
 

 

ÖRÖKSÉG ÉS HŰSÉG 

A sümegi gimnázium Öregdiákok Baráti Köre története a kezdetektől napjainkig 

 

Összeállította: a Baráti Kör vezetősége 

Megjelent: a gimnázium 160. évfordulójára készült kiadványban 

 

A hazai közép- és középfokú iskoláztatás történetében már a 18. század második felétől 

találkozunk olyan diákegyesületekkel, diákkörökkel, amelyeket a még tanuló diákok az 

iskolájukban hoztak létre. Ezekben főképpen szépirodalommal, képzőművészettel, valamint a 

magyar (és német) nyelv ápolásával, kéziratos vagy nyomtatott diákantológiák, diáklapok 

készítésével, megjelentetésével foglalkoztak. Ezekhez a tanári ösztönzések mellett (amelyekkel 

a diákok tehetségfejlesztését segítették), döntő szerepe volt azoknak a diák-összejöveteleknek, 

amelyeket rendszeresen megtartottak (általában havonként), és ezek megnevezésében többnyire 

az önképzőkör szót használták.  

   Történetük, munkájuk a hazai iskoláztatásban azért jelentős, mert ezekben a 

„műhelyekben” készülhettek fel a tanulók későbbi pályájukra: megtanulhatták a különböző 

műfajú írásművek jellemzőit, elsajátíthatták a szóbeli előadás technikáit, és folyamatosan 

készíthették dolgozataikat az önképzőköri ülésekre, amelyeknek a legjobbjai elhangoztak a 

nyilvános üléseiken, az iskolai ünnepélyeken és a tanévzárókon. Főképpen a gimnáziumokban 

általános és a tanárok részéről elvárt volt a diákoknak ez a tanórákon túli szellemi elfoglaltsága. 

Az egykori önképzőkörök múltját és az ezekben részt vett diákok későbbi pályáját számos 

tanulmány, könyv mutatja be, amelyek a hazai iskolatörténeti irodalom jelentős alkotásai. 

Számos neveléstörténész ma is kutatja a napjainkig is tartó diák önképzőkörök (szakkörök, 

fakultációk, egyesületek, klubok stb.) múltját és mutatják be ezek pedagógiai értékeit.      

   A középiskolai tanulmányaikat befejezett egykori diákok iskolájukhoz kötődő 

szerveződései adataival a 19. század végétől találkozunk. Ebben szerepe volt az 1883. évi 

középiskolai törvénynek, amely elkülönítette a különböző képző intézményeket azzal, hogy 

meghatározta a képzési célokat, a tananyag-tartalmakat és a felsőbb oktatási intézményekhez 

való viszonyukat. (Vagyis: melyik középiskola-típusból melyik felsőoktatási intézményben 

tanulhatnak tovább.) Azonban az érettségit nem adó közép- és középfokú tanintézetek 

(tanítóképzők, polgári iskolák, líceumok, ipariskolák stb.) is egyre gyakrabban hozták létre az 

egykori iskolájukhoz kötődés szerveződéseit. Ezek egy része informális volt és maradt: például 

a napjainkban újra virágkorát élő évfolyam- és osztálytalálkozók az egykori iskolájukban vagy 



ennek székhelyén.  E horizontális szerveződések mellett már a 20. század elején találkozhatunk 

olyanokkal, amelyek vertikális működésűek voltak: a végzettség évszámától függetlenül hívták, 

várták soraik közé az iskolájuk diákjait. Ezek megnevezésére terjedt el az öregdiákok 

egyesülete, köre, baráti köre stb. megnevezés. Bár korábban csak a legjelesebb, országosan 

ismert iskolákban alakultak öregdiák szerveződések, napjainkban már egyre nagyobb számban 

találkozhatunk ezekkel. Az utóbbi egy-két évtizedben iskolák és a baráti körök kapcsolata új 

tartalmakkal bővült: a hagyományőrzés mellett mindinkább előtérbe került a folyamatos 

kapcsolattartás, évenként (akár több) találkozó, közös rendezvények, a tanulók számára 

pályázatok kiírása, a diákok célzott jutalmazása, szponzorálása, előadások szervezése, 

tájékozódás az iskola, a székhely-település jelenéről, különböző tárgyak és gyűjtemények 

adományozása az iskola számára, tájékoztatók megjelentetése, baráti köri (öregdiák) írások az 

évkönyvekben stb.       

  Külön jelentősége van annak, hogy az egykori diákok kapcsolataik által közvetve vagy 

akár közvetlenül is segíthetik az iskola nevelő-oktató munkáját, és egymásnak személyesen is 

segítséget adhatnak problémáik megoldásához, kéréseik teljesítésében.     

  A baráti körök tehát egyben olyan belső hálózatok is, amelyek szélesebb körbe képesek 

elvinni (a régi szólás szerint) „az iskola jó hírnevét”. S közöttük ebben jó példa a sümegi  

ÖDBK (Öregdiákok Baráti Köre), amely évtizedek óta „együtt él” az egykori diákokat útra 

indító gimnáziumunkkal.  

                                                        *      *      * 

 Az első „öregdiák” szerveződésre egy kéziratos dokumentum utal, amelyet Kaiser Mihály 

elnök egy antikvárium aukcióján vásárolt meg. (Ezt több példányban sokszorosította és 

eljuttatta az iskola, a baráti kör vezetőségéhez és a kör tagjai egy részéhez.) 

  Ez a Szerződés-dokumentum azt tartalmazza, hogy 1904-ben, amikor az intézmény még 

állami reáliskoláként működött, néhány diák fontosnak tartotta azt, hogy majd a már akkor is 

szokásban volt osztálytalálkozóhoz hasonló találkozót szervezzenek.  A Szerződést a tanév 

végén fogalmazták meg és írta alá tizenegy diák. (A szövegelemzés alapján úgy tűnik, hogy ez 

az 1904-ben végzett évfolyam diákjainak íródott, amikor egy osztály egyben az évfolyamot is 

jelentette. Tehát nem a valaha is végzett diákokra vonatkozott ennek a szövege, hanem az 1904-

ben végzettekre.) Ettől függetlenül, iskolatörténeti értéke van, mert ez az első olyan 

dokumentum, amely az iskola és a végzett diákok kapcsolatára utal. A Szerződés öt pontja 

közül különösen érdekes és értékes a negyedik szövege, amelyben szolidaritási készségükről, 

az egymás iránt érzett felelősségükről írtak. 

 

 



 „Szerződés.  

   Alulírottak, mint a sümegi m. kir. állami reáliskola növendékei a legbensőbb barátságban 

éltünk egymással. Egyetértés, kölcsönös nagyrabecsülés, s a megszokás gyémánt vonzalma 

fűzött bennünket össze, s így lehetetlennek tartjuk, hogy zsenge korunkban ifjúi hévvel szőtt eme 

kötelék valaha meglazuljon.  

   Ránk nézve a boldog visszaemlékezés az egyedüli Éden, amelyből ki nem űzethetünk. Ily 

Édent teremtsünk magunknak ezen 5 pontból álló szerződéssel, melynek minden körülmény 

közti megtartására becsületünket vetjük a latba. 

1. 1914. évi július 15-én Sümegen a Korona szállóban tartoznak e szerződés alulírott tagjai 

megjelenni.  

2. Jegyzőknek egyhangúlag Schreiber Lászlót (Berhida), Novák Imrét (Sümeg) választottuk. 

3. A bizottsággal évenkint legalább egyszer levelet váltunk, hogy helyünket velök közöljük.  

4. Ha egyikünket, amit Isten ne adjon, anyagi körülményei gátolnak az ünnepélyen való 

megjelenésében, az forduljon bizalommal egyik jegyzőnkhöz, ki minket erről majd értesít, 

s mi erkölcsi kötelességünknek fogjuk ismerni, hogy tőlünk lehetőleg támogassuk. 

5. A bizottság tagjai tartoznak a találkozási felhívást legalább egy hónappal a kijelölt idő 

előtt az elterjedtebb hírlapokban közzé tenni és a tagokat személyesen meghívni. 

Most pedig a boldog találkozás reményében Isten velünk! 

Sümeg, 1904. jún. 15-én.  

Hertelendy Zsigm(ond), Jung Gyula, Klein Ede, Mojzer Sándor, Pataky Sándor, Steiner 

Jenő, Stern Imre, Véninger Endre, Zsigmond Mihály (és) Novák Imre, Schreiber László 

jegyzők.” (Valamennyi aláírás eredeti, saját kezű.)  

 

  Ez a dokumentum számos fontos információt tartalmaz. Lényeges a szociális vonzat, az 

arra rászorulók utazási költségeinek a vállalása, amely a történelmi Magyarország területén 

nem is lehetett kis összeg, hiszen ezek a diákok akár Brassóba vagy Eperjesre is 

elkerülhettek. A nevek arról tanúskodnak, hogy a nemesi származású diák találkozni kívánt a 

sümegi (és a környékbeli) zsidó származású diákkal. Ugyanis a dokumentumot aláírók fele (a 

nevek hangzásából ítélve) zsidó lehetett. (Ugyanez látható az iskolai értesítők 

osztálynévsoraiból is.)  Ebből az is következik, hogy a zsidó szülők gyermekeiket nem a 

jeshivába, hanem a helyi reáliskolába küldték, ahol garantált volt az oktatás magas 

színvonala, és az is, hogy a gyermekeik nincsenek kitéve semmilyen kirekesztésnek. Az 

iskolánk tehát már ezekben az időkben is nyitott, nem elszigetelt intézmény volt, hanem a 

város és térség része, amely tükrözte a társadalmat és a környezetével kölcsönhatásban 

folyamatosan fejlődött.  



   Sem az 1904-es, sem pedig az 1914-es helyi lapban (Sümeg és Vidéke) nincs utalás 

egyik eseményre sem. Feltételezhető azonban, hogy az 1914. évi találkozóra sor kerülhetett, 

mert a Nagy Háború (1945 utáni új megnevezésével: az I. Világháború) első fegyveres 

konfliktusa csak augusztus 2-án volt. 

                                                                      *     *      * 

 

Az első, valamennyi egykor végzett diákot megszólító öregdiák-egyesület 1939. június 29-

én alakult meg a gimnáziumunk tornatermében (A) Sümegi Gimnázium Öregdiákjainak és 

Barátainak Egyesülete néven. Ez a megnevezés azt jelezte, hogy az egykori diákok mellett 

mindazok tagjai lehettek, akik támogatói az intézménynek, és részt akarnak venni az egyesület 

programjain. 

  A Veszprém Megyei Levéltárban őrzik az alakuló ülés négy dokumentumát, amelyek 

alapján felidézhetők a 78 évvel ezelőtti alakuló ülés történései és személyei.  

  1. Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve. 

  2. Alapszabály. 

  3. Az egyesületet megalakító tagok névsora. 

  4. A tisztviselő kar és a választmány névsora. 

   A megalakítandó egyesületbe 134-en jelentkeztek: a gimnáziumban és ennek jogelőd-

intézményeiben (alreál, főreál) végzettek és az egyesületet, a gimnáziumot támogató, 

tanulmányaikat nem itt végzett személyek vettek részt.  (A legrégebben, 1856-ban született 

résztvevő Kisfaludy Tivadar nyugalmazott telekkönyv-vezető volt, a két legfiatalabb az 1921-

ben született Polgár György joghallgató és Zob Marianna magánzó.) Az alapító tagok között ott 

található a gimnázium több tanára. (Az ismertebbek: Erhardt Lajos, Farkas Piroska, Halász 

Antal, Juhász József, és természetesen az igazgató, Sabján János.) A jelentkezettek többsége 

sümegi lakos volt, de az iskola szellemi kisugárzására jellemző, hogy az egykori diákok és a 

támogatók az ország számos területéről érkeztek. A névsorban  – ma ugyancsak értékelhető 

gondossággal –, feljegyezték a foglalkozásuk megnevezését, a  lakhelyüket, a vallásukat és a 

születési évüket. Kortörténetileg különösen jól rávilágít az akkori politikai helyzetre az, hogy 

bár a három egymásra épült jogfolytonos intézményben számos helyi és környékbeli izraelita 

vallású diák tanult, az ekkor már több zsidóellenes törvény miatt az alapítók között egyikük 

nevével sem találkozunk. Az alakuló ülésen a jelentkezettek közül többen nem tudtak részt 

venni, „…akik részben családi okok, részben hivatali elfoglaltságuk miatt, vagy mint 

megszállott területen tartózkodók nem jelenhettek meg…, de …az egyesület megalakulása felett 

örömüket fejezik ki…”  



    A kör támogatottságát jelzi, hogy nem csak fizikai munkás foglalkozásúak, hanem 

magas állású, jelentős tisztséget betöltő világiak és egyháziak is ott voltak a tagságra 

jelentkezettek között. (Csak néhány erre vonatkozóan: körjegyző, földbirtokos, kanonok, 

állatorvos, építészmérnök, ügyvéd, gazdasági felügyelő, máv-főtiszt, esperes-plébános, ny. 

főszolgabíró, állampénztári tiszt, üzemigazgató, százados.)          

  Az alakuló ülésen (a korra jellemzően a Magyar Hiszekegy közös elmondását követően) 

Sabján János üdvözölte a résztvevőket, akik „…megjelenésükkel tanúságot tesznek arról, hogy 

a megalakítandó egyesületet szükségesnek tartják, és arról, hogy nem feledkeztek meg az Alma 

Materről, mely egykor őket is nevelte”. Az egyesület megalakításának szükségességére két 

indokot említett: egyrészt, hogy „…az országnak már majdnem minden középiskolájában 

alakult ilyen baráti egyesület, amit – mint a sümegi gimnázium, esetében is – főleg az tett 

szükségessé, hogy a középiskolai segítő egyesületek hadikölcsönökbe fektetett tőkéi 

elértéktelenedtek és így az arra érdemes és rászoruló tanulók segélyezése szinte lehetetlenné 

vált”, másrészt „… szükségessé teszi a magyar nemzeti, a valláserkölcsi szellem fejlesztése, a 

testvéries egyetakarás érzetének ápolása is, hogy az intézet egykori növendékei és barátai 

egymással és az iskolával az állandó kapcsolatot fenntartsák”.  

  Az igazgató az alakuló közgyűlés korelnökének a 83 éves Kisfaludy Tihamért kérte fel, 

aki felidézte a reáltanodának az 1870-es években a magyaros szelleméért folytatott küzdelmeit. 

Felkérésére a jegyzőkönyvet Erhard Lajos vezette, ennek hitelesítői Kiss János és Szeiler 

Ferenc lettek.  Szabó Endre ismertette az Alapszabály-tervezetet, amelyet elfogadtak, majd 

javaslatára megválasztották az egyesület tisztikara, választmánya és számvizsgáló bizottsága 

tagjait. 

  A tisztikar (3 évi időtartamra): elnök Darnay Kálmán múzeumigazgató, (választás nélkül, 

hivatalból), tiszteletbeli elnök Sabján János, ügyvezető igazgató Szabó Endre, a gimnázium 

tanára, alelnökök Kisfaludy Tivadar, dr. Posgai Géza ügyvéd, Bódis Tivadar nyugalmazott 

telekkönyvvezető, titkár dr. Jánky István gimnáziumi tanár, pénztáros Weninger Endre, a 

sümegi hitelszövetkezet cégvezetője, ellenőr Hartl István nyugalmazott járási számtanácsos, 

ügyész dr. Németh Mihály ügyvéd, jegyző Erhardt Lajos, a számvizsgáló bizottság tagjai Eitner 

Matild földbirtokos, Gróf Tivadar órásmester, Pék József kereskedő. A közgyűlés megszavazta 

a 12 tagú választmányt (és ennek három póttagját). 

   Több Budapesten lakó öregdiák levélben kérte, hogy a legközelebbi közgyűlés 

Budapesten legyen. Ezt a javaslatot a közgyűlés azzal az indoklással nem fogadta el, hogy „… 

a mindenkori 10 éves érettségi találkozókat magába olvasztva a volt tanulótársak diákkori 

élményeik helyén találkozhassanak”. A programot a Himnusz eléneklésével zárták. 



   Az alakuló közgyűlést megelőzően a megjelentek szentmisén, majd „az intézet volt 

tanárainak sírjánál kegyeletes látogatáson” vettek részt. 

    Az Alapszabály öt fejezete 31 §-ában határozták meg a működés rendjét. Az egyesület 

székhelyeként Sümeget, működési területének Magyarországot, hivatalos nyelveként a 

magyart, hivatali helyiségeként a gimnázium tanácskozótermét jelölték meg. A bélyegző 

körirata: Sümegi Gimnázium Öregdiákjainak és Barátainak Egyesülete; középen: 1939. 

    A 2.§-ban így határozták meg az egyesület célját: „… a sümegi m. kir. áll. gimnázium 

nevelési szelleméhez híven az összetartozás érzésének, valamint az iskolából kikerült 

tanítványok körében a hazaszeretet ápolása és a nemzeti kultúra mélyítése, továbbá az iskola 

volt tanítványainak, valamint tanuló ifjúságának erkölcsi és anyagi támogatása”. Ezt ma is 

követendőnek tarthatjuk, s ugyanígy azokat a tevékenységi formákat és tartalmakat is, 

amelyekkel ezt kívánták megvalósítani: „…az egyesület gyűléseket, felolvasásokat és egyéb 

kulturális előadásokat tart, társadalmi összejöveteleket rendez, részt vesz a gimnázium 

ünnepségein, kirándulásokat rendez. Anyagi erejétől telhetőleg alapítványokat, ösztöndíjakat és 

egyéb diákjóléti intézményeket létesít. Figyelemmel kíséri a gimnázium fennálló ifjúsági 

egyesületeit és azok működését pályatételek kiírásával, könyv- és pénzjutalmak kitűzésével 

fokozottabb tevékenységre serkenti. Az egyesület nyilvántartja az intézet volt tanárait és 

tanulóit. Kegyelettel őrzi a halott tanítványok, főképpen pedig a hősi halottak emlékét. 

Kegyelettel ápolja a volt tanárok emlékét is, sírjukhoz évfordulók alkalmából lehetőleg 

testületileg kivonul és alkalmilag egy-egy emlékbeszéddel áldoz emlékezetüknek. 

Pályaválasztási ügyekben tanácsot ad az ifjúságnak.” 

   Az egyesület tagjai státusza lehet: rendes, alapító, rendkívüli és tiszteletbeli.  

   Az Alapszabály kiváló ügyvédi munka, amelynek a pontjaiban megfogalmazottak (az 

akkor elvárt, szükséges aktuálpolitikai kitételektől eltekintve), ma is vállalhatók lennének. 

Aláírói (autográf módon): Darnay Kálmán elnök, Szabó Endre ügyvezető igazgató és dr. Jánky 

István titkár.  Az Alapszabályt a belügyminiszter 1942. január 15-én hagyta jóvá. Aláírója dr. 

Páskándy miniszteri osztálytanácsos volt. 

    Az egyesület megalakulásakor Sümegnek már nem volt hírlapja, ezért az erre és a 

későbbi történésekre vonatkozóan nincs sajtóhír-anyag.  Bár 1941-ben még működött (titkára 

ekkor Halász Antal gimnáziumi tanár volt), de valószínű, hogy később a 2. Világháború miatt 

szünetelt, pontosabban megszűnt a működése, és ezt nem újították fel az 1945-öt követő 

években sem. Mindezek ellenére az, hogy létrejött egy ilyen szervezet, a gimnázium 

történetének egyik jelentős eseménye volt, s ma már tradícióként tekinthetünk erre a kitűnően 

megszervezett öregdiák egyesületre. 

                                                 



                                                          *      *      * 

 

Az 1950-es évek első felétől a végzett diákok már újra rendeztek osztály- és évfolyam-

találkozókat, amelyeknek kiemelkedő éve volt az 1957-es, amikor a gimnázium és 

elődintézményei százéves történetéről emlékeztek meg az iskola (a tanári kar és a tanulók), a 

szülők, Sümeg társadalma. Ezen – igaz, nem szervezett formában –, de sokan részt vettek azok 

közül, akik egykor diákjai, tanárai voltak ennek a pedagógiai munkája révén már méltán neves, 

elismert gimnáziumnak.  

    A Baráti Kör újraalapításának ösztönzője dr. István Lajos címzetes egyetemi tanár, a 

gimnázium egykori diákja volt, aki az 1980-as évek elején többször is tárgyalt Binder Imre 

igazgatóval és Lenner Józseffel, a kollégium vezetőjével. Binder Imre azért is támogatta a kör 

megalakítását, mert ebben sok lehetőséget látott ahhoz, hogy a volt diákok segítséget adhatnak 

a tanulóik fejlődéséhez, életpályákat ismerhetnek meg, segíthetik a pályaválasztásukat, 

idegenvezetőként működhetnek közre tanulmányi kirándulásokon, megkönnyíthetik 

intézmények látogatását, pályázatokat írhatnak ki és jutalmazhatnak. 

    A kör létrehozását Binder Imre javaslatára a tantestület elfogadta, mert belátták, hogy ez 

az iskola érdekeinek is megfelel. Ezt követően dr. István Lajos felhívással fordult az egykori 

diákokhoz, amelyben az intézmény fennállása 125. évfordulója (1982) alkalmából szervezett 

ünnepség közös élményei hatására is javasolta, hogy 1983-ban tartsák meg az alakuló ülést. A 

Baráti Kör létrehozását – többek között – így indokolta: „Az évenként megrendezett érettségi 

találkozók egyértelműen azt bizonyítják, hogy erős és maradandó az az érzés, ami az egykori 

diákokat iskolájukhoz, tanáraikhoz, osztálytársaikhoz és Sümeghez fűzik. Sok oldalról merült 

fel az az igény, hogy szervezettebbé kellene tenni ezt a kapcsolatot. Javasoljuk, hogy a 

hagyományőrző iskolák (Sárospatak, Pápa, Sopron) példáit hasznosítva meg kellene 

alakítanunk a Sümegi Öregdiákok Baráti Körét, erősíteni az egykori diákok közti kapcsolatot, 

figyelemmel kísérni és a magunk lehetőségeivel segíteni a gimnázium mai működését, Sümeg 

fejlődését, életét.”  (Részlet a Kedves egykori sümegi diáktársunk! kezdetű felhívásából.)                                

   A Baráti Kör létrehozását a Hazafias Népfront országos vezetősége is támogatta, s 

székházukban helyet is adnak az összejövetelek megtartásához. (Dr. István Lajos ekkor tagja 

volt az országos elnökségnek.) Szétküldtek egy jelentkezési lapot, amelyet adatokkal kitöltve 

(mikor volt az iskola növendéke, postai cím, javaslatok) az iskola igazgatóságához kellett 

visszaküldeni.  

    Az alakuló ülés 110 fő részvételével Budapesten 1983. április 26-án volt, amelyen a 

résztvevők dr. István Lajos javaslatára megválasztották a vezetőséget. A Sümegi Öregdiákok 

Baráti Körének első  vezetősége: elnök dr. Kovács Ferenc akadémikus, az Állatorvosi Egyetem 



tanára (1984-től rektora), társelnökök dr. Sziráki Ferenc jogtanácsos (aki megbízást kapott a 

Működési szabályzat  elkészítésére), Binder Imre, a gimnázium igazgatója (későbbi örökös 

alelnök, és Binder Imre későbbi, a 2. ülésen történt javaslatára) dr. István Lajos, titkárok Lenner 

József, a sümegi kollégium vezetője és dr. Gyöngyhalmi Ida, az ELTE tanársegéde.  

  Évenként két ülést terveztek. A másodikra október 21-én került sor ugyancsak 

Budapesten. Ekkor fogadták el a kör működési szabályzatát, amely 13 §-ból állt. Ebben a 

létrehozás indokait így rögzítették:  

   „A megalapításának 125. évfordulóját ünneplő Kisfaludy Sándor Gimnázium volt diákjai     

- az iskola iránti szeretet és köszönet részbeni kifejezése, 

- a tanulóévek alatt kapott áldozatos tanári munka utólagos elismerése, 

- a szellemi örökség ápolása, 

- a hivatástudatra való nevelés és felismerése, 

- az Alma Materhez való ragaszkodás és tisztelet kifejezése,  

- a Városi Tanács fejlesztési elképzelései és a város műemlékvédelmi munkájának 

támogatása érdekében elhatározták, hogy megalakítják a Sümegi Öregdiákok Baráti 

Körét.” 

  

  A kör hivatalos elnevezése: A sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium Baráti Köre. 

Székhelye: Sümeg. Ekkor a Hazafias Népfront Sümeg Városi Bizottsága keretei között 

működött. A Működési szabályzatot Oláh Ferenc, a helyi népfront-elnök írta alá és látta el 

bélyegzővel. 

   A volt diákok számára rögzített baráti köri célok: 

- küldjék meg a munkásságuk kiemelkedő anyagait és küldjenek az iskolával 

kapcsolatos  

archív dokumentumokat, 

- tartsanak előadásokat az öregdiákoknak és a maiaknak, 

- nyújtsanak segítséget a tanulók pályaválasztásához, 

- segítsék a tanári testület oktató-nevelő munkáját, 

- ismerjék el a kiemelkedő eredményeket elérő tanulók munkáját, 

- hirdessenek pályázatokat a tanulók részére, 

- javaslatokkal, koncepciók kidolgozásával segítsék a tanács, a Hazafias Népfront 

helyi szervezete munkáját. 

 

   A Baráti Kör elnökei az újraalapítástól következők voltak: dr. Kovács Ferenc (1983-

1998), dr. Jakab Imre (1998-2003), dr. István Lajos (2003-2007). 1986 nyarán elhunyt dr. 



Sziráki Ferenc társelnök. Őt e tisztségben dr. Bódis Károly, a MAHART jogtanácsosa követte, 

majd nyugdíjazása után dr. Rádli Tibor ezredes, a Bolyai János Katonai Főiskola főigazgató-

helyettese lett a társelnök.  

    A Baráti Kör jelenlegi vezetői: 2007-től Kaiser Mihály az elnök, aki 1963 és 1967 között 

volt a gimnázium tanulója. Tiszteletbeli elnök Binder Imre, a gimnázium egykori igazgatója; 

alelnökök Tobakné Bella Mária öregdiák, a gimnázium volt igazgatója és Szeidlné Lakos Éva, 

a gimnázium jelenlegi igazgatója; titkárok dr. Gyöngyhalmi Ida és Varga Istvánné Bakos 

Margit öregdiák, a Ramassetter Általános Iskola egykori igazgatója. 

   Kaiser Mihály elnök egy interjúban így szólt a gimnázium és a Baráti Kör kapcsolatáról, 

életéről, a vállalt feladatairól: „Tartósan azok az iskolák eredményesek, ahol sikerül megőrizni 

a tradíciókat, vagy a változások során új tradíciókat teremtettek az erős és a környezetükre 

nyitott tanárszemélyiségek, az egykori diákok.  Az örökség, a hagyományok egyik eleme az 

iskolához való hűségnek, annak, hogy vannak öregdiákok, akik vállalják egykori iskolájukat. Én 

is számon tartom egykori iskolatársaimat, és valamennyire a magaménak tartom az ő 

eredményeiket is.  A sikeres iskolák őrzik a tanítványok és a tanárok emlékét… A tradíciók része 

a szülői munkaközösség, tagjai között számos öregdiákkal.  Az embert érlelő, embert nemesítő 

tanárok, az örökséget ápoló öregdiákok, s valamennyi tanuló komolyan veszik az iskola 

szellemiségét, és az is fontos számukra, hogy ki vezeti őket. A Kisfaludy Sándor Gimnázium egy 

ilyen sikeres iskola. 

   Sümeg szülötte vagyok. (1949. július 25.) Általános és középiskolai tanulmányaimat 

Sümegen folytattam. 1967-ben érettségiztem. A gimnáziumba az érettségi bizonyítvány és a 

későbbi egyetemi diploma elnyeréséhez történő indíttatás reményében iratkoztam be.  Egyik 

várakozásomban sem csalódtam. A gimnáziumban olyan örökséget kaptam, amely irányt 

szabott lépéseimnek az életben, későbbi pályafutásomban. Egyetemistaként és ezt követően is 

visszajártam korábbi tanáraimhoz osztozni a sikereim felett érzett örömömben, a nehezebb 

időszakokban pedig tanácsokért, lelki támaszért. Az egykori tanáraimmal való találkozások, 

beszélgetések, konzultációk számomra egyfajta töltekezést, megújulást jelentettek. Dr. 

Szigetvári Gábor és Simon Vince tanár uraknak köszönhetem, hogy magam is hasonló pályára 

léptem: a debreceni egyetemen szereztem történelem-földrajz szakos tanári diplomát. Az 

egyetem után az idegenforgalomban helyezkedtem el idegenvezetőként. Az IBUSZ-nál 16 évet 

töltöttem az Idegenvezetői Osztályon és a salzburgi képviselet vezetőjeként. 1996-ban Tóth 

Tamás polgármester úr felkért idegenforgalmi tanácsadónak. Szakértőként részt vettem a 

sümegi Tourinform Iroda megalapításában, beindításában. Egyre több időt töltöttem Sümegen, 

vállalkozást is indítottam. A Várban két nyáron voltam idegenvezető, majd egy holland 

utazásszervező Sümegre érkező csoportjait kísértem. Jelenleg is idegenvezetőként dolgozom, 



elsősorban Kínára, Délkelet-Ázsiára, a Baltikumra, valamint a német nyelvterületre 

szakosodtam.  Az ázsiai útjaimon gyűjtött tárgyaimból a gimnáziumban már két alkalommal 

rendeztünk kiállítást Kínáról, Tibetről, és tartottam idegenforgalmi földrajzi tárgyú előadásokat 

ezekről a területekről. 

    1983-ban azonnal reagáltam Binder Imre igazgató úr hívó szavára, így az Öregdiákok 

Baráti Köre alapító, majd  aktív tagja lehettem. Amikor 2007-től a kör elnöke lettem, felkészült, 

segítőkész alelnökökkel és titkárokkal dolgozhattam együtt, számíthattam rájuk. Továbbra is 

megtartottuk a kialakult struktúrát, az évenkénti kétszeri találkozó rendszerét.  

    Korábban sok volt a párhuzamosság a Baráti Kör és a gimnázium tevékenységében, bár 

mindig örültünk a tehetséges diákok találkozásainkat színesítő fellépéseinek. A régi-új baráti 

köri vezetés arra törekedett, hogy több ponton találkozzunk a rendezvények tematikájában, s 

ezekbe jobban bevonjuk a diákokat, fokozzuk szervezetünk karitatív és az oktatást támogató 

tevékenységét. A szokásos tanév végi, a jó tanulmányi eredményeket elért tanulók jutalmazása 

mellett elkezdtük az egyes tantárgyakban kimagasló eredményeket elért tanulók támogatását, 

jutalmazását. Ezek növelhetik a tanulási kedvet és pályaválasztási orientációt is jelenthetnek. 

Támogatásaink egyféle adósság törlesztését is jelentik azért az indíttatásért, amelyet a 

gimnáziumtól kaptunk. 

   Iskolánk számos kiemelkedő tehetséget adott a városnak, az országnak. A tehetséges 

tanulók felfedezésében, gondozásában, támogatásában is kitűnő munkát végzett és végez a 

gimnázium. (Csak néhány az országosan, sőt, a nagyvilágban is ismertek közül: Simon István 

költő, dr. Végvári Lajos és dr. István Lajos professzorok, dr. Hőgyész László várostörténész, 

Miller Lajos operaénekes, Marton László és Varga István szobrászok, Pusztai Ferenc nyelvész, 

Zoób Kati divattervező, márkatulajdonos, dr. Németh Péter régész, Horváth Márton 

üvegművész.)  Rendezvényeinken mindig örömmel hallgatjuk a diákok művészeti, 

ismeretterjesztő, tudományos igényű előadásait. Köszönettel tartozunk azért az ünnepi, 

nagyszerű gálaműsorért, amelyet a Baráti Kör fennállása 30. évfordulója alkalmából mi, 

öregdiákok kaptunk. A gimnázium tanárai, egykori és akkori diákjai megcsillogtatták 

tehetségüket.   

   Természetesen, minden lehetséges eszközünkkel, lehetőségünkkel támogatjuk az iskola 

nevelő-oktató munkáját. Néhány ezek közül: 

- Könyveket adunk a könyvtárnak, ahol kialakult egy idegenforgalmi alkönyvtár és 

egy zenetár is az öregdiákok adományaiból. 

- Támogatjuk az Utazás és turizmus tantárgyban elért tanulói eredményt Az év 

idegenforgalmi ígérete díjjal.  

- Az öko-tantárgyak oktatását a téma szakértői előadásaival segítjük.  



- Pénztámogatást adunk az iskola különböző akcióihoz, rendezvényeihez.  

- Emléktablók készítése. 

- Pályázatok a tanulók számára. 

- 1989-ben az iskolánk egykori diákja, Varga László 500 ezer Ft alaptőkével létre 

hozta a Ramassetter Lipót-alapítványt, amelynek a céljai: a Ramassetter-örökség 

ápolása, az idegen nyelvű oktatás segítése, a tanárok továbbképzésének támogatása, 

tanulóknak ösztöndíj stb.  (Az alapítvány azóta megszűnt.)               

    Részt veszünk a város közművelődése, közélete, a városkép alakításában is. A 

Panteonban négy emléktáblához kötődik támogatásunk, tagjaink közül többen részt vesznek 

helytörténeti kutatásokban, emléktábla-avatásban, cikkeket, tanulmányokat, könyveket írnak a 

város történetéről, jeles személyiségeiről, előadásokat tartanak különböző rendezvényeken. A 

város vezetése is elismeri és értékeli a tevékenységünket, azért is, mert jelenlegi 

polgármesterünk, Végh László úr is öregdiák, aki rendszeresen megjelenik a rendezvényeinken 

és tájékoztatást kapunk tőle városunk biztató fejlesztési terveiről, az elért eredményekről. 

   Hisszük és valljuk, hogy az öregdiákok mozgalma nemcsak a múltat jelenti, hanem a 

jelen szerves része, és utat mutatunk a jövőbe. Reméljük, hogy felajánlásaink találkoznak az 

iskola vezetésének terveivel, elképzeléseivel és szándékaival. Így teljesül az a binderi gondolat, 

amely a baráti körünk megalapításához vezetett.”  

                                                    

Az Öregdiákok Baráti Körének találkozói 

 

Évenként két alkalommal találkozunk, tavasszal Budapesten és ősszel Sümegen. A 

mindenkori igazgató tájékoztatót tart a gimnázium jelenéről, az iskolai oktató-nevelő munkáról, 

a tanév közbeni és az év végi eredményekről, az érettségi vizsgákról. 

  A Baráti Kör anyagi helyzetéről – a tagdíjak (1000 Ft/év), a többletbefizetések összegéről 

és a kiadásokról – a titkár számol be az összejöveteleken. Jelenleg 350 tagja van a körnek. 

   A vegyes ügyek napirendi ponthoz kapcsolódóan Kaiser Mihály elnök rendszeresen 

beszámol a két találkozó közti eseményekről, a jövőre vonatkozó terveiről.  

   A megjelentek hozzászólnak az elhangzott témákhoz, nem egyszer személyes 

élményekkel egészítik ki azokat, kérdéseket tesznek fel, javaslatokat fogalmaznak meg. 

   Mindkét találkozón néma főhajtással, név szerint megemlékezünk az előző összejövetel 

óta elhunyt öregdiákokról, tanárokról. A sümegi találkozók fontos programja a temetőben 

nyugvó egykori gimnáziumi tanárok sírjainak meglátogatása, a hozzájuk fűződő emlékek 

felelevenítése vagy a fennmaradt életrajzi adatok ismertetése, és a hála virágainak elhelyezése, 

mécses gyújtása a sírokon. Jelenleg 35 tanársírt keresünk fel az iskola tanulóival Némethné 



Tóth Mónika, a diákönkormányzat patronáló tanára irányításával. A diákok szívesen vesznek 

részt ezen a programon, érdeklődéssel hallgatják a számukra ismeretlen egykori tanárokról 

szóló történeteket. Fontosnak tartjuk a mai diákok és az öregdiákok közötti kapcsolatot, azt, 

hogy ne csak az évnyitó és az évzáró ünnepélyeken lássák a kör elnökét, más vezetőit, 

tagjainkat. 

   Az évenkénti két összejövetel programjai is tükrözik, hogy az öregdiákok szívesen 

hallanak egykori alma materükről, az ott végzett idősebb, fiatalabb tagok tevékenységéről, 

munkájáról, eredményeiről és Sümeg múltjáról, jelenéről. 

  A találkozókon 40-60 öregdiák vesz részt, Budapesten többnyire a fővárosban és 

környékén élők, Sümegen a helybeliek és a környéken lakók. 

   2008-ig a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Üllői úti épületében dr. Rádly Tibor 

alezredes, öregdiák, alelnök biztosított méltó helyet az összejöveteleknek, miután a MAHART-

székházat nem tudtuk igénybe venni. 2008-ban a budapesti Szent-Györgyi Albert Általános 

Iskola és Gimnázium adott helyet a találkozónak (Rátz Ferencné igazgató-helyettes jóvoltából, 

akinek a férje öregdiák volt). 2009-től Kaiser Mihály elnök javaslatára a jó megközelíthetősége 

és a biztonságos gépkocsi-parkolás miatt a Budapest Szállóban (a Körszállóban) tartjuk a 

tavaszi találkozóinkat.  

   Mindegyik összejövetelünk baráti beszélgetéssel zárul, illetve Sümegen ezen felül  kis 

vendégváró fogadással. A Baráti Kör találkozóinak témái, az előadók személye is jelzi, hogy 

sokoldalú, igényes, színvonalas tartalommal töltjük meg a néhány órás együttléteket. 

 

Kronológiai rendben az elmúlt tíz év találkozóinak fő témái és előadói: 

 

2008. április 11. 

Emlékezés dr. prof. István Lajosra, a Baráti Kör volt elnökére. (Életút ismertetése.)  

Bebesi Józsefné öregdiák. 

       Dr. prof. István Lajos elnöki munkássága. Binder Imre ny. igazgató, a Baráti Kör 

tiszteletbeli alelnöke. 

       A gimnázium 150 éves évfordulóján készített film megtekintése.  

 

2008. október 20. 

      Emlékezés dr. prof. István Lajosra, a baráti kör elhunyt elnökére. A róla készült film  

             megtekintése, és dr. Ács Zoltán történész Utóirat című könyvét ajánlja az 

emlékezőknek.  Jelen volt dr. István Lajosné, a professzor özvegye is. 



      Kaiser Mihály, a baráti kör új elnöke bemutatkozik, és megnyitja Tibetről szóló 

kiállítását. 

      Jelenlegi diákok műsora. (Közreműködtek Süslecz Henrietta, Apáti Bence, Kovács 

Andrea, Merse Bálint, Kovács Mónika; Dobos Elena és Pintér Zoltán tanárok.) 

 

2009. április 17. 

Emlékezés Marton László Kossuth-díjas szobrászművészre, iskolánk egykori diákjára 

- Marton László özvegye. A művész kínai kapcsolatairól Kaiser Mihály elnök szólt. 

 

2009. október 30. 

„Perem-magyarság és megmaradás” - Makkai Béla öregdiák, a történelemtudomány  

 kandidátusa, egyetemi docens, tanszékvezető mondta el gondolatait. 

 Kína-kiállítás megnyitása - Kaiser Mihály elnök, mutatta be a kiállított anyagot.  

 

2010. április 30. 

 A magyar-litván kapcsolatok, a baráti kör emlékkeresztje a Keresztek hegyén. - Kaiser 

Mihály elnök, filmvetítéssel egybekötött beszámolója. 

A felvidéki magyarok tanulmányai a sümegi gimnáziumban. Gallé Lídia, Gallé Iván 

egykori diák özvegye emlékezett. 

Darnay Kálmán élete és munkássága. Darnay László unoka, öregdiák, mesélt a 

nagyapáról. 

 

2010. október 29. 

 A Kőrösi Csoma Sándor élete és munkássága címmel meghirdetett pályázat 

bemutatása. 

Tibeti expedíció Kőrösi Csoma Sándor nyomában. Dr. Móga János, az ELTE 

Természetföldrajzi Tanszéke docensének előadása.  

      A sümegi múzeumalapító - Darnay László szerző, öregdiák könyvajánlója. 

 

2011. április 29. 

Vázsonyi Vilmos, az igazi demokrata életpályája, tudományos munkái, közéleti 

szereplése.     Dr. Tölgyesi József öregdiák, honismeret-kutató, ismertette kutatási 

eredményeit. 

 

2011. szeptember 17. 



          Részvétel a sümegi Barokk ősz városi rendezvény programjain. 

 

2011. október 8. 

          Darnay Kálmán: Kaszinózó táblabírák (Könyvajánló). 

 

2012. május 4. 

         A titokzatos India címmel Kaiser Mihály képes úti beszámolója. 

         Végrendelet  - Dr. Szalóki László öregdiák olvasta fel novelláját. 

 

2012. október 27. 

Az Ordo Militaris Teotonicus Lovagrend története, tevékenysége. Rátosi Ferenc, 

Sümeg polgármesterének, a lovagrend komturjának előadása.  

          Tanársírok a sümegi temetőben fotóalbumát mutatja be Pintér Csaba öregdiák.  

 

2013. április 13. 

Megalakult újra a sümegi járás – a hivatal indulása, feladatai. Dr. Györkös 

Nikoletta hivatalvezető, öregdiák ismertetője.  

 A pálya szélén címmel Egerszegi Ferenc költői, tanári munkásságát méltatta Dr. 

Tölgyesi József, a jó barát, öregdiák, a kötet gondozója. Közreműködtek a 

gimnázium tanulói, Darnay László és Holczer Ferenc öregdiákok. 

          Emlékezés Horváth Márton üvegművészre - Tobakné Bella Mária alelnök. 

          Híja haza - Makkai Béla öregdiák mutatta be legújabb könyvét. 

          Emlékezés dr. Szigetvári Gábor tanárra. Nagy Miklós tanár búcsúzó beszéde, amit a  

          temetésen mondott el. 

Emlékezés Giczi Margit tanárnőre. Szeidlné Lakos Éva igazgató búcsúztató 

gondolatai. 

 A nagy demokrata - Dr. Tóth Emil öregdiák könyvbemutatója. 

 

2013. október 26. 

          30 éve alakult újjá a Sümegi Öregdiákok Baráti Köre. Jubileumi találkozó. 

          Program: 

Tóth Árpád: Te kedves udvar… kezdetű versével köszöntötte a megjelent 

öregdiákokat Varga Istvánné Bakos Margit titkár. 

 Rátosi Ferenc, Sümeg polgármestere üdvözölte a találkozó résztvevőit, méltatta a 

Baráti Kör pozitív hatását a jelenlegi tanulókra és az egész városra, s kiemelte Kaiser 



Mihály elnök tevékenységét. Binder Imre tiszteletbeli alelnök, ny. igazgató az iskola 

történetéből emelt ki néhány epizódot. Pl. a Baráti Kör (újjá)alakuló ülésén köszönthette 

az első, 1924-ben érettségizett osztályból Kerekes János Tamást. A kronológiai 

áttekintés után felidézte a sümegi gimnáziumba kerülésüket feleségével, és a Baráti Kör 

újjászervezésének történetét. Kiemelte az eddigi elnökök (dr. Kovács Ferenc 1983-

1998), dr. Jakab Imre (1998-2003), dr. István Lajos (2003-2007) és Kaiser Mihály 

(2008-) tevékenységét. Beszélt a gimnázium épületének 1984-es felújításáról és a 

gimnáziumban folyó színvonalas oktató-nevelő munkáról. Kiemelte az 1992-es 

Helikoni ünnepségeken arany minősítést kiérdemlő világító buzogánygyakorlatot, amit 

Gárdos Ervinné és Kovács Gizella tanárnők tanítottak be a lányoknak. Szólt az 

iskolában működő alapítványokról (Ramassetter Lipót, Darnay Kálmán) és a diákok 

jutalmazásáról, amit a Baráti Kör tagdíjaiból és felajánlásokból biztosítottak. A Baráti 

Kör első 15 évében 32 értékes előadás hangzott el a találkozókon. (Legalább ennyi a 

másik 15 év során is.) A gimnáziumból kikerült diákok közül 15 egyetemi tanárt, 14 

docenst ismert meg; két professzor Széchenyi-díjat kapott, büszke a Kossuth-díjas 

Miller Lajos operaénekesre, Marton László, Varga István szobrászokra, Zoób Kati 

divattervezőre, Horváth Márton üvegművészre, Simon István költőre, Horváth Dezső 

íróra; számos festőtanítvány képei is megjelennek az iskola falain. (suligaléria) Az általa 

vezetett tantestület munkáját a szakértő felettes szervek mindig elismerték. Dr. Németh 

Boldizsár 1934-ben kezdte tanulmányait a gimnáziumban, aki a háború előtti iskolára 

emlékezett. Szólt a „pénzes” és „menekült” tanulókról, Juhász József tornatanárról, aki 

a cserkészek vezetője is volt. Felidézte az emlékezetes óhídi hegyi poharazgatást és a 

Badacsony-Fonyód hajókirándulást, az első elszívott szál cigaretta emlékét. 

Feleségével, Svasits Erzsébettel is itt ismerkedett meg.  Megfigyelőként még az 

érettségi vizsgáján is részt vehetett. „A gimnázium sok sikeres embert képzett, tegyünk 

meg mindent, hogy ez továbbra is így legyen!” – fejezte be visszaemlékezését. Dr. 

Gyöngyhalmi Ida az 1960-70-es években végzettek nevében szólt az iskola szigoráról, 

ami a továbbtanulók eredményes felvételijének volt az alapja, de ez a szigor sajnos nem 

párosult a diákok önbizalmának növelésével. Ezt kell a jelen diákjaiban erősíteni 

személyes példák felsorakoztatásával, hogy innen is bárhova el lehet jutni. Ebből a 

korosztályból kevesen tagjai a baráti körnek. Jó lenne a fiatalítás, mert jelenleg az 

idősebbek lelkesedése tartja életben a kört. A baráti kör rendezvényén hallott arról, hogy 

Marton László szobrászművész is az iskola tanulója volt. Azóta másképpen néz a Duna 

partján lévő József Attila-szoborra. Krassovics Miklós hivatkozott István Lajos 

professzornak a 2007-es tavaszi ülésen elhangzott szavaira, miszerint a baráti kör 



feladata, hogy a jelenlegi tanulók önbizalmát erősítse. Széchenyi-díjának átvételekor is 

hálás szívvel gondolt a sümegi alma materre. Vörös Attila 1949-ben érettségizett. 

(Kilencen élnek az osztályból.) Egy 1962-ben írt Corvin-közi emlékeit felidéző versét 

szavalta el nagy átéléssel, ami a résztvevőket is meghatotta. Dr. Varga Katalin a szigorú 

tanórákra emlékezett. Sokat köszönhet tanárainak. Varga Istvánné, a kör titkára a 

fiatalításra irányuló munkáról beszélt. Az érettségi záróünnepélyén vagy ő, vagy az 

igazgató megismerteti a frissen érettségizett diákokkal a Baráti Kör működését, 

munkáját, inspirálja a végzetteket a körbe való belépésre, ami évente 3-4 azonnali 

belépést eredményez. Ugyanezt teszi az igazgató a jubileumi osztálytalálkozók 

alkalmával is. Kaiser Mihály elnök az egyik évben az egész évfolyam egy évi tagdíját 

befizette, s évente néhányan érvényesítik tagságukat. Kaiser Mihály felidézte elnöki 

felkérésének körülményeit. Célja tovább működtetni a Baráti Kört, erősíteni 

kisugárzását a városra. Munkája során elviszi a Baráti Kör és Sümeg hírét a 

nagyvilágba. (Pl. Litvánia: Keresztek hegye, Kőrösi Csoma Sándor szobája, kínai útjai 

során, mint idegenvezető…) Tovább olytatja a „hézagpótló” könyvek adományozását az 

iskola könyvtárának. Vállalja a következő 5 évre is az elnöki megbízatást. A jubileumi 

gála a Hotel Kapitány Lovagtermében szépszámú közönség előtt zajlott; 25 

műsorszámot tekinthettek meg a résztvevők. Közreműködött Darnay László öregdiák 

Ady Endre Levél-féle Móricz Zsigmondhoz című versével, az IKON művészeti csoport 

Pintér Zoltán tanár vezetésével, a hastánccsoport Kiss Lászlóné Tilger Erika öregdiák 

szereplésével, és a  jelenlegi diákok, zeneiskolások. 

 

2014. április 5. 

 A 20. század fehér foltjai - M. Mester Katalin egykori diák, festő, író mutatta be 

Eltaszítva a hazától című könyvét képes kivetítéssel, eredeti képek, levelek, okiratok 

felhasználásával. 

 

2014. szeptember 19. 

 A várossal közös rendezvény, emlékezés a 100 éve született Horváth László ének-zene 

tanárra, karnagyra, karmesterre, kántorra, Sümeg díszpolgárára. 

 „Horváth László” zeneterem avatása a Ramassetter Vince Általános Iskolában. Varga 

Istvánné Bakos Margit ny. igazgató, tanítvány, kolléga, a Baráti Kör titkára emlékezett a 

tanár úrra. 

Koszorúzás a városi temetőben. Németh József egykori tanítvány, öregdiák idézte fel a 

zenetanár szellemiségét. Közreműködött a Szegedy Róza Kórus Paukovics László 



vezetésével, és Bebesi Józsefné (Eszli Judit), az általános iskola igazgatója verset 

mondott. 

M. Mester Katalin festőművész, öregdiák Keresztutak című kiállításának megnyitása. 

Kellei György újságíró beszélt a festőnő munkásságáról, a kiállított festményekről a 

Püspöki Palotában. 

Este szentmise volt a Plébániatemplomban, amelyet Nagy József kanonok (öregdiák) 

celebrált. Köszöntőt mondott Rátosi Ferenc, Sümeg polgármestere. Horváth László 

tanár úr alakját egykori tanítványai (öregdiákok) idézték fel: Rédey János, Németh Géza  

(levélben), Miller Lajos Kossuth-díjas operaénekes, hálás tanítvány, Sümeg díszpolgára, 

aki hálás szavakkal emlékezett Laci bácsira, énekelt is. ( Őt Dobos Sándor 

zongoraművész, tanár kísérte.) Közreműködött még a templomban Mózner Miklós 

egykori tanítvány és Egyedné Somogyi Hajnalka. 

Horváth László-emléktábla avatása a kántorlakás falán, ahol a résztvevők spontán 

öröméneklésbe kezdtek. 20 percig szóltak a népdalok, amelyeket egykor a tanár úr 

tanított. 

 

2015. június 5. 

KATTI ZOÓB – a magyar divatmárka. Az egykori sümegi gimnazista mesélt sikereiről a 

világban és az odavezető útról. 

     Sümeg fejlesztési tervei - Végh László, Sümeg polgármestere, egykori kisfaludys diák  

előadása.  

     Hettyey Tibor 80 éve végzett egykori diák köszöntése. 

 

2015. október 16. 

 Lokális környezetvédelem Lesenceistvándon. Bognár Alexandra 9.c osztályos tanuló 

ismertette pályamunkáját, amivel a Budapesti Műszaki Egyetem által kiírt országos 

versenyen 1. helyezést ért el. 

          A Katonatörténetek című film megtekintése, melyet dr. Katona Ferenc, Bódis Tivadar, dr.  

Németh Boldizsár nyugati hadifogságban írt naplóik, más dokumentumok és a 

helyszínek végiglátogatása során szerzett információk alapján az unoka, Katona Noémi 

készített, a lánya, Katona Zsuzsa pedig rendezte. 

 

2015. április 15. 



Zala megyei és sümegi honvédek az 1948-49-es forradalom és szabadságharc idején. 

Dr. Bona Gábor nyugalmazott honvéd ezredes, a Hadtörténeti Intézet ny. igazgatója 

előadása. 

Egy – a Veszprém megyei Naplóban a múlt napokban megjelent – újságcikket 

ismertetett Varga Istvánné  

Bakos Margit titkár, ami a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnáziumban tapasztalható 

kiváló oktató- nevelő munkáról szól egy szülő szemszögéből. A sümegi közösségi 

főiskola indításáról szóló elképzeléseit ismertette dr. Kertész-Bakos Ferenc kutató-

professzor. 

 

2016. október 15. 

Kócika,Kócika! Isten Vele!” Szabó Dezső Sümegen. Darnay László öregdiák előadása. 

„Jót tenni jó!” Erdélyi és kárpátaljai missziós, önkéntes tevékenységem - Kiss Ferenc 

Csanád öregdiák, a hajdani tanár, Kiss Károly (Dzsoni bácsi) fiainak előadása. 

  

2017. május 12. 

     Sümeg jelene, jövője - Végh László polgármester, öregdiák tájékoztatója. 

Sanghaj magyar és sümegi vonatkozásai - Kaiser Mihály, a Baráti Kör elnöke előadása. 

A Sarvaly forrás vizének vizsgálata - Antal Dóra 11.c osztályos tanuló mutatja be 

pályamunkáját, bemutatása, amellyel országos 1. helyezést ért el a Víz Világnapján. 

 

2017. október. 

A Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 160.  

évfordulójának ünnepe. 


