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” Azért vagyunk a világon,  

   hogy valahol otthon legyünk benne.” 

                        Tamási Áron



3Sümeg és Vidéke Sümeg és Vidéke2 2017. JANUÁR 2017. JANUÁR

A történelem folyamán a veszprémi 
püspök birtokaként az itt lakók kü-
lönböző szabadságjogokat élveztek.El- 
mondhatjuk tehát, hogy a sümegiek 
mindig szabad emberek voltak. Soha 
nem voltak jobbágyok, mindig külön-
leges jogok illették meg őket. Ezekért a 
jogokért mindig adtak is valamit. A ne-
héz időkben, a török hódoltság idején 
saját vérüket áldozták, a legdrágábbat 

adták a városért, és ezzel együtt a hazá-
ért. Hiszek benne, hogy minden hely-
nek van szelleme.

Úgy négy- ötszáz évvel ezelőtt, ami-
kor Széchenyi György városfalat épít-
tetett, Sümeg lett a legbiztonságosabb 
hely a környéken. Nem véletlen, hogy 
akkortájt itt tartották a megyegyűlése-
ket. A vár és a hozzá kapcsolódó város-
fal védőn körbeölelte ezt a várost. Ek-
kor kezdődött az igazi városi lét, akkor 
már nem oppidum volt, hanem civitas. 
Ma is büszkék lehetünk a városi múltra, 
és ez kötelez is bennünket. Elsősorban 
arra, hogy valóban merjünk nagyok 
lenni! Én ezt úgy mondanám kedvenc 
olvasmányom, a Mester és Margarita 
szavaival: nem ismerek nagyobb bűnt 
a gyávaságnál. Nagyon mély értelmű 
mondat ez, érdemes elgondolkodnunk 
rajta. A gyávaság nem csak azt jelenti, 
hogy valaki bizonyos dolgot nem mer 
megcsinálni, mert fél a fizikai bünte-
téstől, hanem gyávaság az is, amikor 

nem mer kiállni saját igazáért, és főként 
nem mer kiállni mások igazáért, pedig 
megvan róla győződve, az igazság az ő 
oldalán van. 

Nagy gyávaság, ha valaki egy rá bí-
zott közösséget úgy vezet, hogy csak a 
túlélésre játszik. Én úgy érzem, ennek 
a korszaknak lett vége két ével ezelőtt. 
Remélem, mostani ciklusunk ebben a 
2014 októberében elindított új, előre-

vivő szellemben fog folytatódni. Mert 
meggyőződésem, hogy mi itt Sümegen 
nem lehetünk gyávák. Tartozunk ma-
gunknak, az őseinknek és az utóda-
inknak is azzal, hogy ezt a várost újra 
naggyá tesszük! Ha kell, akkor harco-
lunk érte, de mindenképpen elérjük a 
célunkat! 

Vannak terveink. Az elmúlt két év 
megmutatta, úgy lehet a megvalósítás 
felé haladni, hogy közben alkalmaz-
kodnunk kell a körülményekhez, a 
világhoz. A legfontosabb, hogy ennek 
során a célt ne veszítsük szem elől! Úgy 
érzem, jó úton haladunk. 

Az újév máris két nagyszerű ered-
ményt hozott, hiszen megszületett az 
első TOP-os pályázatunk eredménye, 
valamint elindulhat szeptembertől a 
főiskolai képzés. Mindkét hír örvende-
tes, ráadásul megígérhetem Önöknek, 
hogy a tavasz folyamán még több siker-
ről számolhatunk majd be. 

Folytatás az 4. oldalon

Legyünk büszkék  
városunkra!

Kezünkbe adta e lapot Sümeg 
városa. Miénk a megtiszteltetés, 
hogy közreadjuk azokat az írásokat 
a közösség jótollú egyéneinek tol- 
mácsolásában, amelyeket fontos-
nak érzünk megosztani másokkal. 
Eseményekről, örömteli és sikeres 
történetekről, az itt élőkről. 

Én még nem vagyok sümegi. De 
megérintett a város. Azt mondta 
a minap egyik ismerősöm, hogy 
látod, ez Sümeg, egy kis Csoda. 
És milyen jó megélni a Csodákat! 
Ismerkedni a barokk kis település-
sel, megízlelni hangulatát, elkép-
zelni a múltat. Már én is részese 
vagyok a városnak. Tudok az itt 
élőkkel együtt ünnepelni, lelkesed- 
ni, tudok velük együtt gondolkod-
ni. Az én gyökereim ide nem 
messzire, Vas megye egyik kis fa-
lujába nyúlnak vissza. Sümegre 
kellett kerülnöm, hogy újra hall-
jam a gyermekkoromból jól ismert 
vasias tájszólást. Vagy azt mondja 
valaki, „Ides”, mint ahogy nagy- 
anyám szólított. Ezek a Csodák! 
Legyen hát mindannyiunké ez a 
város, éltessük, fejlesszük közösen! 
Induljunk az újsággal is azon az 
úton, amelyen 120 évvel az elődök! 
Olyan egyszerű dolgunk van: csak 
követnünk kell őket! Éles Károly 
felelős szerkesztő minden fontosat 
leírt 1897-ben. Ma sem lehet job-
ban megfogalmazni!

„Lapunk meleg szeretettel karol 
fel minden eszmét, mely a fejlődés és 
javulás ügyét szolgálja. Ez eszmék 
megvitatásában minden egyéni ér- 
dek mellőzése, a személyeskedő hang 
és modor teljes kizárásával egyedül 
a közügyek iránti meleg érdeklődés, 
önzetlen jóakarat és pártatlan igaz- 
ságosság vezeti tollunkat. Bizalom-
mal és reménységgel nyújtjuk át 
lapunk első számát a közönségnek, 
kérve, fogadják bizalommal, me-
leg szeretettel és jóakarattal, mint 
aminő a mi keblünkben ég.”

Győrfi H. Marianna 
felelős szerkesztő • 2017 január

A város nemcsak kövekből áll, hanem mind abból, 
amit az emberek a lelkükben hordoznak. Nemze-
dékről nemzedékre. Sümegen most is szabad em-
berek élnek, akik büszkék a múltjukra, és büszkék 
szeretnének lenni a jelenükre és a jövőjükre is.

A 33. évfordulóját ünnepeljük idén annak, hogy Sümeg városi címet kapott. 
1984. január 6-án érdemelte ki településünk újra a városi rangot, azonban 
ezen a napon egy több, mint ezeréves múltra emlékezhetünk. 
Nagyon jó érzés itt élni, sümeginek lenni és ilyen történelemmel, ilyen 
ősökkel rendelkezni!

A CsodaSümeg Város Napja - Kitüntetettek

Ramassetter Vince Emlékplakettet 
adományoztak Turcsi Péter 

vállalkozó részére

Sümeg Városért 
Emlékplakettet vehetett át Violáné 

Németh Andrea pedagógus
Sümeg Közigazgatásáért Emlék- 

érmet vehetett át Németh Istvánné

Sümeg Városért Emlékplakettet 
adományoztak Remete József  

vállalkozó részére (Távollétében 
lánya, Réka vette át a díjat)

Elismerést vehetett át a Város  
Napján Kende Kata írónő

Elismerést vehetett át a Város 
Napján most megjelent kötetéért 

Miklósi-Sikes Csaba helytörténész

Papp Imre Sümeg Város 
Díszpolgára

Kisfaludy Sándor Emlékplakettet 
adományoztak Dr. Tölgyesi József 

főiskolai docens részére

              Mély fádalommal tudatjuk,     
      hogy 2017. január 16-án  
hosszú, türelemmel és hõsiesen

                          viselt betegség után elhunyt Judi József, 
                   Sümeg egykori alpolgármestere. 

Judi József mint sikeres vállalkozó, és mint csupaszív ember került elõ-
ször kapcsolatba a 90-es évek végén a közélettel, mint a városi sport, 
elsõsorban a labdarúgás legnagyobb mecénása. 2002-tõl 2010-ig, két 
cikluson át városunk alpolgármestere volt, 2006-
10 között a megyei közgyûlésben képviselte Sü-
meget. Sok sümegi fejlesztés fûzödik a nevéhez, 
többek között a mûfüves pálya. Lelkes, a városért 
önzetlenül dolgozó nyílt szívû ember volt, aki 
kreatív ötleteivel, az építõipar területén szerzett 
tapasztalataival szinte halála napjáig segítette a 
sümegi önkormányzat munkáját. Elvesztése nem 
csak gyászoló családjának, hanem Sümeg váro-
sának is pótolhatatlan veszteség. Judi Józsefet az 
Önkormányzat saját halottjának tekinti.
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Folytatás a 3. oldalról

„Minden szeretet bilincs és min-
den örökség teher. És én mit hagyok 
rád, milyen kincseket? Sok súlyos 
munka hitvány kezdetét, félig ki-
gondolt gondolatjaim, el nem mon-
dott, el nem ért vágyaimmal, a meg 
nem tett kötelességeket, kétségeim-
nek vívódó hadát, életlen éltem és 
álmatlan álmom.” 

Babits Mihálytól származik ez 
az idézet. Azt hiszem, mindenki-
ben ott van az örökség és az örökül 
hagyás terhe. Igyekszem úgy dol-
gozni, hogy a „hitványabb” kezdet 
után fényesebb jövő legyen itt Sü-
megen, mindannyiunknak. Mert 
igaznak vélem Márai gondolatait: 
„A szülőváros (...) nem templom-
torony és nem tér szökőkúttal, s 
virágzó kereskedelem és ipar; a szü-
lőváros egy kapualj, ahol először 
gondoltál valamire, pad, amelyen 
ültél és nem értettél valamit, pilla-
nat a folyóvíz alatt, mikor valami-
lyen régi létezés emlékébe szédültél 
vissza; simára csiszolt kavics, me-
lyet megtalálsz a régi asztalfiókban, 
s már nem tudod, mit akartál vele; 
a hittantanár kalapja, melyen bar-
na folt éktelenkedett, szorongás egy 
történelem óra előtt, különös játé-
kok, melyeket senki nem ért, és kö-
vetkezményeiről álmodsz egy életen 
át, tárgy egy ember kezében, hang, 
amit éjjel hallasz a nyitott ablakon 
át és nem tudod elfelejteni.”

Mi, itt élők mindannyian így va-
gyunk Sümeggel és mindannyian, 
közösen szeretnénk tenni ezért a 
városért! 

Végh László 
polgármester

Az ünnepi beszéd 
elhangzott január hatodikán, 

a Város Napi ünnepségen

Legyünk
büszkék  
városunkra!

Elődeink így köszöntek be az első lap-
ban 120 évvel ezelőtt

Az egyes városok és vidékük társa-
dalmi, kulturális, gazdasági, ipari és 
kereskedelmi életének ma már egyik 
nélkülözhetetlen tényezője a sajtó, 
melynek hivatása, hogy a felmerü-
lő közügyek iránt érdeklődést keltve, 
a közönséget buzdítsa, hogy egyesült 
erővel, lankadatlan tevékeny-
séggel munkálkodjék a 
közérdekek megoldá- 
sára és előbbre vite-
lén. Bizonyára az 
egész közönség saj-
nosan érzi, hogy 
városunknak és vi-
dékének a közélet 
ez orgánumát nél-
külöznie kell. Azért 
m e g g y ő z ő d é s ü n k , 
hogy a közönség általá-
nos óhajának tettünk eleget, 
midőn mozgalmat indítottunk, hogy 
városunk és vidéke ismét rendelkez-
zék lappal, mely míg egyrészről a tár-
sadalmi élet lüktetésének hű tolmácsa, 
másrészről a közönség mindennemű 
érdekének gondos és ügybuzgó mun-
kása lesz. 

Feltámadott – 1897.
Mély sajnálkozás érzése fogott el 

bennünket, mikor tudomásunkra esett, 
hogy a „Sümeg-Szent-Grót” e kitűnően 
szerkesztett, nemes irányú és kelleme-
sen szórakoztató lap rövid pályafutás 
után a múlt évben megszűnt. 

Mintha egy kedves, meghitt háziba-
rátot vesztettünk volna, ki ismervén vá-
gyainkat, reményeinket, ízlésünket és 
helyzetünket, bizalmas közelbe férkő-
zött szívünkhöz; s mikor már nélkülöz-
hetetlenné vált, elhagyni volt kénytelen 
bennünket. 

Annál kellemesebb és örömteljesebb-
nek kellett tehát meglepetésünknek 
lenni, mikor arról értesültünk, hogy a 
siratott jó barát nem halt meg, vagy ha 
meghalt, feltámadott. 

Üdvözöljük és a legmelegebb elisme-
réssel adózunk Sümeg azon jeles fiai-
nak, kik magasabb álláspontra helyez-
kedve, áldozatkészségükkel lehetővé 

tették a lap megjelenését. Belát-
ták, hogy a megye legértel-

mesebb vidékének és a 
megye központjának 

okvetlenül szüksége 
van egy közlönyre, 
mely a hazaszere-
tetet, az erkölcsöt,  
hitéletet ápolja.

…
Ha – amiről nem 

is kételkedem –, a tisz-
telt szerkesztő úr szívesen 

látja lapjában a nem hivatá-
sos írókat is, s ha a művelt társadalom 
minden rendű tagjai eszméikkel, ta-
pasztalataikkal, szakközleményeikkel 
hozzájárulnak a lap szellemi része meg-
alkotásához; úgy a feltámadott lap szebb 
jövőnek nézhet elébe. Pap, bíró, orvos, 
ügyvéd, az érdemes körjegyző, a jeles 
tanári karnak nagy műveltségű tagjai, 
gyáros, kereskedő, iparos és szaktudós 
közleményei – a hivatásos írók híme-
sebb képeivel tarkítva és a szerkesztő 
ügyes kezeivel beállítva: legélénkebb 
mozaik képet fognak alkotni. 

…
De bármily irányban intézik, intéz-

zék a város sorsát, hogy szellemi és 
anyagi helyzete virágzó legyen. Hogy ez 
eredményhez az új életre ébredett lap 
hathatóan hozzájáruljon, teljes szívem-
ből kívánom.

Gyömörey Vince – 1897

120 éves lapunk,  
a Sümeg és Vidéke       
Szemezgetések... Ebben az esztendőben minden hónapban szemezgetünk 
az 1897-es újság érdekes írásaiból

Egy aktív díszpolgár

Lapunk úgy gondolja, réges-rég kiér-
demelte ezt a címet. Úgy is fogalmaz-
hatnánk ez az elégtétel és megbecsülés 
már járt neki. Nem is elsősorban azért, 
amit az indoklás tartalmaz, hogy bőke-
zűen támogatja a sümegi civil szerve-
zeteket – ez is igaz, és nagyon rendben 
van –, hanem mert elérte, hogy Sümeg 
rajta maradjon az ország turisztikai 
térképén. A vár tövében másfél évtized 
alatt megépítette a csárdát, a lovardát, a 
lovagi arénát, az ősztől tavaszig haszná-
latos fedett lovagtermet, a múzeumot, a 
panziót, majd a nagy wellness-szállót.

A létesítményekkel együtt minőséget 
és mércét hozott ide. Mindenki láthat-
ja, hogy mi az a szolgáltatási színvonal, 
amivel sikert lehet elérni. Mert a minő-
ség hozza a látogatókat és a bevételt.

Tegyük fel a kérdést: Vajon milyen 
lenne Sümeg, ha a Papp család nem fo-
gadja meg szent esküvel, hogy a sümegi 
várat az eredeti állapotára visszaállítja?

Mi lenne itt akkor? Mindannyian 
tudjuk a választ.

Ismerjük Papp Imrét, kemény ember, 
nehéz ember. De, ahogy mondani szo-
kás: semmiből nem lesz semmi. Hiszek 
abban, hogy ahogyan a vár és a köré 
épült birodalom sikeres lett, ugyanígy a 
város – az előbb felsorolt értékeivel és az 
új kezdeményezésekkel – ugyanilyen si-
keres tud lenni. Ebben kérem továbbra 
is új díszpolgárunk segítségét. Remélem 
még nagyon sokáig tudunk együtt dol-
gozni. Vitatkozni és veszekedni is, ha 
kell. De mindig Sümeg érdekében. Sü-
meg legnagyobb munkáltatója és adófi-
zetője. Kétszáz embernek biztosítanak 
munkát, egymilliárd forintot fordítot-
tak a várra, a bevételeket minden évben 
visszaforgatják, nyereségessé tették a 
vár működését.. 

A város nem rendelkezik megfelelő 
szakértelemmel egy komplex turisztikai 
vállalkozás üzemeltetéséhez. Ráadá-

sul ennyire elkötelezett külső vállalko-
zót biztosan nem találna. Bizony nem 
elég egy marketinges és egy kőműves 
brigád, sokkal több kell: tőke, tudás és 
kapcsolatrendszer.

Érthető a törekvés, hogy a várüze-
meltetés által generált idegenforgalom-
ból Sümeg és a sümegi vállalkozók is 
minél nagyobb arányban részesedje-
nek. A kérdés az, hogy Sümeg vezető 
vállalkozása hogyan tudja maga után 
húzni a többieket. Miképp tud segíteni 
abban, hogy a város, a vár és a turiszti-
kai komplexum együtt, egymást erősít-
ve fejlődjenek. Mindennek az a kulcsa, 
hogy a történelmi belváros újra Sümeg 
városi életének igazi központja legyen, 
ne afféle bojt a város kalapján. Az új vá-
rosvezetés jól tudja, hagyni kell fejlődni 
azt, ami jól működik.              

  Bóra Zsolt

„A siker titka az összefogás és a kitartás.” Ez az ars poétikája Papp Imrének, 
városunk új díszpolgárának. 

Sümeg Város Díszpolgára 2017. évben 

Sümeg Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 265/2016. (X. 27.) 
önkormányzati határozatával a város 
díszpolgárának Papp Imre várkapitányt 
választotta a munkahelyteremtés, a 
város intézményeinek támogatása, a 
városi sporttevékenységek és civil szer-
veződések támogatása területén végzett 
több évtizedes, önzetlen munkássága 
elismeréseként.  

Papp Imre összetartó családi vállal-
kozás vezetőjeként, a kezdetektől töret-
len kitartással és lelkesedéssel dolgozik 
a sümegi vár, és a hozzá kapcsolódó 
idegenforgalmi komplexum menedzse-
lésén, műszaki – tervezési – kivitelezési 
munkálatain, folyamatos fejlesztésén. 
Felelősségteljes feladatain túl a város, 
a térség gazdasági és társadalmi életé-

ben betöltött szerepe is meghatározó. 
Kiemelt figyelemmel kíséri óvodánk, 
iskolánk működését, továbbá a város 
egyesületeinek, alapítványainak lelkes 
támogatója. Önzetlenül segít a gyer-
mekeknek, rászorulóknak, a város kö-
zösségeinek egyaránt. Az ő nevéhez 
fűződik többek között a Várkapitány 
díj, mellyel a kiemelkedő tanulmányi 
eredményt elért diákokat ismeri el.

Papp Imre több éve, az általa sikere-
sen irányított vállalkozás adójának je-
lentős részét támogatásként biztosítja a 
Sümeg Városi Sport Egyesület részére. 

A támogatás révén számos sportesz-
köz, felszerelés vásárlása, a sportpálya, 
a hozzá tartozó öltözők felújítása és az 
utánpótlás csapatok oktatása valósulha-
tott meg. 

Önkormányzati képviselőként is 
igyekszik a város és a lakosság jólété-
nek biztosításában, fejlesztésében részt 
vállalni. Papp Imre példaértékű, fárad-
hatatlan munkássága országos szinten 
is elismerésben részesült. 2013-ban a 
magyarországi turizmus érdekében 
végzett, mindig új kihívásokat kereső, 
munkahelyteremtő, áldozatos tevé-
kenységéért, a Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztjét vehette át Dr. Áder János 
köztársasági elnöktől.

Papp Imre Sümeg város és idegen-
forgalma fejlődése, gyarapítása, a mun-
kahelyteremtés és a civil közösségek 
felkarolása érdekében kifejtett áldoza-
tos munkásságával, méltán szolgált rá 
Sümeg Város Önkormányzatának elis-
merésére.

Papp Imre várkapitány
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Város Napi díjazottak

Dr. Tölgyesi József a székesfehérvá-
ri Kodolányi János Főiskola docense, 
főszerkesztő, rektori tanácsadó és több 
felsőoktatási intézményben meghívott 
oktató volt. Sümeghez való kötődése 
1958-ban kezdődött, ekkor érettségi-
zett a sümegi Kisfaludy Sándor gim-
náziumban. Az Öregdiákok Baráti Kö-
rén keresztül minden évben biztosítja 
egy kiemelkedő eredményt elért diák 
jutalmazását. Kezdeményezője és tá-
mogatója volt a sümegi emléktáblák 
elkészítésének, renoválásának, és több 
Sümeghez kötődő könyv írója, szer-
kesztője. A városhoz kapcsolódó gaz-
dag életútjával, példaértékű pedagógiai 
és közösségi munkásságával Sümeg hír-
nevét vitte és öregbítette.

Turcsi Péter a sümegi Belvárosi Pékség 
ügyvezetője. A pékség 2000 óta képezi 
tulajdonát, ahol több mint 20 főnek biz-
tosít munkahelyet. Vállalkozása Sümeg 
város lakossága és a vidékről érkezők 
legnagyobb megelégedésére nyújtja 
szolgáltatásait. A vevők pozitív vissza-
jelzése a legnagyobb elismerés számára. 
Kiemelt támogatója számos városi és 
közérdekű rendezvénynek. Szívügyé-
nek tekinti, hogy saját erőből hozzájá-
ruljon a közösségi élethez, részese 
legyen a település által szervezett prog-
ramoknak. Kellő odafigyeléssel része-
se nem csak a város gazdasági, hanem 
kulturális életének is. Kapcsolatépítő, 

együttműködő képessége, gyakorlati 
tudása is példaértékű.

Violáné Németh Andrea 15 éve tanít a 
Ramassetter Vince Testnevelési Általá-
nos Iskolában, hivatásának elkötelezett-
jeként. Részese volt a kompetencia-ala-
pú oktatás bevezetésének, továbbá a 
diákok tanulószobai felkészülésének 
elindítását, szervezését is áldozatos 
munkájával valósíthatta meg az intéz-
mény. Szaktanári és osztályfőnöki mun-
kája példaértékű, e tanévtől az újonnan 
alakult osztályfőnöki munkaközösség 
vezetője. Lelkiismeretesen készíti fel a 
tanulókat – bevonva a szülőket is – az 
elméleti és gyakorlati feladatokra, isko-
lai versenyekre. A tanárnő munkássá-
gára a rátermettség, a sokoldalúság és a 
tenni akarás a jellemző. Mindig fárad-
hatatlan, nyitott az újításokra és min-
denre, ami az intézmény javát szolgálja. 
Hosszú évek óta pályaválasztási fele-
lősként is segíti a diákokat, e feladata is 
átfogja az egész tanévet, melyet hozzá-
értően, alaposan, hatékony pedagógiai 
tapintattal végez. 

Remete József Sümegen alapította meg 
vállalkozását, a Kisfaludy Étterem és 
Szálloda tulajdonosaként ismerhetik 
őt. Tagja az önkormányzat gazdasági 
bizottságának. Célkitűzései között min-
dig szerepelt a város idegenforgalmának 
és gazdasági életének fejlesztése, fellen-

dítése. Vállalkozása, közéleti munkás-
sága mellett évtizedek óta támogatója 
a sümegi sportnak, különösen nagy fi-
gyelmet fordítva a labdarúgó szakosz-
tálynak. Anyagi és erkölcsi támogatása 
nagyban hozzájárul a sportág műkö-
déséhez, a közösség megteremtéséhez. 
Jelentős érdeme van abban, hogy a 
sportág érdekei városi szinten érvényre 
jussanak, a futball társadalmi elismert-
sége növekedjen. Remete József a város 
sport és közösségi életének fellendíté-
sét, ellátottságát támogató, elhivatott 
szakmai munkásságával vívta ki Sümeg 
Város Önkormányzatának elismerését.

Németh Istvánné közszolgálati pályája 
1959-ben kezdődött adminisztrátor-
ként, majd a sümegi Polgármesteri Hi-
vatal Hatósági Osztályának főeladója-
ként vonult nyugállományba 1997-ben. 
Közel 4 évtizedes jogviszonyának ideje 
alatt mindvégig lelkiismeretesen, leg-
jobb tudása szerint precízen, és a min-
denkori jogszabályoknak maximálisan 
megfelelve látta el anyakönyvvezetői, 
hatósági igazgatási feladatait, és osz-
tályvezetői helyettesítési munkakörben 
is kiválóan helytállt. Kitartó szorgalmát, 
dinamikus hozzáállását, felkészültségét 
több kitüntetéssel is elismerték. Mun-
káját nagyfokú empátiával, szociális 
érzékenységgel végezte. Kollégáival na-
gyon jól együttműködött az évek alatt, 
őket segítve végezte feladatait. Megbíz-
ható közösségi munkája a mai napig 
több területen megmutatkozik.

Az oldalt összeállította  
a Város Napján elhangzott  

méltatások alapján:  
Győrfi H. Marianna

Fotók a 2. oldalon

Dr. Tölgyesi Józsefet tüntették 
ki a Kisfaludy Sándor Emlék-
plakettel a városhoz kötődő 
pedagógiai munkássága és a 
helytörténeti értékek publiká-
lása elismeréseként. 

Sümeg Városért Emlékplaket-
tet érdemelt ki Remete József 
vállalkozó, a városi sportte-
vékenységek felkarolásáért 
és Sümeg Város Sport Egye-
sületének nyújtott önzetlen 
támogatásáért. (Remete József 
kitüntetését távollétében  
leánya, Remete Réka vette át.)

Sümeg Város Polgármeste-
re – a Jegyző egyetértésével 
– Sümeg Közigazgatásáért 
Emlékéremmel ismerte el  
Németh Istvánné példamuta-
tó, több évtizedes közszolgá-
lati tevékenységét. 

Sümeg Városért Emlékpla- 
kettet kapott Violáné Németh 
Andrea pedagógus a közok-
tatásban végzett kimagasló 
szakmai munkásságának 
elismeréséül.

Ramassetter Vince Emlék-
plakettet vehetett át Turcsi 
Péter vállalkozó a munka- 
helyteremtés területén vég-
zett munkássága, és a  
városban működő intézmé-
nyeknek nyújtott önzetlen 
támogatása elismeréseként.

Nyílt nap Sümegen az Edutus Főiskola alapképzésén
2017. február 3-án, pénteken 10 órá-

tól a végzős diákoknak, 14 órától a vál-
lalati szférának nyílt napot tart az Edu-
tus Főiskola a közösségi felsőoktatási 
képzési központban. A megjelentek az 
Edutus Főiskoláról, a gazdálkodási és 
menedzsment szakról, a vár- és kastély-
turizmus specializációról és a felvételi 
eljárás menetéről kapnak információt. 

2017. szeptember 1-jétől indul az 
Edutus Főiskola gazdálkodási és me-
nedzsment alapképzése, amelyre feb-
ruár 15-éig lehet jelentkezni. A felvi.hu 
honlapra január 31-én kerül fel, így a 
normál felvételi időszak lezárultáig két 
hetük lesz a diákoknak arra, hogy bead-
ják elektronikus úton jelentkezésüket.

Sümeg szakmai partnere a tatabányai 
Edutus Főiskola. A sümegi gazdálkodá-
si és menedzsment alapszak önköltsé-
ges formában, levelező munkarendben 
indul. A tervek szerint a város komoly 
ösztöndíj rendszerrel is segíti majd a 
képzés sikerét. Sümeg örömmel várja 
a szűkebb és tágabb térségből a jelent-
kezőket, sőt az ország egész területéről 
is. A sümegi képző intézmény decem-

ber 22-én kapta meg a még hiányzó 
engedélyeket az Oktatási Hivataltól. 
Az előzményekhez tartozik, hogy ta-
valy szeptemberben Sümeg Város Ön- 
kormányzata és az Edutus Főiskola 
együttműködési megállapodást kötött. 
A közösségi felsőoktatási képzési köz-
pontot a főiskola, és a város 100 %-os 
tulajdonában álló Sümegi Közszolgálta-
tó Kft. közösen üzemelteti. A tatabányai 
székhelyű Edutus Főiskola jogelődje, 
mint első magyarországi magánfőis-
kola, 1992-ben alakult Modern Üzleti 
Tudományok Főiskolája néven, okta-
tási portfólióját pedig különféle üzleti 
és műszaki képzések alkotják. A bu-
dapesti és székelyudvarhelyi tagozattal 
is rendelkező intézmény piacvezető a 
turizmus-vendéglátás képzési területen. 
Egyedüli magyarországi felsőoktatási 
intézményként társult tagja az UNW-
TO turisztikai világszervezetnek, így 
oktatóik és hallgatóik a legkorszerűbb 
tananyagokat használhatják közvetlen 
hozzáféréssel. A partnerek az Edutus 
kínálatában szereplő további képzések 
sümegen történő indítását is tervezik.

Programok 2017 Sümeg
Átfogó rendezvénynaptár a Tourinform Irodából

Turisztikai szempontból is mozgal-
mas év elé nézünk. A nemrég megjelent 
éves rendezvénynaptár tanúsága szerint 
minden évszakban legalább egy feszti-
vál, zeneiskolai programok és koncer-
tek sokasága, irodalmi-helytörténeti 
vacsorák, bálok és boros programok, 
kézműves foglalkozások és egyéb gyer-
mekprogramok, kiállításmegnyitók, 
könyvtári rendezvények és színházi 
előadások, gálaműsorok, sportprogra-

mok várnak ránk és az ide látogatók-
ra… Nem beszélve a jeles napokhoz, 
ünnepekhez köthető megemlékezések-
ről, műsorokról. 

Praktikussági okokból az éves átte-
kintő programnaptárban elhelyeztük 
az óvodai és iskolai jeles napokat és 
mérföldköveket is. Átfogó, hasznos in-
formációforrás lett a helyiek számára 
éppúgy, mint a hozzánk érkező turis-
táknak. Az újság mellékleteként min-
den háztartásba eljut, de ha szükséges, 
további példányokért nézzenek be a 
Kossuth utcai Tourinform Irodánkba.  
Honlapunkon (www.sumeginfo.hu) és 
Facebook oldalainkon (Sümeg és Tér-
sége; Tourinform Sümeg) friss hírekkel,  
információkkal és rendezvényajánlók- 

kal állunk a rendelkezésükre. Irodánk- 
ban a sümegi ajándéktárgyakon (mágne-
sek, grafikák, naptár, kalendárium, stb.) 
túl kínálunk helytörténeti olvasmányo- 
kat és helyi kézművesek portékáit is. 
Kirakatunkban plakátok, felhívások lát-
hatók, valamint az adott időszakhoz illő 
hangulatok, ajánlók. Látogassanak meg 
minket!

Sümegi Kata  
Sümeg és Térsége TDM munkatársa

SÜMEG
8330 Sümeg, Kossuth L. u. 15.
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Örömmel jelenthetjük be, hogy a 
Helyi foglalkoztatási együttműködé-
sek Sümeg és Devecser járásokban című 
projektünk, 450 millió forint vissza 
nem térítendő támogatásban részesült. 
A Magyar Államkincstárral a szerző-
déskötés is megtörtént, így kezdődhet 
az együttműködésen alapuló megva-
lósítás. A programban Sümeg Város 
Önkormányzata, Devecser Város Ön-
kormányzata és a Veszprém Megyei  
Kormányhivatal főként hátrányos 
helyzetű emberek foglalkoztatásának 
elősegítését valósítja meg munkaerő pi-
aci programokkal.  

A projekt keretében „Paktum iroda” 
jön létre, valamint álláskereső szemé-
lyek részére műhelymunkák, fórumok, 
célzott, lehetőség szerint duális képzé-
sek valósulnak meg. Elkészül egy meg-
alapozó helyzetfelmérés, megvalósít-
hatósági tanulmány és foglalkoztatási 
stratégia is. A projekt része helyi termék 
szolgáltatásfejlesztés a vállalkozók be-
vonásával. 

A projekt fizikai befejezéséig meg-
történik a minősítés megszerzése, va-
lamint a jó gyakorlatok, tapasztalatok 
összegyűjtése is. 
PÁLYÁZATOK IDŐSZAKA 

A 2014-2020 közötti időszakban je-
lentős uniós forrás áll Magyarország 
rendelkezésére. Az uniós források fel-
használását tíz operatív program ke-
retében lehet megvalósítani, melyek 

illeszkednek az EU2020 stratégiához. 
Városunk ezen operatív programok 
keretében lehívható forrásokra is ter-
vez, főként TOP (Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program), EFOP 
(Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program) területen, de folyamatosan 
figyeljük a többi, megjelenő vagy társa-
dalmi egyeztetésen lévő kiírásokat is a 
fejlesztési stratégiánk megvalósítása ér-
dekében. Az egymásra épülő pályázati 
projektek hatalmas lendületet és fenn-
tartható fejlesztési irányokat szabnak 
városunknak, meghatározóak mind a 
2020-ig tartó megvalósítás tekinteté-
ben, mind a fenntartási időszakokban 
is. 
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

Vidékfejlesztési Program keretében 
szintén van lehetősége városunknak fej-
lesztési forrásokhoz jutni. A VP prog-
ram keretében, vidéki térségekben mű-
ködő mikro- kis és középvállalkozások 
is sikerrel pályázhatnak, fejleszthetik 
tevékenységüket. 

Ilyen lehetőséget biztosít a Széchenyi 
2020 keretében megjelent a „Nem me-
zőgazdasági tevékenységek beindítására 
és fejlesztésére irányuló beruházások tá-
mogatása” című (VP6-6.4.1–16 azono-
sító jelű) felhívás.
NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
ALAP (NEA)

Az aktív civilek már jól tudják, mint 
minden évben, 2017-ben is lehet civil 

szervezetek számára működési és szak-
mai programok támogatására pályázni. 
A Nemzeti Együttműködési Alap célja 
a magyarországi civil társadalom tevé-
kenységének segítése, a civil szervezetek 
társadalmi szerepvállalásának erősítése. 

A működési célú pályázatok benyúj-
tásának határideje január közepén le-
járt, de a szakmai programok tervezé-
sére irányuló pályázatok, a vonatkozó 
kollégiumoktól függően, még február 
elejéig benyújthatóak az EPER rend-
szerben. 

További információk: http://www. 
civil.info.hu/web/nea/palyazatok
LEADER VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁ-
ZATOK 2017-BEN 

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesü-
let a fejlesztési stratégiáját a működési 
területét érintő 59 településre készítette 
el. Az első pályázati felhívások várha-
tóan az év első felében megjelennek. A 
LEADER programnak egyik fő elvárása, 
hogy a pályázók a működési területen 
lévő más vállalkozókkal, civil szerve-
zetekkel, önkormányzatokkal valamely 
témákban találjanak együttműködési 
pontokat, tevékenységeikhez használja-
nak térségi erőforrásokat is.

A pályázati lehetőségekről rendsze-
resen tájékoztatást nyújtunk. További 
információ a www.eltetobalatonfelvidek.
hu honlapon érhető el.

A pályázati rovatot összeállította: 
Oszkai Réka pályázati referens

Az első fecske – 450 millió foglalkoztatásra

Örömmel adunk hírt arról, hogy a helyi önkormányzat 
szervezésében több alkalommal került sor kötetlen beszél-
getésére a Pápai Szakképzési Centrum és a helyi vállalkozók 
között, melynek témája a helyi szakképzés településre történő 
integrálása, hiszen Sümegen van gyökere a szakképzésnek. 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy kellő számú jelent-
kező esetén a Pápai Szakképzési Centrum a PSZC Acsády 
Ignác Szakképző Iskola nevében sümegi helyszínen a követ-
kező képzési kínálatot hirdette meg: 

2017. január-február jelentkezés felnőtteknek: esti kép- 
zéssel Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. és II. mo- 

dul. A képzés törzse a nyelvi oktatás, melyhez számítás- 
technikai ismeretek és általános ügyintézői gyakorlatok 
társulnak. 

2017. februári kezdéssel INGYENES OKJ-s szakkép-
zések: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző; Pénzügyi- 
számviteli ügyintéző; Vállalkozási mérlegképes könyvelő; 
Vendéglátásszervező; Gyakorló ápoló; Irodai titkár; Asztalos. 

2017. őszi kezdéssel SÜMEGI képzési helyszínen nap-
pali rendszerű szakközépiskolai képzések általános iskolások 
részére az PSZC Acsády Ignác Szakképző Iskola képzéseiből! 

Február 2. 
Gyertyaszentelő Boldogasszony 

Ezen a napon a római katolikus egy-
ház Szűz Mária megtisztulására emlé-
kezik. A templomok körül régen kör-
menetet tartottak, és közben zsoltárokat 
énekeltek. Nagyon fontos dolog volt 
a gyertyaszentelés. A szentelt gyertya 

Krisztus jelképe. A gyertya méhviasza 
Jézus tiszta teste; a viasz alatt való bél az 
ő ártatlan szent lelke, a tűz pedig a vilá-
gosság, az ő istensége. A szentelt gyer-
tya már az ókeresztény korban Krisztus 
jelképe: magát fölemészti, hogy má-
soknak szolgálhasson. Ehhez a naphoz 
kapcsolódik az a hiedelem is, miszerint 
ha ezen a napon kisüt a nap, és a medve 
meglátja az árnyékát, akkor visszamegy, 
és még negyven napig tart a tél. 

Február 3. 
Balázs napja

Balázs napja egészség-, termésvarázs-
lás, gonoszűzés, madárűzés, időjárás-
jóslás és főként a gyermekek balázsjárá-
sának napja.

Szent Balázs püspök és vértanú ere-
detileg orvoslással foglalkozott – ne-
véhez sok csodás beteggyógyítás fűző-
dik. Legtöbbet emlegetett tette egy 
özvegyasszony halszálkától fulladozó 
gyermekének megmentése. Az asszony 
hálából ételt és gyertyát vitt a szent éle-
tű püspöknek. Ennek emlékét idézi a 
Balázs-áldás vagy balázsolás, amikor 
a pap két gyertyát tart a hívők álla alá, 
és megáldja őket e szavak kíséretében: 

Szent Balázs püspök és vértanú közben-
járására szabadítson meg téged Isten a 
torokbajtól és minden más betegségtől.

Szent Balázs a középkorban a diákok-
nak egyik kedvelt védőszentje volt, nap-
ját fényesen megünnepelték. Innen ered 
a balázsjárás, az iskolás gyermekek ház-
ról házra járó, adománygyűjtő, iskolába 
toborzó, köszöntő szokása. A játékban 
tízen szerepeltek. A perselybe össze-
gyűjtött pénzt az iskola vagy a templom 
céljaira fordították, az ajándékképpen 
kapott ételeket pedig megették. 

Február 5. 
Ágota napja

E naphoz általános vélemény szerint 
gonoszűző hagyomány tapad. Körül-
söprik a házat, az ólakat, hogy kiűzzék 
a házi férgeket, bogarakat. Most van 
az ideje a tavaszi munkák megkezdése 
előtt, hogy megszabaduljon az ember, 
az állat a házban elszaporodott, bajt, be-
tegséget terjesztő, kárt okozó férgektől, 
bogaraktól. 

Február 6. 
Dorottya napja

Időjárásjósló-nap. Ilyenkor már némi 
enyhülés tapasztalható. Az Ágotától 
megszorított időjárást, a hideget Do-
rottya tágítja, azaz enyhíti.

Február 14. 
Bálint napja

Bálint napján, ha hideg, száraz az idő, 
akkor jó lesz a termés. Az ország külön-
böző részein más-más hiedelem kötő-
dik ehhez a naphoz.

Bálintot főleg a nyavalyatörősök és 
a lelki betegek tisztelik. Az ünnep mo-
dern formája Angliából indult a XV. 
században, és a XIX. században már 
üdvözlőkártyákat is küldtek egymásnak 
az emberek ezen a napon. 

Belgiumban, Angliában, Észak-Ame-
rikában a szerelmesek napja (Valentin), 
Németországban viszont szerencsétlen 
napnak számít.

Február 16. 
Julianna napja

Julianna ókeresztény vértanú volt. 
A néphagyomány Júlia napjától az idő 
melegebbre fordulását várja. Ha mégis 
havazik aznap, akkor „bolondoznak a 
Julisok”, vagy megrázzák a dunyhájukat. 

Február 19. 
Zsuzsanna napja

Zsuzsannát hamis vád alapján házas-
ságtöréssel vádoltak. Ehhez kapcsoló-
dik a „Zsuzsanna-játék”, mely többsze-
replős népi játék, amelyben Zsuzsanna 
történetét játsszák el. A népi hiedelem 
szerint, ha ezen a napon megszólal a 
pacsirta, akkor közel a tavasz, már nem 
kell számítani nagy havazásokra.

Február 22. 
Üszögös Szent Péter napja

Ezen a napon nem végeznek semmi-
lyen munkát, mert a hiedelem szerint 
szerencsétlen nap, és minden, amibe 
belefognak üszkös lesz. Azt tartják, 
hogy amilyen ezen a napon az idő, 
olyan lesz József napkor is.

Február 24. 
Mátyás napja

Február 24-én van Mátyás apostol 
ünnepe. Érdekes az ehhez a névhez 
fűződő Jégtörő jelző magyarázata. A 
középkorban szokásos volt a szenteket 
jellemző tárgyakkal ábrázolni, hogy az 
egyszerű, írástudatlan hívek is rájuk is-
merjenek. Így ábrázolták Szent Mátyást 
vértanúságának eszközével, a bárddal. 
(Az apostolt Jeruzsálemben lefejezték.) 
A néphit az idő lassú enyhülését, a hó 
olvadását kapcsolatba hozta az apostol-
lal, aki megkönyörül az embereken, és 
bárdjával megtöri a jeget, elűzi a hide-
get. Közismert időjárási regula fűződik 
ehhez a naphoz: „Ha Mátyás jeget talál, 
akkor töri, ha nem talál, akkor csinál”.

Kisfaludy Emlékház  
néprajzi gyûjtése

Böjtelő havának jeles napjai

Képzési kínálatok

Jelentkezés és további információ:  
telefon: 06 20/216-1977

e-mail: titkarsag@papaiszc.hu • www.pszc.hu

Pályázatok 
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A hónap műtárgya
A Kisfaludy Sándor Emlékház, mint-

egy virtuális kiállításként, havonta be-
mutat egy izgalmas, érdekes tárgyat a 
gyűjteményeiből. A sorozattal sze-

retnénk felhívni a figyelmet arra, hogy 
mennyi érték, gyöngyszem, megbújó 
szépség található az Emlékház falai kö-
zött. Első különlegességünk természe-
tesen Kisfaludy Sándorhoz kötődik. 

A Kisfaludy emlékszoba vitrinszekré-
nye őrzi azt a három, nyolcadrét alakú 
könyvet, amely Kisfaludy Sándor maga 
keze által lejegyzett irodalmi szemel-
vénygyűjteményét 
tartalmazza, mely 
kötetek címkéjén 
szerepel a „Könyv-
béli virágok” felirat. 

A kézzel írott kö-
teteket, a Kisfalu-
dy-hagyaték egyéb 
darabjaival,  kéz-
iratokkal egyetem-
ben Darnay Kálmán 
gyűjtötte-vásárolgat-
ta össze a magánmúze- 
uma számára –, majd a 
Nemzeti és a Petőfi Irodal-
mi Múzeumba kerültek. 
Rejtélyes – vagyis nem 
dokumentált módon 
– kerültek vissza az 
ötvenes években az 
Emlékházba. 

A r r ó l ,  h o g y  a 
„ Köny v b é l i  v i rá -
gok” mikor és mi-
lyen céllal készültek, 
arra csak közve-
tett adatok vannak. 
A kötetek szemelvényei, Hermann 
Zoltán kutatása szerint két dolgot je-
lölhetnek: feltételezhetjük, hogy egy 
nagyobb költői munka előkészüle-
teiről van szó, és azt is hogy a szemel-
vénygyűjteménybe olyan darabok ke- 
rültek be, amik nem voltak Kis-
faludy Sándor birtokában. A szemel- 

vénygyűjtemény valószínűleg – rövid 
ideig tartó intenzív munkával – egy 
bécsi vagy egy nagyobb magyarorszá-
gi, főúri könyvgyűjtemény anyagának 

felhasználásával, esetleg Péteri Takáts 
József bécsi körének magánkönyvtári 
kölcsönzéseiből készülhetett. 

A Könyvbéli virágok három köteté-
ben harminckét ismert és három (egye-
lőre) ismeretlen szerzőtől vett hosz-
szabb-rövidebb idézet olvasható. A mű 
szemelvényei lényegében három, tema-
tikailag jól elkülöníthető szövegkor-

puszt jelenítenek 
meg. Az elsőben 
latin auctorokat, 
Ausonius, Sallus- 
tius, Ovidius egy-
egy közelebbről 
meg nem nevezett 
– talán gyűjtemé-
nyes? – munkáját 

találjuk; a második 
tematikus cso-
portba a nem-
zeti történelmet 
és műveltséget 
reprezentáló kö-

tetek, a harmadikba 
az egykorú német–
olasz–francia iro-
dalom és bölcselet 
válogatott mun-
kái, német költők 
antológ iája ,  a’ 
megvilágosodás-
ról” szóló művei 
és más munkák. 

K i s f a l u d y , 
kézzel írt köteté-

ben összegyűjtött anyagok szövegsze-
rű nyomait a Kesergő szerelemben és 
több helyen is azonosították iroda-
lomtörténészek.

Oszkai Réka 
a Kisfaludy Emlékház  

szakmai vezetője

A Kisfaludy Sándor Emlékház a 
2016-os évtől új szemlélettel működik. 
A mai nemzetközi és hazai trendek-
nek megfelelően nem csak a meglévő 

gyűjtemények kezelése és kiállítások 
létrehozása a feladatunk, hanem a helyi 
közösség bevonása is. 

Az új személetnek megfelelően, ak-
tívan bekapcsolódtunk a városi ren-
dezvényekbe, hogy a Kisfaludy család 
emlékét és az emlékház gyűjteményét 
közelebb hozhassuk a látogatókhoz. 
Az elmúlt évben a városi rendezvé-

nyek alkalmával Művészetek udvarává 
váltunk, ahol kézművesek tartottak be- 
mutatókat, játszóházat. Kiállítások-
kal, szakmai előadásokkal, népzenei, 

komolyzenei koncertekkel, tematikus 
programokkal színesítettük az Em-
lékház szolgáltatásait, ezzel is erő-
sítve a küldetésünkben megfogalma-
zott hagyományápolást és közösségi 
térként való működést. Kapcsolódtunk 
országos közművelődési és kulturális 
kezdeményezésekhez, 11 db kiállítást, 
17 db szakmai és hagyományőrző ren-

dezvényt szerveztünk, 10 alkalommal 
tartottunk rendhagyó tanórákat külön-
böző témákban, volt nálunk tábor, ját-
szóház, koncert, civil fórum.

Elindultunk ezen az úton, amit 2017-
ben is szeretnénk tovább folytatni, ha 
lehet, még erőteljesebben. Nagyon sok 
színes, értékes programmal várjuk régi 
és új látogatóinkat, az értékeket őrző 
falaink közé és gyönyörű, hangulatos 
udvarunkba. 

Első izgalmas programunkat február 
14-én tartjuk, Himfy szerelmei – Bálint 
napi játékos nyílt nap szerelmesek részé-
re címmel. A rendezvényt kiemelten a 
helyi gimnazisták számára szervezzük, 
de korlátozott számban, bejelentke-
zéssel fogadunk érdeklődőket is. A mi 
Bálint napunkon Miklósi – Sikes Csa-
ba történész-muzeológus, az Emlékház 
volt igazgatója tart előadást Kisfaludy 
Sándor szerelmeiről, majd pedig játékos 
kvízzel mérhetik le megszerzett tudásu-
kat a résztvevők. 

Oszkai Réka, a Kisfaludy  
Emlékház szakmai vezetője

Kisfaludy Sándor és a „Könyvbéli virágok” – 
Hermann Zoltán azonos című tanulmánya alapján

Emlékházi történések

Isabel Allende – Kísértetház
Misztikummal átszőtt, lebilincselő 
családtörténet, pontosabban gen-
erációkon átívelő történet, mely 
során egy véres diktatúrába zuhanó 
ország története is kirajzolódik. 
Két család összefonódó története, 
törvényes és törvénytelen leszárm-
azottakkal, a hagyomány és a vál-
tozás csatájával. Szellemek, mesék, 
pompa, küzdelem, egy végtelenül 
megsebzett, rossz természetű fér-
fi, szenvedély, hatalmi harc, haza- 
találás – ez a Kísértetház. Bátran 
ajánlom az igazi tartalmas roman-
tikát, családregényt kedvelőknek.

Kulcsárné Nagy Ágnes 
könyvtáros

Osvald Ajna – Aura I.
Osvald Ajna decemberben meg-
jelent könyvének bemutatójára de- 
cember végén került sor. Az első 
kötetes írónő édesanyja révén 
sümegi gyökerekkel rendelkezik. 
A könyvbemutató résztvevői be- 
pillantást nyertek egy fordulatos 
cselekményű, krimis elemekkel is 
átszőtt lebilincselő regény, az Aura 
I. születésének világába. A fiatal 
szerző családi légkörben mesélt 
magáról, majd a könyv címéül is 
szolgáló Auráról, a történet négy-
lábú főhőséről és New Yorkban élő 
gazdájáról, Hannáról. Jó szívvel 
ajánlom ezt a humorral és fordu-
latokkal teli izgalmas könyvet az 
olvasók figyelmébe.

Szijártó Éva

Könyvajánló

A több száz éves sümegi farsangi-báli hagyományok újraélesz-
tése jegyében immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre 
a Sümegi Zsófia Bál. A bál névadójának, Kompanik Zsófiának és 
férjének Ramassetter Vincének úttörő érdemei voltak a sümegi 
kórház és óvoda létrehozásában, az iskolafejlesztésben, az itt élő 
gyermekek és felnőttek képzésében.  Vagyonuk jelentős részét a 
városra, annak oktatási és egészségügyi intézményeire hagyták.

Az ő szellemükben, és munkásságuk tiszteletére a Sümegi Zsófia 
bál bevételét is jótékony célokra ajánlják fel a szervezők. Az I. Sü-
megi Zsófia Bál bevételéből a Ramassetter Vince Testnevelési Álta-
lános Iskola diákjai, a II. rendezvényen a Kompanik Zsófia Óvoda 
óvodásai kaptak támogatást. A tavalyi, III. Sümegi Zsófia Bálon a 
Kisfaludy Sándor Gimnázium tanulói részesültek pénzbeni ado-
mányban, melyet iskolabútorok beszerzésére fordítottak.

A színvonalas rendezvény hármas szervezésben zajlik: Sümeg 
Város Önkormányzata, a Térségi Vállalkozók Egyesülete és az Épí-
tőipari Gyártók és Beszállítók Egyesülete fergeteges hangulattal, 
szórakoztató műsorral, ínycsiklandó ételekkel, éjféli büféasztallal, 
értékes tombolanyereményekkel készül. A kiváló hangulatról – 
mint minden évben – a START Tánczenekar gondoskodik.

Amennyiben szeretne egy kicsit kitörni a hétköznapok szürke-
ségéből és egy fergeteges táncmulatságra vágyik, szeretettel meg-
hívjuk Önt, kedves Családját és Barátait a 2017. február 11-én 
19 órai kezdettel tartandó IV. Sümegi Zsófia Bálra!

Kovács Szilvia szervező

IV. SÜMEGI ZSÓFIA BÁL
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Január 18-án megalakult a városban a 
Sümegi Sportegyesület keretein belül a 
Kézilabda Szakosztály Meszlényi Dezső 
elnökletével. A cél, hogy minél többen 
hódoljanak ennek a sportágnak. S mivel 
a játékosokat elsősorban a gyermekek 
körében toborozzák, széles körű szak-
mai együttműködés vette kezdetét az is-
kola sportos nevelői, valamint a megyei 
és országos szövetség szakembereivel. 
A kézilabdacsarnok építési programja 
nagyban hozzájárul a sümegi kézilabda 
fellendüléséhez. 

A Magyar Kézilabda Szövetség szán-
déka – fogalmazott Zsiga Gyula, a 
szervezet szakmai igazgatója –, hogy 
az országban mindenhol kézizzenek, 
különösen azokon a településeken, ahol 
hagyományai vannak ennek a sport-
ágnak. Sümeg is ilyen hely, hiszen volt 
megyei szintű női és férfi csapata a 
korábbi évtizedekben. A kézilabda na-
gyon összetett, atletikus sport, bonyo-
lult mozgássorokra épül. Minden olyan 
mozgáskoordináció benne van, amely a 
gyermekek fejlesztését szolgálja – hang-

súlyozta. Tavaly szeptemberben egyez-
tetett elsőként Végh László polgármes-
ter Kocsis Mátéval, a Magyar Kézilabda 
Szövetség elnökével. A kormány 2018 
első negyedévének végére kívánja meg-
valósítani a munkacsarnokok megépí-
tését az országban. Ebben a sorrendben 
akkor a 6. helyen állt Sümeg. A mostani 
információk szerint azonban – mondta 
el a város polgármestere –, a mi váro-
sunk az első. 15 munkacsarnokra már 
elkülönítette a kormány decemberben a 
keretösszeget a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztériumnál, hiszen ők fogják indítani 
a létesítmények építését. A tizenötös lis-
tában nemhogy ott van Sümeg, hanem 
az első helyen szerepel. Ez alapján lehe-
tünk nagyon bizakodóak – hangsúlyoz-
ta.

A szakemberek megegyeztek abban, 
hogy alulról jövő szakmai építkezésben 
gondokodnak, a legkisebbekkel, már az 
óvodásokkal kezdenek, majd a közép-
iskolás és a felnőtt korosztály is bekap-
csolódik a sportág rendszeres, szakosz-
tályi keretekben történő gyakorlásába.  

Dr. Soós Kálmán, a Veszprém Megyei 
Kézilabda Szövetség elnöke is a sümegi 
kézilabdázás támogatásáról biztosította 
a szakembereket. Eszközök beszerzésé-
ben, a játékosok igazolásainak biztosí-
tásában, valamint versenyek Sümegen 
való megrendezésében tudnak szerepet 
vállalni. Felajánlotta, hogy a veszpré-
mi klubbal is szorosabbra tudják fűzni 
a kapcsolatot, így a gyerekek a sikeres 
és jól ismert kézilabdázókon keresztül 
még inkább megszerethetik a sportot. 
Nagy lehetőséget jelent a szakosztály 
működésében a TAO finanszírozás. Az 
egyik nagy beruházás tulajdonosa fel is 
ajánlotta segítségét a szakmai fórumon, 
és remélhetőleg lesznek majd mások is, 
akik a kézilabda támogatását fontosnak 
tartják. A kézilabdacsarnok a tanuszo-
da közelében kerül majd kialakításra. A 
terület hasznosítása és komfortosítása 
és további fejlesztése tekintetében pedig 
a Zöld város projekt sikereiben bíznak a 
városvezetők. 

Gyõrfy H. Marianna

Első helyen a kézilabda
Megalakult a Kézilabda Szakosztály

A téli időjárás a városban élőknek és 
a városüzemeltetés számára is plusz fe- 
ladatot jelent. Idén december eleje óta 
tartósan hideg, fagyos napok követik 
egymást. Leesett az első hó is, mely-
nek a gyerekek nagyon örültek, nekünk 
azonban ez komoly kihívást jelent.

A város bel- és külterületein, az uta-
kon sok olyan szakasz van, melyek 
folyamatos tisztítást, csúszásmente-
sítést igényelnek. A Közszolgáltató Kft 
szakembereivel látjuk el ezt a munkát. 
Három olyan gépjárművel rendel-
kezünk van, amelyek hótoló ekével és 
sószóróval vannak felszerelve. Ezekkel 
végezzük az utak folyamatos tisztítá-
sát. Van keskeny nyomsávú gépünk is, 
ezzel a szűk utcákba és a hegyi utakra 
is el tudunk jutni. A városban a bel- és 

külterületi utak hossza 51 km. Ekkora 
útszakaszt kell megtisztítanunk, ráadá-
sul ez duplán értendő, mert két nyomtá-
von oda-vissza járnak a gépek szükség 
esetén. 

A járdaszakaszok hossza összesen 
3-3,5 km. Rendszeresen végezzük a 
hóeltakarítást és síkosság mentesítést az 
önkormányzati tulajdonok, közterüle-
tek,  közintézmények előtt. Az idei télen 
is maximálisan igyekszünk megfelelni a 
feladatoknak. Szóróanyagként dolomit 
zúzalékot és hozzá kevert olvasztóanya-
got, ipari sót használunk. Ha nagyon 
síkos, lejegesedett szakaszok vannak, 
akkor forgáccsal, homokkal próbáljuk a 
síkosságot megszüntetni. A szóróanyag 
beszerzése közvetlenül a bányából tör-
ténik. A sót a nyugat-erdélyi hegység-

ből vásároljuk. Saját létszámunkkal il-
letve közmunkásokkal tudjuk a kétkezi 
feladatokat megoldani. Nagy segítséget 
jelent, ha a lakosság is kiveszi részét a 
téli feladatokból és saját ingatlanjaik 
előtt ellapátolják a havat, és megoldják a 
síkos járdaszakaszok kezelését. 

Viola Norbert  
a Közszolgáltató Kft ügyvezetője

Ha csúszik, ha havazik

Intézőt keresünk  
másfél hektáros badacsonyi ökoló-
giai szőlőgazdaságba bejelentett 
állásba. Zöldmunka a szőlőben, 

kertészkedés, zöldségtermesztés, 
 értékesítés, építkezés,  

kistraktorozás, gépi kaszálás, 
láncfűrészelés, anyagbeszerzés.

facebook: Tuzhanyo Tanuhegyek
email: megelozo@gmail.com

telefon: 06-20-551-6559

A Magyar Kultúra Napján jelent meg 
Miklósi-Sikes Csaba új könyve, a Sü-
megi ismeretek tára I. kötete. Életrajzok 
és családtörténetek címmel a szerző 
esszenciáját nyújtja át Sümeg helytörté-
netének. 
Alapos tudományos munka ez – méltat-
ta a munkát Végh László polgármester 
a könyv bemutatóján. A kötet elkészíté-
se izgalmas feladat volt, nagy élvezettel 
szemezgetett Sümeg múltjában az író. A 
gyűjtőmunka során megfogalmazódott 
további két kötet megszületésének gon-
dolata is. 
A település építészeti örökségét kíván-
ja bemutatni, valamint egy időutazásra 
hívja majd az olvasókat az Erdélyből 
származó, de már három évtizede Sü-
megen élő szerző. Döbbenetes, hogy 
egy néhány ezres lakossággal bíró te-
lepülésnek ilyen múltja van – mondta 
Miklósi-Sikes Csaba. 
A kötet a Tourinform Irodában vásárol-
ható meg.

Minden héten szerdán este  
hét órakor friss és aktuális  
műsorokkal jelentkezünk,  

melyek hiteles keresztmetszetet 
nyújtanak Sümeg közéleti  
eseményeiről, kulturális,  

gazdasági, vallási, oktatási  
híreiről. Adásunk a PR Telecom  

kábelszolgáltató csatornáján  
látható, illetve a  

www.sumegtv.hu  
weboldalon. 

Ismétlések szombaton reggel 
8 és este 19 órakor, valamint 

hétfőn este 19 órakor. 
24 órás Képújság szolgáltatást 

nyújtunk.

Hirdetésfelvétel: 
Béke tér 7. szám alatti stúdióban, 

szerdán 12- 16 óra között, 
pénteken: 10- 14 óra között. 

Elérhetőségeink: 
sumegtelevizio@gmail.com; 

Tel.: 06 30 29 64 695Hirdetési árak 
lapunkban
1 teljes oldal:  20 000 Ft +Áfa

½ oldal:  10 000 Ft + Áfa

¼ oldal:  5 000 Ft + Áfa

névjegy kártya méretű:  3 500 Ft + Áfa

Lakossági apróhirdetések:  1 500 Ft + Áfa

Színes oldalon való megjelenés csak fél oldaltól: 

40% felárral. 

Hirdetésfelvétel: 
Sümeg, Béke tér 7. • A Sümeg Városi Televízió irodájában.

Információ: 06 30 29 64 695

Kincsestár

Sümeg és Vidéke
Kiadja:  

Sümeg Média Centrum Kft.
Felelős szerkesztő: 

Győrfi H. Marianna
Szerkesztőség:  

8330 Sümeg, Béke tér 7.
Grafikai szerkesztés, tördelés:  
RENZOL Dekor Reklámstúdió 

Zalaszentgrót
Nyomda: 

Asperján Nyomda Zalaszentgrót

Következő lapunk 
megjelenési ideje: Február 24.

Lapzárta: Február 16.
Megjelenik havonta  

2 500 példányban, ingyenesen

SÜMEG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA
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Közérdekű információk
Sümegi Közös 
Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 
8330 Sümeg, Béke tér 7.
e-mail: sumegph@sumeg.hu
Tel.központ: (87) 550-750
Fax: (87) 352-578
Titkárság: (87) 550-760
Ügyfélfogadási rend: hivatal:
Hétfő és szerda 
8:00-16:00 óráig
Péntek: 8:00-12:00 óráig
Végh László polgármester
fogadóórája: 
Szerda: 8- 10 óra
Kovács László alpolgármes-
ter fogadóórája:
Szerda: 8- 12 óra
Dr. Kiss Csilla Magdolna
jegyző fogadóórája:
Szerda: 8- 10 óra

Sümeg Mentőállomás
Segélyhívó: (104)
Tel.: 06 (87) 352-441
Cím: 8330 Sümeg, Kompa-
nik u. 11/2
sumeg.mento@gmail.hu
http://sumegmento.ucoz.hu

Felnőtt háziorvosi szolgálat
Dr. Turcsányi Zoltán Zsolt
Tel:87/434-424
Rendelési idő:
Hétfő: 8: 00 – 11: 30
Kedd: 8: 00 – 11: 30 
 15: 00 – 16: 00
Szerda: 8: 00 – 11: 30
Csütörtök: 8: 00 – 11: 30 
 15: 00 – 16: 00
Péntek: 8: 00 – 11: 30 
 15: 00 – 16: 00

Dr. Márkus Sándor
Tel: 87/350-787
Rendelési idő:
Hétfő: 8:00 – 11:00 
 15:00 – 16:00
Kedd: 8:00 – 11:00
Szerda: 8:00 – 11:00 
15:00 – 16:00
Csütörtök: 8:00 – 11:00
Péntek: 8:00 – 11:00
 15:00 – 16:00

Dr. Szijártó István
Tel: 87/352-359
Rendelési idő:
Hétfő: 8:00 – 11:30
 15:00 – 16:00
Kedd: 8:00 – 11:30
Szerda: 8:00 – 11:30
 15:00 – 16:00
Csütörtök: 8:00 – 11: 30
Péntek: 8:00 – 11:30
 15:00 – 16:00

Gyermek háziorvosi szolgálat
Dr. Beke Klára Etelka
Tel: 87/550-238
Rendelési idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00
Kedd: 8:00 – 12:00
Szerda: 8:00 – 12:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00
Péntek: 8:00 – 12:00
Csecsemő tanácsadás: 
kedd: 13:00 – 15:00

Dr. Széll János
Tel: 87/550-350
Rendelési idő:
Hétfő: 8:00 – 10:00 
 15:00 – 16:00
Kedd: 8:00 – 10:00 
 15:00 – 16:00
Szerda:  15:00 – 16:00
Csütörtök: 8:00 – 10:00
 15:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 10:00 
 15:00 – 16:00
Csecsemő tanácsadás: 
szerda:  9:00 – 11:00

Fogászati szakrendelés 
I. számú fogászati körzet:
Dr. Vincze Dóra
Sümeg, Kompanik Zs. u. 6.
Tel.: 20/80-28-306
Rendelési idő:
Hétfő, Szerda: 
 13:00 – 19:00
Kedd, Csütörtök, Péntek: 
 7:00 – 13:00
 
II. számú fogászati körzet:
Dr. Jova Zoltán
Sümeg, Kompanik Zs. u. 6.
Tel.: 87/434-618

Rendelési idő:
hétfő, szerda: 
 13.00-19.00
kedd, csütörtök, péntek: 
 7.00-13.00

Járóbeteg 
Szakellátó Központ 
Sümeg, Kompanik Zs. u. 6. 
Tel.: 06 88 550 042

Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény
Napfény Segítő Központ
Igazgató: Németh Ildikó
Székhely: 
8330 Sümeg, Kossuth u. 31.                                                     
Tel.: (87) 550-090; 
Fax: (87) 550-285
Telephely: 
Idősek Otthona  8330 Sü-
meg, Kompanik Zs. u. 6/1.                 
Tel.: (87)350-909
Telephely: Védőnői Szolgálat 
8330 Sümeg, Árpád u. 20.                             
Tel.: (87) 352-862
www.segitokozpont.hu

Oktatás
Kompanik Zsófia Óvoda
Óvodavezető: 
Hujber Jánosné
Székhely: Sümeg,Rendeki  u. 1. 
tel: 87-550-207
kompanikovi@freemail.hu; 
http://www.kompanikovi.hu
Tagintézmény:
Kompanik Zsófia Óvoda Za-
lagyömörői Tagóvoda
Székhely: 
8349 Zalagyömörő, Fő u. 4.

Ramassetter Vince 
Testnevelés Tagozatos 
Általános Iskola
Igazgató: Bebesi Józsefné
Székhely: 
8330 Sümeg, Árpád u. 5. 
Tel.: 87/ 550-282
titkarsag@ramasetter-su-
meg.sulinet.hu; 
http://www.rami.bsnet.hu

Kisfaludy Sándor 
Gimnázium
Igazgató: 
Szeidlné Lakos Éva mb.

Székhely: 8330 Sümeg, Már-
tírok u. 1-3. Tel.: 87/550 010
t itkarsag@kisfa ludy.hu; 
http://www.kisfaludy.hu

Közművelődés
Kisfaludy Sándor 
Művelődési Központ
8330 Sümeg, Széchenyi 
György u. 9-11.
Telefon: 87/550-265 
Fax: 87/550-266
Műv.ház: 06/20 5490 965

KMKKE 
– Városi Könyvtár
8330 Sümeg, 
Széchenyi Gy. u. 9-11.
Tel: +36-87/550-265
Tel/Fax: +36-87/550-266
Nyitvatartás:
Hétfő Zárva
Kedd 13 – 17
Szerda 13 – 17
Csütörtök 13 – 17
Péntek 13 – 18
Szombat 9 – 13
Vasárnap Zárva

Gyermek könyvtár
8330 Sümeg, Mártírok u. 3.
Tel: +36-87/350-462
Nyitva tartás:
Kedd 13-17
Szerda 13-17
Csütörtök 13-17

Térségi Önkormányzati 
Tűzoltóság Sümeg
Segélyhívó: (105)
Tel./fax: (87) 352-484
Cím: 
8330 Sümeg, Árpád u. 10.

Rendőrség
Segélyhívó: (107)
Tel: (87) 550-292; 
(87) 550-293
Cím: 
8330 Sümeg, Kossuth Lajos 
utca 34.

Katasztrófavédelmi Iroda 
Sümeg
Cím: 
8330 Sümeg, Árpád u. 10.
Tel: 06 (87) 352-484




