokok,
hiszen erre van szükség ahhoz, hogy a szülőknek
legyen kedve elvinni a gyerekeket kézilabdázni. 

A felépítendő sümegi csarnok országos szinten
a hatodik helyen áll a prioritási sorban..

Végh László arról biztosította az elnököt, hogy
az önkormányzat teljes mellszélességgel a projekt
mögött áll, már a leendő helyszín is kijelölésre
került: a Sport utca és futballpálya által határolt

terület. A város a tulajdonában lévő terület ren-
delkezésre bocsátásával támogatja a beruházás
megvalósítását. Még sokat kell dolgozni, hogy a
terv és az álom valóra váljon, ne legyen fenn-
akadás.

A szövetség feltételek között megfogalmazta,
hogy a munkacsarnok a sportág utánpótlás bázi-
sának biztosítson helyet az adott településen és

közelében legyen általános iskola, mely ily
módon a mindennapos testneveléshez használhatja
a létesítményt. E két feltételnek a tervezett
helyszín mindenben megfelel.

A csarnoknak elsősorban a kézilabda sportágat
kell szolgálnia, de az más sportágak igényeit is
kielégítheti.

Az ipari park területe három részre
osztható: a  középső területen 37 in-
gatlan tulajdonos gazdálkodik.

Az ingatanokat önkormányzati tu-
lajdonú, 2002 hrsz. (névtelen) köz-
forgalmú út köti össze, illetve fűzi
fel.

Az ipari parkhoz 23 vállalkozás
csatlakozott szerződéssel az önkor-
mányzaton túl a területen lévő 37-
ből. Az összes betelepült, már működő
iparterület 26,5 hektár.

A betelepíthető terület mintegy
46,hektár, míg az ún. közterület (amely
döntően önkormányzati tulajdonban
van) mintegy 5 hektárt tesz ki, amely
utakból és nem értékesíthető kisebb
területekből áll. 

Az északi, infrastruktúrával fejleszt-
hető területen tervezi a város kiépíteni
az alap-infrastruktúra hálózatot, a fel-
táró,  így az utakat és szegélyező köz-
mű hálózatot. A magántulajdonban
levő ingatlanokat az önkormányzat
veszi meg, vonja ki a mezőgazdasági
művelésből. Ezután elvégzi az inf-
rastruktúra kiépítését és az igényeknek
megfelelő parcellák kialakítását is.

A Csornára tervezett hasonló létesítmény látványterve

Sümegen tárgyalt Kocsis Máté

Folytatás a címoldalról.



Szovátából érkezett delegációt Végh László polgármester

is köszöntötte

KÉPES HÍREK
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„Széchenyi-Kisfaludy Emléknap” elnevezésű rendezvényt

tartottak a Kisfaludy emlékházban Jó hangulat uralkodott a Szüreti Fesztiválon

A Zene Világnapja alkalmából az utcán zenéltek a diákjaink

Tanévnyitó ünnepség az általános iskolában

A szeptember 17-18-i hétvégén, volt a sümegi ferences

kegytemplomban a „Fájdalmas Anya-búcsú”
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Augusztus végén és szeptember fo-
lyamán felpörögtek az események a
közösségi főiskola körül. Az önkor-
mányzatnak sikerült "tiszta vizet öntenie
a pohárba".

Egyértelművé vált, hogy  az idén
szeptemberi kezdés lehetetlen. Szakításra
került sor a korábbi üzemeltetővel,
szeptember 10-én pedig újra az önkor-
mányzat birtokába került a két felső-
oktatási célra használatba adott épület.

A város új, megbízható partner után
nézett, a polgármester Palkovics László
oktatásügyi államtitkár segítségét kérte,
aki összehozta Sümeget a tatabányai
Edutus Főiskolával, korábbi nevén a
Modern Üzleti Tudományok Főiskolá-
jával. 

A tárgyalásik során kiderült, hogy a
célok összeegyeztethetők, a felek meg-
állapodtak arról, hogy jövő szeptem-
berben indítanak Sümegen egy gazdál-
kodás és menedzsment szakot, amire 30
embert kívánnak felvenni.

„Sümeg Város Önkormányzata és az Edutus
Főiskola együttműködési megállapodást kötött
abból a célból, hogy 2017 szeptemberében
Sümegen felsőfokú képzés induljon.

A dokumentumot dr. Jandala Csilla rektor
és Végh László polgármester, látták el kézje-
gyükkel. A városi képviselő testület a megál-
lapodást rendkívüli ülésén jóváhagyta.

A közösségi felsőoktatási képzési központot,
előzetes miniszteri egyetértést követően, a
szükséges engedélyek beszerzése után a fő-
iskola és a város 100 %-os tulajdonában álló
Sümegi Közszolgáltató Kft. fogja közösen
üzemeltetni.

A tatabányai székhelyű Edutus Főiskola
jogelődje, mint első magyarországi magán-
főiskola, 1992-ben alakult Modern Üzleti Tu-
dományok Főiskolája néven, szakterületét
pedig a különféle üzleti képzések jelentik. A
budapesti és székelyudvarhelyi tagozattal is
rendelkező intézmény több szempontból pi-
acvezető a turizmus-vendéglátás képzési te-
rületen. Egyedüli magyarországi felsőoktatási
intézményként tagja a turizmus világméretű
oktatási hálózatának, így oktatóik és hallgatóik
a legkorszerűbb tananyagokat használhatják
közvetlen hozzáféréssel.

A tervek szerint 2017 szeptember 1-jétől
gazdálkodás és menedzsment alapszak indul
Sümegen önköltséges formában, levelező
munkarendben, de az együttműködő partnerek
a főiskola kínálatában szereplő további kép-
zések Sümegen történő esetleges megindítá-
sáról is tárgyalnak. Az Edutus kérelmet nyújtott
be továbbá az illetékes miniszterhez, a sümegi
képzési helyszínre vonatkozó állami ösztön-
díjas helyek biztosítására” – közölte az ön-
kormányzat.

Egy szakítás háttere:

Sümeg felmondta az együttműködést a kö-
zösségi főiskola korábbi üzemeltetőjével

Sümeg Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy döntött, hogy rendkívüli hatállyal
felmondja az együttműködési megállapodást a
közösségi felsőoktatási képzési központot üze-
meltető céggel.  A felmondás, amelynek oka a
kft. súlyos szerződésszegő magatartása, a köz-
üzemi szolgáltatások díjainak meg nem fizetése,
augusztus 25-étől érvényes. 

Sümeg Város Önkormányzata és a John
Henry Newman Oktatási Központ Kft. 2015.
június 29-én kötött együttműködési megálla-
podást abból a célból, hogy Sümegen felsőok-
tatási képzés indulhasson.

Az önkormányzat erre a célra birtokba adott
két tulajdonában lévő ingatlant. A Kft. vállalta,
hogy az ingatlanokat átalakítja oktatási célra.
Erre megbízást is adott a Sümegi Közszolgáltató
Kft.-nek, amely a munkát határidőben elvégezte.
A John Henry Newman Oktatási Központ Kft.
az általa befogadott és nem vitatott számlákat
nem fizette ki. Ezért az önkormányzat cége
felszámolási kérelmet nyújtott be a felsőoktatási
képzési központot működtető gazdasági társaság
ellen, szerződésen alapuló adós által nem
vitatott lejárt, de meg nem fizetett követelés
miatt. A Veszprémi Törvényszék a felszámolási
eljárást megindította.

Az együttműködési megállapodásban a fel-
sőoktatási központ vállalta az ingatlanok ren-
deltetésszerű használatát, és arra is kötelezte
magát, hogy az ezzel kapcsolatos költségeket
– különös tekintettel a közüzemi szolgáltatások
díjaira – fedezi.

Ehhez képest a cég még nevére sem íratta
mérőórákat, és idén január óta több, mint két-
millió forint hátralékot halmozott fel, ezzel

pedig durván megszegte az együttmű-
ködési megállapodás rendelkezéseit. 

A társaság vállalta továbbá  - az Ok-
tatási Hivatal működési engedélyének
megszerzése után  - két felsőoktatási
képzési szak idén szeptemberi megin-
dítását együttműködésben a Wekerle
Sándor Üzleti Főiskolával. 

A képzéséket a felvételi tájékozta-
tóban valóban meghirdették,  de a fel-
vételi eljárások lezárulta után a két
szak már a „nem indul” jelzéssel sze-
repelt.

A Kft. az önkormányzat érdeklődésre
az a szándékát jelentette be, hogy feb-
ruárban keresztféléves képzéseket indít
Sümegen. Ezt az ígéretét – az eddig
sorozatosan nem teljesített vállalások
tükrében – az önkormányzat nem tudta
figyelembe venni.

Sümeg városa továbbra is elkötelezett
a felsőoktatási képzés megindítása

mellett, ezért minden megtesz azért, hogy a
következő tanévben – tiszta és átlátható partneri
kapcsolatok révén – ezt a célját elérje – tartal-
mazta a város közleménye.

Kisvárdai tapasztalatok

Szeptember 18-án megtartotta első évnyitóját
és felavatta az első gólyáit a Kisvárda Közösségi
Felsőoktatási Képzési Központ. Szeptember
18-án, vasárnap délelőtt, tanévnyitó nyilvános
ünnepi tanácsülésen, 28 hallgató (24 fő állami
ösztöndíjas, 4 fő önköltséges) tette le esküjét a
kisvárdai a városháza nagytermében

A tanévnyitó ünnepségen Prof. Dr. Komlósi
István, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-,
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási
Kar dékánja ünnepi beszédében bemutatta az
egyetem múltját, jelenét és jövőjét, hangsúlyozta
a kisvárdai kihelyezett képzés fontosságát, elő-
nyeit, illetve köszöntötte az első hallgatókat.

Az eseményre tapasztalatszerzés céljából el-
látogatott Végh László, Sümeg város polgár-
mestere is.

Végh László lapunknak elmondta: a legta-
nulságosabb  beszélgetést  Belinszky Katalinnal
a Kisvárda Közösségi Felsőoktatási Képzési
Központ ügyvezető igazgatójával folytatta, aki-
nek egyébként veszprémi kötődése is erős,
hiszen évekig  vezette a megyei munkaügyi
központot. Megállapították, hogy az első ta-
pasztalatok szerint csak olyan felsőfokú képzést
érdemes elindítani, amely szervesen kapcsolódik
egy-egy adott térség adottságaihoz. Kisvárda
esetében ez a kitörési és kapcsolódási pont a
mezőgazdaság, Sümeg is jó úton jár, amikor a
vár- és kastélyturizmus szakembereinek egyik
hazai képzési centruma kíván lenni.

Új szakmai partner a sümegi 
felsőoktatási képzési központban
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Sümeg Város Képviselő-testülete a közelmúltban
újabb öt évre meghosszabbította Szerencse Ká-
rolyné, a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ
Könyvtár és Emlékház igazgatójának vezetői
megbízást. Ebből az alkalomból beszélgettünk
vele. Szóba kerültek az elmúlt időszak sikerei és
a jövőre vonatkozó tervek is.

Egy komplex intézmény élén áll, ha korlátlan
források állnának a rendelkezésére, mennyi pénzt
tudna elkölteni?  Melyik területen volna a legna-
gyobb szükség plusz forrásokra, vagy beruházá-
sokra?

Nincs az a pénz, amit a kultúrára el ne lehetne
költeni. Az idegenforgalom városunk gazdaságában
stratégiai ágazat, amelyen belül a kulturális terület
erőteljesebb növelése indokolt. A gazdag kulturális
élet Sümeg vonzerőnövelő szerepét tölti be. 

Ha korlátlan forrás állna rendelkezésre a mai
kor követelményeinek, a legkorszerűbb műszaki
– szakmai elvárásoknak megfelelő gyönyörű Mul-
tifunkcionális intézményt építenék! Melyben kor-
látlanul megjelenhetne sok-sok számtalan érték
és élmény!   Hidraulikus nézőtérrel, amely által -
színházi széksor, bálterem, konferencia, családi
és céges rendezvényekre is alkalmas terekkel,
mélygarázzsal, a legkorszerűbb eszközökkel, mo-
dern berendezésekkel, professzionális fény – hang
- és vetítéstechnikával felszerelve. Minden igényt
kielégítő szolgáltató terekkel, foglalkozásokra al-
kalmas helyiségekkel, előadótermekkel, klubhe-
lyiségekkel, kézműves alkotóházzal, az előadó-
művészeti csoportok számára tükrös – balett pró-
batermekkel. Alagsorban a működéshez szükséges
kiszolgáló helyiségekkel, raktárakkal, díszlettá-
rakkal. Természetesen gyönyörű modern könyv-
tárral, tágas olvasótermekkel és galériával ellátva.  

A tavaszi - nyári évadhoz építenék egy Szabadtéri
színházat is lelátós nézőtérrel, modern színpad-
technikával, öltözőkkel, kiszolgáló helyiségekkel.     

Vezetői munkám során a legfőbb célomnak
tűztem ki az intézmény esztétikai  környezetének,
és szakszerű – korszerű körülményeinek fejlesz-
tését. Arra törekszem, hogy tervszerű munkával,
céltudatos menedzseléssel, pályázati tevékeny-
séggel az intézmény minden egysége igényes,
népszerű közösségi térré váljon.  Az intézmény
állandó, töretlen, folyamatos fejlesztése vezetői
kötelesség!  

Melyik volt az Ön számára a elmúlt 5 éves
ciklus legemlékezetesebb pillanata?

Munkám során azok közé a szerencsés emberek
közé tartozom, akiket sok szép emlékezetes pil-
lanattal ajándékozott meg a sors.   

Például felejthetetlen élmény és óriási meg-
tiszteltetés volt, amikor a fenntartó önkormányzat
jóvoltából 2015. májusában megszervezhettük
az első Gesztenyevirág fesztivált és várakozáson
felül, csurig megtelt a Püspöki Palotakert és a
Népkert közönséggel. Olyan sokan jöttek a fesz-
tiválra, hogy a belvárosban nem találtak parko-
lóhelyet az autóval érkező vendégek.  

2015. december 30-án Elő-szilveszter alkalmából
két hét alatt elfogyott minden jegy, és dupla
színházi előadást kellett tartani, és mindkettő
teltházzal ment. 

Csodás érzés, amikor minden év áprilisában,
intézményünkben megrendezzük a rendkívül
népszerűvé vált Dunántúli Táncversenyt, valamint
nagy elismerés és öröm a Népzenei Szövetséggel
karöltve a Népzenei verseny országos közép-
döntőjének lebonyolítása is. Nagyszerű érzés,
amikor mindkét verseny alkalmából az ország
minden részéről érkezett 500-600 versenyző a
szakmai lebonyolítással rendkívül elégedett, bol-
dogan élvezi városunk vendégszeretetét, igénybe
veszik a vendéglátási – szállodai szolgáltatásokat,
nem utolsó sorban megtekintik a belváros gyönyörű
nevezetességeit, és viszik városunk jó hírnevét. 

Felejthetetlen emlék marad az a pillanat is,
amikor nemrég polgármester úr kijelentette, a
fúvószenekari koncert alkalmából és a képvise-
lő-testület egyhangúan örömmel megszavazta a
színházteremben a székek cseréjét, és annak teljes
felújítását. Elmondhatatlan boldogság és felemelő
érzés volt számomra elsőként átlépni a gyönyörűen
megújult, esztétikus színházterem küszöbét.   

Sümeg a Kisfaludy kultusz egyik legfőbb őrzője.
Hogyan lehetne a költő emlékét még élőbbé
tenni? Vannak esetleg erre vonatkozóan új ötle-
tek?

Lelkes szakember kollégáimmal sok – sok öt-
letünk van a Kisfaludy Sándor emlékének meg-
őrzésére vonatkozóan.

Sümeg múltjának, kulturális – épített –és
szellemi örökségének ápolása az intézmény fontos
feladata. A Kisfaludy vacsorák, helytörténeti
programok, szakmai rendezvények, pályázatok
mind ennek a szemléletnek az eredményei. 

A Kisfaludy Emlékház működését élő közösségi
tér szintre szeretnénk emelni, alapul véve a Kis-
faludy hagyatékot, a kultusz erősítését, a turisztikai
kínálatba való integrálását. Annak érdekében,
hogy a Kisfaludy család emlékét, és az emlékház
gyűjteményét közelebb hozhassuk a rendezvények
látogatói számára, például a városi nagyrendez-
vények alkalmából a Kisfaludy Emlékházat be-
vonjuk a programokba - művészetek udvara,
kézműves bemutatók, játszóházak, szakmai elő-
adások, népzenei, komolyzenei koncertek meg-
szervezése, különböző időszaki kiállítások által. 

Meg kell nyitni az emlékház kapuit az oktatási,
nevelési intézményeknek is. Osztálykirándulások
számára kulturális programcsomagok kiajánlása,
érdekes múzeumpedagógiai programokkal, rend-
hagyó irodalom – és történelem órákkal, értékőrző
tábor szervezésével.  

Gondolkodunk új szolgáltatások bevezetéséről
is. Például élményfotó készítése reformkori ru-
hában, interaktív többfunkciós kirakó a fiatalabb
korosztály számára,  

Tervezzük évi egy alkalommal a Himfy fesztivál
megszervezését. Ezen a fesztiválon a szerelem
és a költészet lenne a középpontban, úgy hogy a
fiatalokat is megszólítsuk.  

Téli időszakban hangulatos „Irodalmi kávéház”
rendezvénysorozatot is tervezünk előadóművé-
szekkel, könyvbemutatókkal, akár külső helyszínen,
a Kisfaludy Étteremben is. 

Megérett az idő arra, hogy Kisfaludy kottáit
feldolgozva kamara koncerteket szervezzünk.. A
médiát bevonva tervezzük pár perces kisfilmek
elkészítését is. 

Jó ötletnek tartom a kombinált jegy vagy egy
turisztikai kártya bevezetését is, melybe bevonnánk
a szolgáltatókat, vállalkozókat is. 

Hogyan jellemezhetjük Sümeg mai kulturális
kínálatát? Mi az, amire igény mutatkozna még,
akár a sümegiek, akár az ide látogatók részéről?

Sümeg kulturális életét gazdag, sokszínű, minden
korosztályt kielégítő változatos programok kínálata
jellemzi. Célom, hogy az intézmény a szabadidő
eltöltésének többfunkciós tere legyen, amely egy-
szerre valósítja meg a közművelődés, a szóra-
koztatás és a közösségek terét. Közösségi térként
szolgáljon és szolgáltasson, adjon teret a művészeti
produkcióknak, hozzáférést a tudáshoz, és nyújtson
élményt a kikapcsolódni vágyó közönségnek.

A közönség rendszeresen igényli, hogy hozzá-
jusson hivatásos művészek fellépésével előadá-
sokhoz, szórakoztató - zenés műsoros estekhez,
folklór és operett előadásokhoz, komolyzenei
templomi hangversenyekhez, könnyűzenei konc-
ertekhez stb. 

Sümeg város művelődési központja, a térség
színháza is egyben. Minden évben színházi évad-
ban, igényesen összeállított műsorral kell meg-
örvendeztetni a város és térsége lakosságának
színházkedvelő közönségét, az óvodások, kisis-
kolások, ifjúsági és a felnőtt lakosság részére
egyaránt.  

A gyermekek és fiatalok körében nagy igény
van a közösségi programokra – részükre  játszó-
házak, kézműves foglalkozások, vetélkedők, ver-
senyek, rendhagyó irodalom és történelem órák,
koncertek szervezésére is. 

Nagyon fontos feladat a nemzeti ünnepeink,
megemlékezéseink, a városi ünnepélyek  méltó
megszervezése is.   

Egy természeti, szellemi és építet kulturális
örökségben gazdag városban alapvető feladat a
hely tiszteletére építve olyan programokat szer-
vezni, ami illik Sümeg szellemiségéhez – régi

„A gazdag kulturális élet növelheti Sümeg vonzerejét”
Interjú Szerencse Károlynéval
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kor megelevenítése, helyi kulturális értékek be-
mutatása által.    

Sümeg térségközponti szerepét figyelembe
véve a város művelődési központja  számos kis-
térségi – járási – megyei – és regionális esetenként
országos találkozók versenyek helyszíne is.  

Nagy kihívás és szép feladat is egyben a város
kulturális turizmusának fejlesztése fesztivál prog-
ramok szervezése által. A meglévő hagyományokra
és új ötletekre építve – pl. egyház turisztikai ren-
dezvények szervezése – valamint új helyszínek
bevonása.   

Természetesen és nem utolsó sorban továbbra
is nagy gondot kívánok fordítani a közösségfej-
lesztésre, a tehetséggondozásra, a gyermekek, fi-
atalok hasznos értékes, tartalmas szabadidejének
eltöltésére, a sikeres amatőr művészeti tevékenység
folytonosságára!  

Hogyan fejlődhetne tovább a város zenei élete?
A zeneiskolának komoly szerepe van abban,

hogy Sümeg az utóbbi évtizedekben színes zenei
élettel büszkélkedhet. A rendszeresen megszervezett
hangversenyek, komolyzenei koncertek, fesztiválok
zenei programja igazi csemege a zenekedvelő
közönség számára! 

Ritkán akad olyan hónap, hogy ne kínálnánk
valami zenei ajándékot a város zeneszerető kö-
zönségének. 

A város zenei életében nagy jelentőséggel bír a
több mint 80 évvel ezelőtt megalakult fúvószenekar
a napjainkban is népszerű színvonalas működése
által. 

Szegedy Róza Nőikar megalakulása pedig le-
hetővé tette a kórusművek megszerettetését is.
Karácsony előtt, meghívott vendégszereplő együt-
tesek  részvételével az un. „Adventi hangverseny
– kórustalálkozó” az ünnepvárás egyik legszebb
programja lett.

Szervezőként az egyik legfontosabb feladatnak
tartom, hogy felpezsdüljön a zenei élet a városban.
Megismertetni azt az értéket, gazdagságot, amit
a zenekultúra képvisel. A lehető legtöbb embernek
meg kell tapasztalnia, milyen jó együtt lenni a
zene okozta örömben. Ehhez minden lehetséges
helyszínre szükség van – Kisfaludy Gimnázium
és Zeneiskola hangverseny terme, Kisfaludy mű-
velődési központunk színházterme és udvara,
Kisfaludy Emlékház, Püspöki Palota, Plébánia-
templom, Ferences templom, Hotel kapitány
díszterme,- hogy azokat az embereket is elérjük,
akik egyébként nem hallgatnának pl. komolyzenét.
Mivel az intézmény befogadóképessége korlátozott,
ezért fontos, hogy „kitágítsuk a falakat”! Bővítsük
a helyszíneket!

A Népzenei verseny országos középdöntőjének
megtartása által a különböző tájegységekről

érkező fellépők a saját nemzeti népdalkincseikbe
engednek bepillantást. 

Fontosnak tartom, hogy a fiataloknak és a gye-
rekeknek is közös élmény legyen! 

Komoly aggodalomra adhat okot, hogy magyarul
már nem divat énekelni! A hazai könnyűzenei
életben észlelhető folyamat, hogy a magyar zene
eltolódott az amerikanizálódás irányába. Ráadásul
a tehetségkutató versenyek sem tesznek jót hiszen
a versenyzők zömében angol dalokat választanak,
így a mostani énekesek, celebek eleve az amerikai
trendeket részesítik előnyben.  

Éppen ezért nagyon sikeres kezdeményezésnek
tartom a Magyar dal napja esemény létrejöttét,
és az ahhoz történő csatlakozást. 

A hazai könnyűzene értékét pedig mi sem
fejezi ki jobban, mint amikor a fesztiváljainkon a
régi slágereket kívülről fújja a fiatal és idős ge-
neráció egyaránt.

Egy „Sümegi Nyári Zenei Fesztivál” megszer-
vezésének ötlete is felmerült – különböző műfajban
a város különböző helyszínein – koncertek, hang-
versenyek megtartása. Ez az elképzelés pályázati
támogatásból megvalósítva, népszerű program
lenne.

Köszönöm a beszélgetést!                    
B.Zs.

Hagyományosan az iskolai tanév második hetében nyitották meg a zeneiskolai
évadot. A Hotel Kapitány hangverseny termében gyűltek össze a diákok,
szüleik és tanáraik. Idén magas a jelentkezők száma, több, mint százötvenen
kezdték meg hangszeres tanulmányaikat, köztük 43-an a zenei képző első osz-
tályába iratkoztak be. A gimnázium szerves egységeként működik az alapfokú
művészeti iskola Monostori István vezetésével.                               (SümegTv)

A zeneiskolában is 
megtartották az évnyitót

Kisfaludy Sándor születésnapján, szeptember 27-én délután a nagy költő
szobrától elindulva, népes társasággal jártuk be a Kisfaludy családhoz köthető
birtokrészeket, kúriákat. Miklósi-Sikes Csaba osztotta meg velünk gazdag
helytörténeti tudásának ide vonatkozó részleteit. A ma Emlékmúzeumnak és
helytörténeti gyűjteményeknek helyet adó szülőházat, a családi kedvenc, Nanica
lakóházát, a második após, Vajda Ignác lakóházát, végül pedig az unokaöccshöz,
Kisfaludy Mórhoz köthető, ma – kibővítve – Várcsárdaként működő birtokrészt
nemcsak mai állapotában, de ódon képeslapokon, régi fényképeken is viszont-
láthattuk a külön, erre az alkalomra összeállított kiállításon.

A Széchenyi Emlékévre tekintettel, ezen a kiállításon helyet kaptak olyan
dokumentumok, metszetek, fényképek és könyvek is, melyek Kisfaludynak a
Magyar Tudományos Akadémián betöltött szerepét hangsúlyozzák, ill. a két
nagy formátumú személyiséget:  „a legnagyobb magyart” és a hírneves kato-
naköltőt összekötő kapcsolódási pontokat tárják fel. (A kiállítási anyag a
Várcsárda különtermében díjmentesen megtekinthető lesz október közepéig.)

Az estét a születésnaphoz méltó, emelkedett hangulatban folytattuk a
Várcsárda különtermében, az V. Helytörténeti beszélgetésen Kisfaludy vacsora
asztalánál. A vacsora előadója, Miklósi-Sikes Csaba szintén a Magyar Tudós
Társaságmegalapításának körülményeiről, Kisfaludy kortársairól, barátairól,
tudóstársairól osztott meg velünk érdekes információkat. Hunyady Szabolcs a
korabeli gasztronómiáról és az ehhez illő fogásokról mesélt. Kellemes borok
kortyolgatásával, jó hangulatban végződött a nap, mely során részesei lehettünk
egy komoly értékmentő, egyszersmind kellemesen szórakoztató folyamatnak!                        

Sümegi Kata szervező

Múltidéző séta a Kisfaludy
család városában
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Erdélyi kalandozások Kisfaludy Sándorral (2)
Miklósi-Sikes 
Csaba

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

Kisfaludy Sándor vonzódása a szín-
ház műfajához sokunk számára ismert.
Az egykori események kuszasága,
az idő múlásával folyamatosan „ros-
tálódó”, mára szórványosnak mond-
ható adatok szűkszavúsága, nem egy
esetben a kutatókat is elbizonytalanítja.
Ez történt a kolozsvári Egyetemi
Könyvtár (egykor az Erdélyi Múzeum
könyvtára) utolsó magyar igazgató-
jával, dr. Gyalui Farkas (1866-1952)
irodalomtörténésszel, aki 1930-ban
a Pásztortűz hasábjain megjelent írá-
sában (Az első magyar operáról) nem
kevesebbet állít, mint azt, hogy az
1822. dec. 22-én, Kolozsváron be-
mutatásra került „Béla futása” dal-
szövegének szerzője Kisfaludy Sándor
volt, mely opera Erkel Ferenc „Hu-
nyadi László” című művének 1844.

jan. 27-én történt premierjéig, a magyarság NEMZETI OPERÁjának
tekintettek. Gyalui állítását arra az eredeti partitúrára alapozta, amelyet
Heinisch József (1783-1840) egykori kolozsvári dirigens, a pesti színházhoz
történt távozásakor elvitt magával, s amit elveszettnek hittek az 1930-as
évekig, amikor azt a színház kottatárában megtaláltak.  Azon – kézzel írva
ugyan – de a sümegi költő neve szövegíróként szerepel. Bonyolítja – netán
éppen egyszerűsíti – az ügyet az opera komponistájának, Ruzitska Józsefnek
(1775-1823 u.) személye, akit 1822-ben azzal a feltétellel szerződtettek Ko-
lozsvárra, hogy évente két zenés játékot, illetve operát köteles írni a színház
számára. Ruzicska ugyanis Pápán született, ott élt és lett a zene művelője.
Szülővárosát csak az 1810-as évek végén hagyta el, tehát elvileg ismernie
kellett a Himfy-verseivel elhíresült költőt, s így az is könnyen elképzelhető,
hogy a pápai zeneszerző Kisfaludyt kérte fel a librettó meg-, illetve átírására.
A később előkerült színházi plakáton ugyanis, amely Ruzitska dalművének
kolozsvári bemutatóját reklámozza, a librettó szerzőjeként feltüntetett
August von Kotzebueról (1761-1819) tudni lehet, hogy élete során több
mint 200 színpadi művet - tragédiát, komédiát, rémdrámáknak beillő „lo-
vagdrámát” – írt, s feltehetően ennek egyikét „dolgozta” át a sümegi költő a
komponista elvárásai szerint. Így történet-e vagy sem, ennyi év távlatából
ki tudná megmondani? Ha netalán így igaz, akkor azt is jelenti, hogy
Kisfaludy nem tarthatta sokra alkotását, mivel erről a munkájáról –
tudtommal – soha sehol nem tett említést.

Az 1800-as évek elején Kisfaludy neve már ismert volt a kolozsvári
értelmiség köreiben. A Himfy-dalok sikerének országos hullámverésein túl,
barátja, Döbrentei Gábor (1785-1851)
által 1814-ben kiadott, majd tíz számot
megélt első kolozsvári periodika, az
Erdélyi Múzeum című folyóirat né-
hány ízben foglalkozott Kisfaludy
munkásságával és személyével. Már
az első füzetben, Kazinczy tollából
terjedelmes recenzió olvasható a költő
„Himfy szerelmei” című munkájáról.
A második füzetben a magyar versí-
rókról és a versírásról írt tanulmá-
nyában, ugyancsak Kazinczy az, aki
Kiss János és Berzsenyi Dániel mellett
Kisfaludyt a „magyar Helikon dísz-
ének” nevezi. A költő népszerűségét
igazolja az alábbi rövid kis hír, amely
ugyanott, 1814-ben jelent meg (Tu-
dósító levelek., Első füzet, 164-168.):
„Kolozsvárott egy Norinberga tájáról
idejött Simon nevű ügyes kőmetsző
lakik. Egy magyar mágnás Kisfaludy

regéiből Bakacsnak Lórántjától való elválását
metszette vele gyűrűje kövére”. Simon János
a város neves kő-, réz-, és drágakő metszőjéről
van szó, aki 1796-ban Batthyány Ignác nyom-
dájában dolgozott, és akitől számos munkája
mellett két kolozsvári látkép rézlemeze is
fennmaradt 1798 és 1799-ből.

A Kisfaludy emléktár fontos darabja a költő
egyik leghitelesebb arcképe, melyet kissomlyói
Simó Ferenc festőművész készített 1828-
ban. Simó 1801-ben Székelyudvarhelyen szü-
letett, iskoláit az ottani református kollégiumba
járta, majd 1819-ben Pesten telepedett le.
Miután Döbrentei Gáborról készített arcképével
sikert aratott, annak támogatásával kijutott a
bécsi akadémiára, ahol 1823-ig tanult. Ekkor

visszatért a magyar fővárosba, ahol mentora támogatásával, bőséges arc-
képmegrendelésekhez jutott. Így készíthette el 1828-ban az akkor még
Tudós Társaságnak nevezett Magyar Tudományos Akadémia szabályzatát
előkészítő bizottság tagjaként Pesten tartózkodó Kisfaludy Sándor arcképét
is. Simó 1832-ben távozott Pestről, s Kolozsváron telepedett le, ahol előbb
arcképfestő, 1836-tól élete végéig a Lyceum (ma Báthory István Gimnázium)
„Pictor Magistere”, azaz rajztanára volt. Nevéhez fűződik az első kolozsvári
képkiállítás megszervezése 1859-ben, továbbá ő indította el a művészi
pályán a fiatalon elhunyt Dósa Gézát (1846-1871), és a magyar képzőművészet
csúcsaira jutott Székely Bertalant (1835-1910) is. E témához kapcsolódó
adalékkal szolgál Gyalui Farkas, aki 1926-ban a kolozsvári Pásztortűzben a
következőket írta: „Nemrégiben… az Erdélyi Múzeum tulajdonába került
Ujfalvy hagyatékából Kisfaludy Sándor arcképe, melyet Simó festett
Bécsből hazatérve Pestre”, majd megtudjuk azt is, hogy a festményt
egykoron, egy levél kíséretében, Kisfaludy maga küldte ajándékba erdélyi
barátainak, az Ujfalvi házaspárnak. A kolozsvári folyóiratban bemutatott
arcmás tökéletesen egyezik a MTA tulajdonába került festménnyel, ami azt
jelenti, hogy Simó eredetileg minimum két példányba festette meg a költő
arcmását, az egyik Döbrenteitől a MTA képtárába, a másik a költőtől Ujfal-
viékhoz, később tőlük az Erdélyi Múzeum gyűjteményébe került. Ez utóbbi
arcképről közelebbit nem sikerült megtudni, nagy a valószínűsége annak,
hogy elkallódott, de az a lehetőség sem kizárt, hogy megsemmisült. 

Kisfaludy első köztéri szobrának alkotója is erdélyi születésű művész
volt. A költő halála után tizenhárom évvel, 1857. febr. 9-én a Zala megyei
kezdeményezésre alakult szoborbizottság megbízásából, Deák Ferenc kötött
szerződést Züllich (Célkúti) Rudolf szobrászművésszel, akinek – egyébként
jogosan – sok vitát kiváltó egészalakos szobrát 1860. jún. 11-én állították
fel a balatonfüredi sétányon. (Amikor ez a történet előjön, mindig feltevődik
bennem a kérdés, hogy miért Balatonfüreden, és miért nem Sümegen.
Félek, hogy tudom rá a választ, ami az adott település érdekeinek érvényesítő
képességéről szólt akkor, és most sincs nagyon másként). A nem sok
tehetséggel megáldott Züllich 1813. júl. 3-án, Gyulafehérváron született és
1890. jan. 9-én hunyt el a messzi Kairóban. Apja katonatiszt volt, ő is erre a
pályára készült. 1839-ben lépett ki a hadsereg kötelékéből, előbb Bécsben,
majd Párizsban és Rómában szobrászkodni
tanult. 1855-ben tért vissza Magyarországra,
de a sorozatos művészi kudarcai miatt elhagyta
az országot, élete hátralevő részét Egyiptomba
töltötte. Több kisméretű szobra láttán (Petőfi,
Széchenyi István, Vörösmarty, stb.), már a
korabeli kritika is megállapította, hogy „nagy
tehetség nem lappangott benne”, a nagyobb
méretű szobrait, mint a Katona Józsefet,
illetve a Berzsenyit ábrázoló köztéri munkáit
eltávolították, ahogy történt a balatonfüredi
Kisfaludy Sándort megörökítő bronzszobrával
is. 

Kevésbé ismert, Kisfaludy Sándor és az
erdélyi memoárirodalom színes egyénisége,

A költő kapcsolatai, emlékezete

Kisfaludy Sándor. Simó 

Ferenc festménye, 1828. 

Kisfaludy Sándor szobra. Ba-

latonfüreden Züllich Rudolf

szobra, 1860.

Mezőkövesdi Sándor

Ujfalvi Gyalui Farkas
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a már említett mezőkövesdi Újfalvi Sándor (1792-1866)
baráti viszonya. Marosszéki eredetű köznemesi családból
származott, a Doboka vármegyei Kackón született székely
származású emberünk iskoláit a nagyenyedi Bethlen Kol-
légiumban kezdte, ahol 12 éven át Körösi Csoma Sándor
osztálytársa volt. Innen Kolozsvárra ment, ahol jogi tanul-
mányokat folytatott, majd a marosvásárhelyi ítélőtáblai
joggyakornokságon, illetve a bécsi udvari kancelláriai szol-
gálaton át vezetett vissza útja szülőföldje vármegyéjéhez.
A hivatali munkát azonban szívből utálta, s mivel a megyei
főbíró tisztséget betöltő apjától örökölt vagyona megengedte,
az 1840-es évek elején Kolozsvárra költözött, s onnan irá-
nyította a Szilágy megyei Szakadáton levő birtokát, szervezte
már akkor híressé vált vadászatait, amelyekről „Az erdélyi
régebbi és közelebbi vadászatok” címmel írt könyvét 1854-
ben jelentettek meg. Közéleti szereplést nem vállalt, bár
lelkes híve és barátja volt az erdélyi reformpolitikusok cso-
portját vezető Bölöni Farkas Sándornak (1795-1842), és
ifj. Wesselényi Miklósnak (1796-1850), stb., s rajtuk keresztül Széchenyinek,
Vörösmartynak, Bajzának, Deák Antalnak. 

Kisfaludy Sándorral személyesen 1831-ben ismerkedett meg Balatonfüreden,
ahová felesége, Lészay Júlia (1800-1858) betegsége miatt
utaztak. Erről az útjáról, illetve a Kisfaludyval kötött
barátságáról az 1850-es években pappírra vetett emlékirataiban
szól részletesen. A magyar szellemi életben jártas Ujfalvi
már ezt megelőzően ismerte és tisztelte „a magyar irodalom
hajnalának földerítőjét… akinek csak valahi megláthatásának
reménye is mindig forró vért öntött ereimbe” vallja emlék-
iratában. A füredi találkozást kétnapos sümegi látogatás
követett, melynek részletekben gazdag leírása kútfő értékű
adatokkal bővíti Kisfaludy Sándorról és az akkor már sokat
betegeskedő feleségéről szóló ismereteinket. Sümegen
szeretettel fogadták. Az éjszakában nyúló beszélgetések során
Kisfaludy feltárta élete gazdag múltját, melyet – mint írja –
„áhítattal hallgatott és vésett az emlékezetébe”. Később
meleg szavakkal illette „a házúr regényes szép szőlőjét…,
ahol ama terebélyes diófa alá telepedénk, melyet Kesergő
Szerelmében olly lelkesülve leírt”. Szegedy Rózáról a követ-
kezőket írta: „Kisfaludyné már hanyatló éveiben van, beteges,
fájdalmas görcsei miatt sokat szenved és fulladozik. Nemes
arcvonásain most is felismerhető a hajdani szépség és termetén
a daliásság. Mivelődése tisztán magyar, társalgása nyílt,
szíves, hallgatag. … Talpig jó gazdaasszony és jó magyar házi nő, a
patriarkális hajdoni magyar nők közül… Öröme kifejezésire nem talált
szókra, hogy házánál eddig erdélyi embert nem láthatná, most általunk egy
igenkedves régi óhajtását élvezheti.” 

Találkozásuk a füredi színház megnyitása előtti napokra esett, s bár
Kisfaludy marasztalni igyekezett, családi okokból, no meg a rohamosan
terjedő „epemirigy-járvány” miatt, „a gondviselés intő szavát megértve” el-
hagyták Sümeget és visszatértek Pestre, onnan meg Erdélybe. Személyesen
soha többé nem találkoztak, de rendszeresen leveleztek a költő 1844-ben
bekövetkezett haláláig. Leveleiben a költő beszámolt az általa részletesen
ismert kolera-járvány dunántúli eseményeiről, hiszen a járvány idején
Sümeg és vidékének biztosa volt, s elismerően szólt Stamborszky Jakab fő-
orvosról, aki az általa készített orvosság-cseppekel sok beteg életét
megmentette, köztük Szegedy Rózáét is. Elküldte Ujfalviéknak (pontosabban
a feleségnek) a füredi játékszín megnyitására írt és komponált Nemzeti
Énekének kottáját, ami később a kutatás számára tisztázta a dal időközben
elfeledett szerzőjének kilétét. Az akkor váltott levelek közül hármat Ujfalvi
is bemásolt az Emlékiratába, amihez Gyalui Farkas kutatásai és azok
közreadása révén, 1926-ban a Pásztortűzben még egy féltucatnyi levélváltást
közölt „Ujfalvi Sándor emlékirataiból és levelezéseiből. Kisfaludy Sándor
ismeretlen levelei” címmel. Kettőjük találkozása jótékonyan hatott a toll-
gyakorlatokat már korábban is végző erdélyi emberünkre. Gyalui Farkas
úgy véli, hogy „Kisfaludy hatása nyitotta meg lelkében az irodalmi működés
forrását”, s vezetett oda, hogy a hatvanhét esztendős Ujfalvi kolozsvári ma-
gányában hozzáfogott korának páratlanul érdekes történéseinek megörökí-
téséhez. Élete alkonyán is hű maradt elveihez s vagyonával – gyermeke
nem lévén – a magyar művelődési életet igyekezett szolgálni. Vagyona
jelentős részét a Kolozsvári Színházra, a MTA-ra, a Pesti Írói Segédegyletre,

az Erdélyi Gazdasági Egyesületre hagyományozta.
Végrendeletétben az „Emlékirat” kéziratát az Erdélyi
Múzeumra hagyta azzal az utasítással, hogy halála
után 15 évvel bontsák fel. Mint érdekességet kell
megemlíteni, hogy ez a kézirat később Lyka Károly
neves művészettörténészhez is eljutott, s a belőle
áradó sajátos hangulat adta a korszakra találó elne-
vezéstét, s lett egyben Lyka immár alapműnek
számító könyvének címe: A táblabíró világ művészete.
1800–1850. 

Kolozsváron hunyt el 72 éves korában, gyógyít-
hatatlan betegsége miatt öngyilkos lett. A Házsongárdi
temetőben nyugszik, ahol kívánsága szerint felesége
mellé temették, Brassai Sámuel (1797-1897) sírja
közvetlen közelében.

Kisfaludy Sándor akkor már 22 éve örök álmát
aludta a sümegi temetőben. 1844. okt. 28-án hunyt
el. A kolozsvári Erdélyi Híradó 1844. nov. 14.-i

száma tudatta az olvasókkal, hogy „a magyar Petrarca nincs többé”, majd
neve szép csendben feledésbe merült. A ritka kivételek közzé tartozik
Versényi György (1852-1918) az Erdélyi Irodalmi Társaság titkára, aki a

Magyar Polgár 1900. dec. 29.-i számában alapos is-
mereteket mutató pontossággal emlékszik meg a
költő Erdélyben töltött időszakáról, ami nem mondható
el Nagy Lászlóról, aki a Keleti Újság, 1930. évi 157.
számában, számtalan téves adatot felsorakoztatva,
írt a költő etédi tartózkodásáról.

Ezzel lezárult egy korszak. Kisfaludy költészete, a
költő neve szinte teljesen eltűnt az erdélyi irodalom-
történetből. Akár jellemzőnek is mondható, hogy
Kolozsváron az 1970-80 évek fordulóján egy nép-
rajztudós, Faragó József (1922-2004) egyetemi tanár
tartott néhány előadást, amit írásban soha nem közölt.
A professzor urat igen jól ismertem, egyik előadására
is emlékszem, mi több Sümegre is meghívtam, amit
el is fogadott, de kölcsönösen addig módosítgattuk
annak időpontját, hogy végül elmaradt az itteni elő-
adás.

Végezetül – remélem nem utolsósorban – essék
szó egy időben hozzánk közelebb eső történetről,
melynek jómagam is részese lehettem. Mivel apai
ágon az Etédhez nem távol eső Sófalváról származom,

életem folyamán sokszor megfordultam ezen a vidéken. A Rédey-család
erdélyi fészkétől, Erdőszentgyörgyből kiinduló úton, a diktatúra éveiben
vízzel elárasztott Bögözön át, a Szalmakalap Múzeumáról ismert Körispataka
után és a rovásírásos emlékéről elhíresült Énkala előtt beékelődött Etédre
többször is elvetődtem, ahová a gépkocsivezetők rémálmait szülő utak
vezettek, és bizonyos mértékben vezetnek ma is. Egy ilyen út alkalmával az
1990-es évek végén vetődött fel annak az ötlete, hogy Kisfaludy itteni
jelenlétét egy emléktáblával illene megjelölni. Így fogtunk össze Zepeczaner
Jenő barátommal, a székelyudvari Városi Múzeum ma már (ő is) nyugalmazott
igazgatójával, s állítottunk egy közös emléktáblát Kisfaludy Sándornak és a
magyar regényírás úttörőjének, az „Abafi” szerzőjének, Jósika Miklós
(1794-1865) írónak, aki igaz valamivel később, szintén Etéden töltötte
katonai szolgálatának egy részét. Felavatására 1999-ben került sor a bp.-i
Petőfi Irodalmi Múzeum által szervezett, és annak igazgatója, dr. Praznovszky
Mihály vezette 50 fős irodalmár részvételével. Magáról az útról csak annyit
mondanék: Etédre egy ultramodern, csupa üveg, meg krómozott díszítésű
panoráma turista-busz vitt el minket, de a gépkocsivezető akkori monológjait
– engedelmükkel – nem fogon jelen írásomban idézni. Etédet ezt követően
többször felkerestem, aki hajlandóságot mutatott, azt vittem magammal,
bár úgy jobban hangzik: örömmel elkísértem. Így látogatták meg a falut
néhai Láng Tibor neves veszprémi fotóművész, a Darabos-házaspár
Sümegről, Ráday Mihály televíziós személyiség, Jávor Károly tájépítész
vidékünk gazdasági programjainak egykori kitalálója, vagy Kisfaludy Attila
filmrendező… és az Etéden megfordultak nevei akár tovább is sorolhatók. 

Leírom mindezt, hogy akiket illett, tudják: Kisfaludy Sándornak „legkeletibb”
emléke, Sümegtől úgy 800 km-re, ott látható Etéd római katolikus
templomának falán, s ha netalán arra vezet az útjuk, ne feledjenek a
legnagyobb sümegi költőnkről egy szál virággal megemlékezni.

Ujfalvi Sándor és felesége,

Lészay Júlia sírja a kolozsvári

Házsongárd temetőben

Kisfaludy Andrással és Ze-

peczaner Jenővel Etéden,

2002-ben
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Megyénk egyetlen NB I-es férfi röplabda csa-

pata szeptember 24-én ismét pályára lépett.

A tavalyi szezonban a bajnokság 8. helyén

végzett a Sümegi RE csapata megfiatalodva

vágott neki a küzdelmeknek. 

A bajnoki nyitányon a csapat már mutogatta
oroszlánkörmeit, a biztató a játék a jövőben
eredményességgel is párosulhat.

Az eredmény: SÜMEGI RE – MAFC-BME
0:3 (–22, –20, –19)

A megerősödött fővárosiak három viszonylag
szoros játszmában, de összességében biztosan
győztek Sümegen. A hazaiak viszont megnehe-
zítették a MAFC dolgát.

A nyár folyamán több játékos munkahelyi,
magánéleti elfoglaltságra hivatkozva nem újította
meg szerződését. Az öt meghatározó ember
helyére fiatalokat épített be a Sümegi RE vezető
gárdája. Új igazolás a Győrből érkezett Szabó
Gergely és az ajkai Hartinger Zoltán. Új edzőt is

keresni kellett, mert Né-
meth Ödön ebben az évben
már nem tud a csapat ren-
delkezésére állni, helyére
a régebben sikeres munkát
végző régi-új edző Mészá-
ros Péter került.

A felkészülést augusztus
elején kezdték meg Kaposi
Tamás vezetésével, aki csa-
patkapitányként másoded-
zőként továbbra is segíti a
munkát. Ő irányítja az után-
pótlás nevelést is. A fiata-
loknak heti 7 edzést és
eredményes tanulás érde-
kében tanulószobát is tart.

Érkezők: Hartinger Zol-
tán (Ajka), Szabó Gergely

(Győr), Iván Bence,
Sárközi Kálmán,
Dóber Kristóf (Sü-
megi RE utánpótlás)
Óhidi Roland (Dab-
ronc utánpótlás).

Távozók: Bolvári
Dániel, Récsei Ri-
chárd, Németh
Zsolt, Varga Jácint,
Lesznyik Károly

Jelenlegi Keret:
A vezetőség és a csapat célja is a legjobb 8-ba

kerülés az idén.
Dolgos Attila: feladó
Nagy Péter: feladó/ feladóátló
Vladislav Kotin: feladóátló
Óhidi Roland: feladóátló
Soós András: center
Iván Bence: center
Dóber Kristóf: center
Sárközi Kálmán: liberó
Hartinger Zoltán: liberó
Madár Máté: liberó/ütő
Szabó Gergely: ütő
Illés Tamás: ütő
Kaposi Tamás: ütő
Mészáros Péter: edző
(Major István)

Sümeg város kulturális életének egyik meg-
határozó szerepét tölti be a tánc. A Kisfaludy
Sándor Művelődési Központ által szervezett
tánctanfolyamokat idén is nagy érdeklődés övezte.
A tánc számtalan pozitív hatását egyre többen
élvezik. Segít a testi-lelki harmóniában, meg-
újulásban, test-tudat fejlesztésben, kisugárzás és
az önbizalom növelésben. A táncok színes pa-
lettájának kínálatából kedvükre választhattak az
amatőr művészeti tevékenység kedvelői. Kiváló
szakemberek vezetésével néptánc, balett, modern
tánc, latin tánc, show tánc, orientális- és show-
hastánc tanfolyamok indultak. 

Ramasz László Örökös Aranysarkantyús Tán-
cosként, óvodásoktól egészen a felnőttekig,

minden korosztályt felölelve ismerteti a magyar
néptáncot, annak népviseltét, népzenéjét. A je-
lentkezők a táncon keresztül megismerkednek a
saját kultúrájukkal és hagyományaikkal. Ma-
gasosztályos versenytáncosként vezeti a Just
Dance Club-ot. A táncparkett ördögeként a
fiúknak is lehetőség nyílik megmutatni tánctu-
dásukat a társastánc csoportban. 

Lányformációs csoport várta azon lányokat, akik-
nek nincs párjuk, de szeretik a vérpezsdítő, fergeteges
latin táncokat.A modern tánc és a balett kedvelői a
Broadway Tánccsoportban sajátíthatják el a technikát,
melyet Forgács Márta balettmester és Oláh Tamás
koreográfus vezet immáron hat éve. Egy éve
alakult a Balance Táncegyüttes Fehér Barbara

profi színházi táncos és képzett oktató vezetésével.
Nagy az érdeklődés a komplex táncképzés iránt,
a beiratkozáskor zsúfolásig megtelt a színpad. A
keleti kultúra iránt érdeklődők a Zahirah Orien-
tális- és Showhastánc csoportban bővíthetik a
tudásukat, megújulhatnak testileg-lelkileg.
A tánccsoport kiváló hely arra, hogy képességeiket
próbára tegyék, ugyanakkor jó lehetőség arra is,
hogy egy közösség részesei legyenek, miközben
szokásokat, kultúrákat ismerhetnek meg. A meg-
tanult koreográfiákat a város és a környező tele-
pülések rendezvényein mutathatják be és egy-
egy jól sikerült fellépés nem csak a közönségnek,
de maguknak a táncosoknak is hatalmas élményt
jelent.                    Szijártó Éva, Fehér Barbara

A sümegi Ramassetter Vince Testnevelési Általános
Iskola is csatlakozott az idén először megrendezésre
kerülő Európai diáksport nap rendezvényhez, amely
2016. szeptember 30. került lebonyolításra a konti-
nensen. Az intézmény testnevelési osztályai a meg-
nyíton vehették át az I. Sümeg Trail szervezői aján-
dékát, 7 pár tollaslabda készletet. A délelőtt folyamán
minden diák kipróbálhatta magát labdarúgásban,
röplabdában, tollaslabdában, atlétikában (60 m
futás, kislabda hajítás, távolugrás), a kisebbek zsi-
nórlabdában, a nagyobbak kosárlabdában. Az iskola
minden tanulója teljesítette a 2016 méteres futást.
A jó idő és a változatos program a mozgás igazi
ünnepévé varázsolta a napot a tanulók számára.

Újraindult a röplabda Sümegen!

Indul az újabb táncos-tanév

Európai diáksport nap Sümegen
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Mostanában gyakran készítek darált húsból éte-
leket, mert nagyon változatos formában felhasznál-
ható, sokkal hamarabb elkészül, mint egy sült, vagy
szelet hús, és nem utolsó sorban nagyon finom is!
Összegyűjtöttem a mi kedvenceiket, hogy min-
denki továbbgondolja a hagyományos formáit,
mint a fasírozott vagy a bolognai mártás.

Először a nálunk hagyományos rizses-hús recep-
tjét osztanám meg Önökkel. Lássuk mire lesz szük-
ségünk!

Rizses hús

Hozzávalók:
65 dkg darált sertéshús
1,5 bögre rizs
20 dkg fagyasztott zöldborsó
1 nagyobb fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
Só, bors, zöldfűszerek

Elkészítés:
A rizst kevés olajon elkezdjük pirítani, közben

felforralunk 3 bögrényi vizet (kétszer annyit, mint
a rizs) és a fokhagymát nagyon apróra szelve a pi-
ruló rizshez adjuk. Ha már kellően forrók a rizssze-
mek, óvatosan felöntjük a kétszeres mennyiségű
forró vízzel, és kevés sóval, borssal esetleg vege-
tával / ízvarázzsal tovább ízesítjük. Alaposan elke-
verjük a rizst a fűszerekkel, hozzáadjuk a leöblített
fagyasztott borsót, és fedő alatt, takaréklángon pu-
hára pároljuk. Amíg fő a rizs, a vöröshagymát
apróra szeljük, és egy nagyobb serpenyőben kevés
olajon elkezdjük üvegesre párolni. Kicsit megsóz-
hatjuk a hagymát, így hamarabb elkezdi kiengedni
nedvesség tartalmát. Ha már üveges, hozzáadhat-
juk a darált húst. Igyekezzünk széttörni a darabká-
kat, hogy egyenletesen párolódjon, piruljon. Addig
süssük magasabb lánggal, míg szépen megsül,
ekkor kezdhetjük fűszerezni. Sózzuk, borsozzuk,
és használjuk hozzá kedvenc zöldfűszereinket.
Zsálya, kakukkfű, bazsalikom, kicsit olaszosabb
formájához tehetünk oregánót is. Kóstoljuk meg,
és ha elégedettek vagyunk az eredménnyel, hozzá-
adhatjuk a már időközben megpárolódott borsós
rizst. Egy alapos keverés és már tálalhatjuk is!

Csak ennek az egy ételnek millió további válto-
zata lehetséges, hiszen felönthetjük tejszínnel a
húst, vagy akár paradicsomszósszal, és egy teljesen
új ételt kapunk. Ha a vöröshagymát megszórjuk pi-
rospaprikával, utána adjuk hozzá a húst, magyaro-
san készíthetjük el. Ha kész fűszerkeverékkel
dolgozunk, mindig figyeljünk arra, hogy azok már
tartalmaznak sót, így a további sózással bánjunk
óvatosabban. 

Rántott palacsinta

Hozzávalók:
30 dkg darált sertéshús
1 közepes fej vöröshagyma
10 db palacsinta (kb.)
liszt, tojás panírmorzsa
bő olaj a sütéshez

Elkészítés:
Ez az étel akkor készíthető el legkönnyebben,

ha palacsinta sütéskor nem édeset, inkább sósat
készítünk. A megmaradt palacsintákat légmente-
sen lezárva lefagyaszthatjuk, így bármikor hoz-
záférhető lesz további felhasználásra. A
vöröshagymát apróra szeljük, és elkezdjük kevés
olajon megpárolni. Ha már szép üveges, hozzá-
adhatjuk a darált húst. Amikor már átsült a hús,
fűszerezzük sóval, borssal, esetleg egy kevés kö-
ménymaggal. Ha fűszeresebben szeretnénk, akkor
használjunk zöldfűszereket, vagy kész fűszerke-
veréket, de utóbbi esetben vigyázzunk a sózással!
A palacsinták közepébe tegyünk egy evőkanál fű-
szeres húst, és téglalap alakúra hajtogassuk össze.
Az alját tűzzük össze fogpiszkálóval, és mehet is
a lisztbe, tojásba, zsemlemorzsába. A bepanírozott
palacsintákat forró olajban süssük aranyszínűre,
és házi majonézzel, esetleg fokhagymás tejföllel
meglocsolva forrón tálaljuk!

Görögös leveles táska

Hozzávalók:
50 dkg darált sertéshús
1 csomag „gyros” fűszerkeverék
1 csomag fagyasztott leveles tészta
1 tojás

Elkészítés:
A húst kevés olajon elkezdjük pirítani, majd ha

már majdnem kész megszórjuk a fűszerkeverékkel,
és ha szükséges még sózzuk, borsozzuk. Teljesen
kihűtjük a fűszeres alapot. A leveles tésztát szoba-
hőmérsékleten hagyjuk teljesen kiolvadni. Ha ki-
olvadt, lisztezett felületen 2-3 mm vastagra
nyújtjuk. Az egyik oldalát rácsozóval levágjuk,
ennek híján vékony csíkokat vágunk belőle rács-
nak. Ha egybe szeretnénk hagyni, könnyebb a dol-
gunk, ha kisebb táskákat szeretnénk, vágjuk őket a
kívánt méretre. A húst oszlassuk el a tésztán, de a
szélére ne tegyünk, azt kenjük meg a felvert tojás-
sal, és ragasszuk rá óvatosan a rácsot. Tegyük sü-
tőpapírral bélelt tepsire, és kívülről is kenjük meg

a csomagokat tojással. 220 fokra előmelegített sü-
tőben süssük 15 percig, illetve amíg aranyszínű
nem lesz.

Fontos, hogy forró sütőbe tegyük, mert csak így
lesz ropogós a tészta. Ha nem elég forró a sütő, a
tészta szalonnás maradhat. Ha megsült, kicsit hűt-
sük meg, és langyosan tálaljuk.

Remélem, találnak kedvükre való ötletet, és el-
készítik valamennyit! Jó étvágyat kívánok hoz-
zájuk!

Ne feledjék, elindult a www.sumegfoter.hu web-
oldal, ahol a legfrissebb hírek mellett a gasztro ro-
vatban megtalálják legújabb receptjeimet, továbbá
folyamatosan kerülnek fel rá a régebben megjelent
receptjeim is. Jó böngészést kívánok hozzá!

Végh Beatrix

Darált hús, te sokoldalú!

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 nyújta-
nak 

Sümeg közéleti eseményeiről, kulturális,
gazdasági, 

vallási, oktatási híreiről. 
Adásaink első felében híradóval jelentke-

zünk, ezt követően az Ablak, a város maga-
zinja következik.

A PR Telecom kábelszolgáltató S9-es csa-
tornáján látható adásunk, illetve a www. su-

megtv.hu weboldalon is 
megnézhetik legfrissebb híreinket. 

Sümeg Televízió szerkesztősége



12 2016. SZEPTEMBER

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. 

Szeptember 10-én civil kezdeményezésre első

alkalommal rendezték meg a Sümeg Trail te-

repfutó versenyt, amelyen közel 300 futó vett

részt. Az alapötlet Iván Anitától származik,

akinek a fülébe bogarat ültettek a hobbifutók:

„Miért nincs Sümegen futóverseny?” – tette

fel a kérdést.

Lehetne, csak kézbe kellene venni a dolgot és
megtalálni a megfelelő embereket. Az első meg-
talált ember Kustos István volt, aki már régóta
fut és rengeteg versenyen vett részt. Ő vállalta
magára a technikai részt. A másik megtalált
ember pedig Kovács László alpolgármester volt,
aki elnökként az egész Térségi Vállalkozók
Egyesületét nyerte meg a rendezvény ügyének,
később pedig az egész várost is.

Így lett egy civil kezdeményezésből, civil ösz-
szefogással városi támogatással egy nagyszerű
rendezvény 271 indulóval és több száz szurko-

lóval. Mindenki megtalálhatta a neki való távot:
1,4 km a csemege, 7,5 km a csípős és 21 km az
erős. A paprikára utaló neveket Kustos István ta-
lálta ki, de mindenki  - különösen a célba érkezők
– nagyon találónak gondolták az elnevezéseket.

Míg a futók rótták a kilométereket, a Palota-
kertben különböző programok szórakoztatták a
szurkolókat. Az Egészségkör tagjai különféle

torna bemutatókat tartottak, egészségügyi szűrő-
vizsgálatokra is lehetőség nyílt, a gyerekek in-
gyen játszhattak a régi korok fajátékain, de volt
ott arcfestés, lufihajtogatás, sőt ingyen fagyi is.
Délben mindenki finom gulyást kapott és közben
az Anna & the Big Faces koncertjét hallgathatta.

A futóverseny a következő eredménnyel 

zárult:

Csemege:

1. Nánási Máté  6.31   (Gyenesdiás)
2. Pupos Dorina 6.42  (Sümeg )
3. Lents Barnabás 6.51 (Sümeg)
(A csemege táv egyik különleges “győztese” a
kisiskolás a sümegi Dóber Patrik lett, aki meg-
gondolta magát, bár a csemegére nevezett , de
lefutotta a csípős távot.)
Csípős: 45 feletti nő
1. Réfi Tünde 51.36 (Tapolca)

2. Hegedűs Anikó 
55.49 (Sümeg)
3. Tobakné Bella Mária
55.53 (Sümeg)
45 alatti nő
1. Woki Edina 45.15
(Szentgotthárd)
2. Kertész Kata 46.16
(Devecser)
3. Balassa Andrea
49.42 (Becsehegy)
45 feletti férfi
1. Telek András 35.39 (Salgótarján)
2. Somogyi Károly 37.56 (Budapest)
3. Szabó Ferenc 42.54 (Ajka)
45 alatti férfi
1. Illés Mátyás 34.44 (Balatonederics)
2. Dr. Korin Balázs 40.26 (Veszprém9
3. Szávai Zoltán 41.21 ( Győr) ő kapta a díjat,
mert idősebb
Husztor Ferenc 41.21 (CSót)
Erős 45 feletti nő
1. Gazda Rita 1.59 Vonyarcvashegy
2.Németh Ágnes 2.12 Pilisszentlászló
3. Dr. Kovács Éva 2.14 (Győr)
45 alatti nő
1. Hercku Tímea 1.20 Budapest
2. Kersner Krisztina 1.47 Veszprém
3. Gyalog Bernadett 1.59 Sümeg
45 feletti férfi
1.Nagy Miklós 1.15.25 Sümeg
2. Deák József 1.15.27 Monostorapáti
3. Babics Egon 1.51 Budapest
45 alatti férfi
1. Balhási János 1.14.57 Jánosháza
2. Tömböly Dávid1.14.58 Győr
3. Juhász Péter 1.15.06 Cserszegtomaj

A hangulatról pedig beszéljenek a képek. 

Sümeg Trail terepfutó verseny: egy hagyomány kezdete

A rajt pillanata

Kovács László a
TVE elnöke is le-
futotta a kis távot

Az ötlet kitalálója és a háttérmunkás
segítőivel


