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Indul a tanuszoda beruházás
Az önkormányzAt megszAvAztA A 25 százAlék önerő biztosítását

Sümeg város önkormányzata 36 mil-
lió forint önerőt biztosít a tanuszoda 
megépítéséhez, hozták meg a döntést a 
testület tagjai a július 22-én tartott rend-
kívüli ülésen. 

A projekt a nemzeti köznevelési inf-
rastruktúra - Fejlesztési Program keretén 
belül valósul meg. 

A tanuszoda medencéjének a hosszúsá-
ga 25 méter lesz, szélessége 15 méter, 
mélysége pedig 1,9 méter. 
A sátor merev, fémvázas szerkezetre fe-
szített, nyáron, amikor strandként üze-
mel a létesítmény, leszerelhető. 
Az öltözők fix építésűek lesznek. 
A tanuszoda megvalósításának tervezett 
bekerülési költsége 145 millió forint. 

Helybeli vállalkozók végzik az intézmények felújítását
Sümegi vállalkozások végzik a Város-

háza és a kisfaludy művelődési központ 
épületének felújítási munkáit. A bruttó 
150 millió forintos, pályázati összegből 
finanszírozott beruházás augusztus 15-
én kezdődik. A fővállalkozó a város tu-

lajdonában álló közszolgáltató kft. lesz, 
alvállalkozóként helybeli cégek és egyé-
ni vállalkozók kapnak feladatot. mint Rá-
tosi Ferenc polgármestertől megtudtuk, 
a képviselőtestület tagjai törekszenek 
arra, hogy a helyieknek biztosítsanak 

lehetőséget, ezáltal bevételhez juttassák 
a munkavállalókat. A munkák során a 
két középület kívül és belül is megújul, 
új nyílászárókat építenek be, felújítják a 
fűtési rendszert, valamint napkollektoro-
kat helyeznek fel az épületekre.

Befejezõdött a 
szennyvízcsatorna 
hálózatának kiépítése

Augusztus közepén adják át ünnepé-
lyesen az évtized legjelentősebb összegű 
beruházását, a hét települést érintő 
szennyvízcsatorna-rendszert. Az 1,7 
milliárd forintos beruházás uniós támo-
gatásból, valamint az érintett kistérség 
lakóinak, településeinek 300 millió fo-
rintos saját erejéből valósult meg.

A tanuszoda látványterve
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Tizedik Jakab nap történelmi 
felvonulással, borkóstolással

Szent István ünnepe

tizedik alkalommal szervezte meg 
a város a szent Jakab napi programso-
rozatot, amelyben találkozott a gaszt-
ronómia, a minőségi bor és a kultúrált 
borfogyasztás népszerűsítése, valamint a 
hagyományok ápolás és a művészetek. 

Ünnepi köszöntőjében Rátosi Ferenc 
polgármester elmondta, azért Jakab 
napján tartják a rendezvényt, ugyanis 
elődeink ezen a napon mutatták be az 
új bort a királynak. A jó bor elődeink 
számára aranyat ért – fogalmazta meg 
a polgármester. – A bor fontos szerepet 
kapott a szentmisében, az eukarisztiában 
is. ez azt mutatja, hogy a bor a legtökéle-
tesebb italunk. A polgármester köszöne-
tet mondott Egly Márknak, a Jakab nap 
ötletgazdájának, sümegi borásznak. 

A vadászkamara dísztőrrel köszönte 
meg Tóth Tamás munkásságát. 

A megnyitón elhangzott, az idei év 
az első 1990 óta, amikor nem csök-
kent, hanem nőtt a szőlőterületek nagy-
sága. A borászatban a generációváltás 
korszakát éljük, egyre több fiatal tervezi 
jövőjét szőlészként, borászként. A meny- 
nyiségi termelésről fokozatosan tér át 
az ország a minőségi termelésre. A Ja-
kab napon a szervezők és a fellépők 
kifejezik tiszteletüket a szőlőművelők 
előtt. A vadászat szerepe az idők során 
megváltozott, ma már nem elsősorban az 
élelemszerzést szolgálja. 
A vadász természetvédő is egyben, ugyan- 

is télen eteti az erdő vadjait és 
megvédi azokat a túlszaporo-
dástól. 

A Püspöki Palotában nyílt 
kiállításon Csiszár József, az 
erdei vadak életét, a természet 
szépségét bemutató festmé-
nyeket nézhették meg az ér- 
deklődők. Darnay kálmán 
unokája, Darnay László nagy- 
apjáról, mint vadászról, 
vadászati íróról beszélt. 

A vadpörkölt főző verseny-
re 16 csapat nevezett be. A 
győztes a sümegi mentőállo-
más csapatának vargányás, 
vörösboros vaddisznó pör-

költje lett. A színpadon fúvós zeneka-
rok, néptáncosok szórakoztatták az 
egyre népesebb közönséget, majd este a 
balkan Fanatik lépett színpadra. 

vasárnap a Ferences kegytemplom-
ban a Hubertus misén áldást kértek 
a vadászokra, majd kezdetét vette a 
sümeg 1000 éve a magyar történelem-
ben elnevezésű látványos felvonulás. A 
menetben részt vettek történelmi jelme- 
zesek, vadászok, borrendek, solymászok, 

valamint a Capári kopófalka. A fel-
vonuláson művészeti csoportok, civil 
szervezetek tagjai, önkormányzati intéz-
mények dolgozói vettek részt. 

este a vivat bacchus énekegyüttes va-
lamint az iCon művészeti társulat tagjai 
szórakoztatták az érdeklődőket. 

A gyerekeket mindkét napon reggeltől 
estig fából készült, népi ügyességi já-
tékokkal, kézműves játszóházzal várták 
a szervezők. 

A programsorozatot szervező kisfa-
ludy művelődési központ vezetőjétől, 
Szerencse Károlynétól megtudtuk, a 
rendezvény városi összefogással való-
sult meg. Az előkészületben és a le-

bonyolításban segített sümeg város ön-
kormányzata, a városban működő civil 
szervezetek, intézmények, a közszolgál-
tató kft. munkatársai állították a színpa-
dot, a sátrakat, a polgárőrség tagjai nap-
közben a rendfenntartásban segítettek, 
éjszaka a helyszínt őrizték. 

Az ünnepi szentmise a Plébániatemp-
lomban 9, a Ferences Kegytemplomban 
10 órakor kezdődik augusztus 20-án. A 
város kulturális műsorral és tűzijátékkal 
is megemlékezik az államalapítóról. 

Részletes program a sumeg.hu oldalon 
valamint a plakátokon.

Kiállítás megnyitóval vette kezdetét a két napos 
programsorozat

Szüreti mulatság
látványos felvonulással és szórakoz-

tató programokkal várják az érdeklődőket 
a szervező kisfaludy művelődési köz-
pont munkatársai szeptember 27-én.

borászok és vADászok ÜnnePe

A borrendek tagjai is részt vettek a felvonuláson

A Jakab napi programsorozat megvalósí- 
tását a Nemzeti Kulturális Alap turisztikai 

pályázata 3 millió forinttal támogatta.
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Fokozott ellenõrzés Városszépítõ fiatalok
A lakossággal és az önkormányzatokkal 

való rendszeres kapcsolattartás, a polgár
őrökkel való együttműködés és a lakók 
elővigyázatossága segíti eredményeseb-
bé és hatékonyabbá tenni a rendőrség 
munkáját, mondta Rausz István rendőr 
alezredes a tapolcai rendőrkapitányság 
vezetője a járási közbiztonsági egyeztető 
fórumon veszprémben. 

A fórumon elhangzott, hogy a járás 
területén stagnál a bűncselekmények 
száma. A járáshoz 21 település tartozik, 
amelyek között vannak aprófalvak is. 
A legtöbb nyomozás vagyon elleni 
bűncselekmény, lopás, betörés, rongá-
lás, garázdaság miatt indul. A térség a 
balatonhoz közel van, számos helyen 
rendeznek nyáron fesztivált, kulturá-
lis programot, amely fokozott rendőri 
jelenlétet igényel. Július elsejétől 2015. 
február 28-ig fokozott ellenőrzést ren-
delt el az országos rendőr-főkapitány. 
A területileg illetékes parancsnokságok 
meghatározzák, mely területeken indo-
kolt a napi 24 órás rendőri jelenlét, hol 
kell naponta, és hol elegendő 2-3 napon-
ta mutatkozniuk a bűnüldözőknek. Az 
akció nyolc hónapja alatt, ha indokolt, 
módosíthatják a település besorolását. 
A megjelentek az illegális hulladékle-
rakók felszámolásáról és a szabálysértés 
bizonyításáról is kérdeztek. rausz istván 
elmondta, az érintett területeken a gya-
koribb járőrözés elrettentő hatású lehet, 
mozgásérzékelős kamera felszerelése 
pedig nagyban megkönnyíti az elkövető 
azonosítását. 

Folytatódik a kilenc éve elkezdődött 
cserekapcsolat a sümegi és a ceglédi vá-
rosvédő fiatalok között. Az országban 
elsőként a sümegi városvédő és szépítő 
Egyesület kere-
tein belül mega-
lakul t  i f júsági 
városvédő tago-
zat tagjai közül 
heten vettek részt 
Cegléden az egy 
he t e s  t ábo ro -
záson Bókkon Gyula tanár, városvédő 
vezetésével. A fiatalok a fogadó város fia-
taljaival együtt részt vettek a városszépítő 

munkában, kirándultak, sportoltak. Jövő 
nyáron sümeg városa fogadja a ceglé-
di városvédő fiatalokat. Hazaérkezést 
követően Simon Ruben, aki már má-

sodszor táboro-
zott  Cegléden, 
e l m o n d t a ,  a z 
idén 650 éves 
város bejáratánál 
öt éve elkészített 
üdvözlő felirat 
környékét tették 

rendbe, valamint fát ültettek. más napo-
kon városszépítő munkát folytattak, majd 
megtekintették Cegléd nevezetességeit.

Élhetõ, rendezett város
– ismeretlen településre érve az útba-

igazító táblák alapján próbálok odata-
lálni a találkozó helyszínére. Ha sikerül, 
akkor az első benyomásom pozitív. sü-
megen sikerült – válaszolta lapunk kér-
désére Törzsök Erzsébet, a turizmus zrt. 
munkatársa, a virágos magyarországért 
verseny egyik zsűritagja. ő, valamint a 
balatonfüredi  Probio zrt. képviseletében 
Nagy Gábor és Juhász Sándor járta végig 
a települést Mics Ferencné, a városvédő 
és szépítő egyesület elnöke vezetésével. 

A bírálókat a város bejárása előtt hi-
vatalában fogadta Rátosi Ferenc pol-
gármester, aki tájékoztatást adott a 
műemlékvédelemről, a városszépítő te- 
vékenységről, a cél érdekében a la-
kossággal valamint a civil szervezetekkel 
való folyamatos együttműködésről. 

A bírálók megtekintették az óvoda 
udvarát, a kertet, amelyben a csopor-
tok tagjai sajátítják el a növények gon-
dozásának alapjait, és kísérik végig azok 
fejlődését, valamint a komposztálót. A 
sportpályánál megállapították, a terület 
gondozott, gazmentes, megfelel a funk-
ciójának. A felújított barokk belváros, 
a gesztenyefák, amelyről Simon István 
költő verset is írt, a Palotakert és az Ud-
varbíró téri játszótér szintén jó minősítést 
kapott. A városvédők elnöke kiemelte a 
buszállomás melletti kistérségi dombot, 
amelyet a városvédő ifjúsági tagozat álta-

lános iskolás tagjai tartanak rendben. el-
hangzott, a várost 16 ezer tő virág díszíti. 
A közszolgáltató kft. kertészmérnök ve-
zetője a tervezésnél ügyelt arra, hogy 
mindig legyen olyan virág az ágyások-
ban, amelyik éppen virágzik. 

A bírálók elmondták, a verseny nem 
csupán a virágok számáról és minősé-
géről szól, hanem a környezet és az 
értékek védelméről, az élhetőségről, a 
fenntarthatóságról. A lakosság jó közér- 

zetének és az idegenforgalom fejlődésé-
nek is fontos része a település ren-
dezettsége, az utcák, közterületek gon-
dozottsága. városunk lakói fontosnak 
tartják építészeti értékeik megóvását, 
a környezetük szebbé tételét. A város 
egésze rendezett, élhető, állapították 
meg a Virágos Magyarország verseny 
zsűritagjai.

A festõmûvész 
felajánlása

Szakos János városunkban élő festő-
művész felajánlotta sümegnek 17 da-
rab olaj-vászon technikával készült 
festményét. Az alkotások ismert imp-
resszionista festők képeinek a másola-
tai. A képek jelenleg a kisfaludy gim-
názium hangversenytermében láthatók. 
A képviselőtestület megköszönte szakos 
Jánosnak a felajánlást. Az ajándékozó 
kérésének megfelelően gondoskodik az 
alkotások őrzéséről, megóvásáról vala-
mint a nagyközönség számára bemuta-
tásáról.

A zsűri tagjai a város turisztikailag 
egyik legfrekventáltabb helyét értékelik

A városvédők és segítőik munkáját mindkét 
város elismeri, 2012-ben Bókkon Gyula meg-

kapta a Cegléd Ifjúságáért díjat.

A lAkók tUDAtábAn vAnnAk értékeiknek
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Becsület Kereszt a 
karitatív munkáért

becsület kereszttel ismerte el az olasz-
országi székhelyű templomos lovagrend 
Rátosi Ferenc csaknem másfél évtizedes 
karitatív munkáját. Az ordo militaris teu-
tonicus magyarországi komturja a július 
elején Ausztriában tartott nemzetközi 
találkozón vette át az elismerést Paolo  
Turiacotól, a templomosok nagymeste-
rétől. A nemzetközi nyári találkozón több 
európai lovagrend is meghívást kap, 
ahol elismerést kapnak a kiemelkedő te- 
vékenységet végző tagok. A rendek 
kölcsönösen segítik egymás karitatív 
munkáját. rátosi Ferenc a teuton lovag- 
rend magyarországi vezetőjeként szer-
vezi és irányítja az adományok szétosz-
tását, gyermekintézmények, egészség-
ügyi intézmények támogatását.

Jókívánságok a 90. születésnapra
virággal, édességgel, könyvvel köszöntötte Pordán Istvánnét kilencvenedik szüle-

tésnapja alkalmából Rátosi Ferenc polgármester és dr. Kulcsár Ferenc alpolgármester. 
Anna néni 1924. június 21-én született sümegen. szülei és nagyszülei is a telepü-
lésen éltek. Anna néni három éve 
ápolási otthonban él. egy lánya, 
két unokája és három dédunokája 
van. Családtagjai gyakran láto-
gatják, kedvenc ételeit főzik neki, 
gyümölcsöt, édességet visznek. 
Anna néni az ünnepeket családja 
körében tölti. Az otthonban is jól 
érzi magát, az ápolók és a szo-
batársak is szeretik a halk szavú, 
kedves asszonyt. Anna néni, miu-
tán a hosszú élet titkáról kérdez-
tük, azt válaszolta: nem tudom, 
mi a hosszú élet titka. isten ren-
delkezett úgy, hogy sokáig örül-
hessek családomnak.

Népes közönség a Republic koncerten
nagy sikerű koncertet adott a repub-

lic zenekar a Palotakertben július 25-én. 
A tagok a két órás műsorukba többször 
bevonták a népes közönséget, és velük 
együtt énekelték a minden korosztály ál-
tal ismert slágereket. 

lapunk kérdésére Boros Csaba el-
mondta, várták a találkozást a lelkes 

közönséggel. még bennük él a 2011. 
augusztusi fellépés emléke. Akkor még 
együtt volt a csapat. ma már a frontem-

ber, bódi lászló, Cipő csak lélekben 
volt köztük. előzenekarként a sümegi 
fúvósok alapozták meg a jó hangulatot, 
majd a mielőtt a zenészek a színpadra 
léptek, a broadway tánccsoport tagjai 
adtak elő egy republic számot jelnyelves 
balett formájában. A koncertet követően 
a zenészek felkeresték régi barátjukat,  

Kulcsár Zoltánt, majd a scotti udvarház 
falára emlékül felírták a látogatásuk dá-
tumát és a nevüket.

Pordán Istvánnét családja, gondozói és a város 
vezetői is köszöntötték

A zenekar tagjai örömmel jönnek városunkba

véradást szervezett a vöröskereszt 
ajkai csoportja városunkban július 
végén. A napfény segítő központ 
épületében tartott véradáson ismét 
sokan vállalkoztak arra, hogy segít-
senek beteg embertársaikon, amelyet 
ezúttal is köszönnek. mint az ajkai 
kórház vérellátójának vezetőjétől,  
dr. Bagdi Évától megtudtuk, vérre 
mindig szükség van, ezért várják a do-
norokat. véradás előtt megvizsgálják 
a vért, így a donornak jelentkező is 
képet kap egészségi állapotáról, és 
esetleges betegségei is kiderülhetnek. 
vért csak az egészséges ember adhat 
18 és 65 év között. Az első véradásra 
jelentkezőnek 60 év alattinak kell 
lennie. mint a doktornő elmondta, a 
leggyakoribb kizáró ok a vérszegény-
ség, de a krónikus és tumoros betegek 
sem adhatnak vért.

két véradás között legalább két 
hónapnak kell eltelnie, így a követke-
ző véradás városunkban ősszel vár-
ható. Az időpontról tájékoztatást 
adunk.

Véradókat 
várnak
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Biztonságosabb a mûvelõdési központ utcája Új kerítést és 
homlokzatfestést 
kap a múzeum

megváltozott a forgalmi rend a kisfa-
ludy művelődési központ környékén. Az 

elmúlt időszakban számos jelzés érkezett 
a művelődési intézmény látogatói és az 

arra közlekedők részéről, 
hogy az utcában ha mindkét 
oldalon parkol egy-egy gép-
kocsi, egy harmadik autó ne-
hezen tud elhaladni közöttük. 
Rátosi Ferenc polgármester 
intézkedését követően nem-
rég kikerültek az utca mindkét 
oldalára a közlekedési táblák. 
A művelődési ház épületének 
oldalán szabad várakozni, a 
másik oldalon viszont tilos. 
így az áthaladó forgalom már 
nagyobb rendezvények ese-
tén is biztosított.

megújul a városi múzeum kerítése 
és külső homlokzata július hónapban, 
tudtuk meg Viola Norberttől, a köz-
szolgáltató kft. igazgatójától. A város 
tulajdonában álló gazdasági társaság 
munkatársai Rátosi Ferenc polgármester 
kérésére kezdték a munkát. A múzeum 
fa kerítésének cseréje már megtörtént, 

az épület homlokzatának a festése 
most van előkészítés alatt. Az új szín a 
műemlék által engedélyezett törtfehér  
lesz. A munkálatokat a város a saját 
költségvetéséből finanszírozza. A felújí-
tás költsége több százezer forint.

Felújítások 
az iskolákban

könnyen tisztítható festékkel színezik 
a Ramassetter általános iskola folyosóit 
a közszolgáltató kft. munkatársai, tudtuk 
meg Viola Norbert ügyvezetőtől. A nyári 
szünidőben 650 négyzetméternyi felüle-
tet festenek át. A munkálatok 700 ezer 
forintba kerülnek, az összeget a város 
fizeti. A folyosókon kívül a vizesblokko-
kat is kifestik. A kisfaludy gimnáziumban 
öt tantermet újítanak fel.

Megújultak a 
Palotakert szobrai

Felújították a Palotakertben, a Püspöki 
Palota előtti téren álló három fa szobrot, 
amelyet Kulcsár Zoltán önkormányzati 
képviselő készíttetett majd ajándékozott 
a városnak. A munkálatokat a város vál-
lalkozása, a közszolgáltató kft. végezte. 
Viola Norbert ügyvezetőtől megtudtuk, 
a nagy méretű szobrokat átcsiszolást 
követően lazúros, dupla rétegű bevonat-
tal látták el. A Püspöki Palota épületében 
elvégezték egyik kiállító terem festését.

Az utca mindkét oldalán tábla figyelmezteti az arra 
közlekedőket a forgalmi rend változására

Megújuló játszóterek
Új hintákat szereltek fel a 

Halász lászló utcai játszó-
térre a közszolgáltató kft. 
dolgozói, tudtuk meg Viola 
Norbert ügyvezetőtől. A já-
tékokat lefestették, mázol-
ták. két fa játékot, amely 
már balesetveszélyessé 
vált, elbontottak. Az Ud-
varbíró téri játszótéren is új 
festést, mázolást kaptak a 
kültéri játékok.

Csaknem 16 ezer tõ 
virág szépíti a várost

szőlőtőkék, levendula és új virágágyá-
sok teszik szebbé a 84-es főút sümeg ha-
tárában álló körforgalmi sáv belső részét. 
A füves területre tavaly fából készült 
szőlőprést helyeztek. A virágokat a város 
ültette, a szőlőtőkéket és a levendulát a 
turisztikai Desztinációs menedzsment 
ajánlotta fel. A város tulajdonában álló 
közszolgáltató kft. a város területén is 
új virágágyásokat alakított ki, legutóbb 
a Flórián téren valamint a mihályfai és 
Alkotmány út kereszteződésénél. Az idei 
nyáron csaknem 16 ezer tő virág teszi 
szebbé a várost. A növények gondozását 
a közszolgáltató munkatársai végzik.

A város játszóterei a leg-
szigorúbb előírásoknak is 
megfelelnek

A Városi Múzeum kerítése már 
megújult
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Csend, elmélkedés, válaszkeresés
A szeretetről beszélt balázs atya, dr. 

Barsi Balázs zarándokok százai előtt a 
Jézus szíve búcsún június 29-én. A bú-
csúra Dunántúl egész területéről és bu-

dapestről is érkeznek hívek, Ajkáról és 
Devecserből pedig zarándokcsoport. A 
Ferences kegytemplom előtti téren tartott 
szabadtéri szentmisét körmenet követi.

– Csendre van szükségünk – szólt ba-
lázs atya. – Csendre ahhoz, hogy elgon-
dolkodhassunk, hogy megfogalmazhas-
suk a kérdéseinket, hogy jó kérdéseket 

tegyünk fel, és meghalljuk az azokra 
érkező válaszokat. Felületes kérdésre 
csak felületes választ kaphatunk, azáltal 
pedig nem juthatunk el a lényeghez. 

istenkeresésünk útján fontos, hogy fo-
galmazzuk meg kérdéseinket, keressük 
a jó válaszokat, és azok szerint járjuk 
földi útjukat. balázs atya elmondta, fon-
tos, hogy ne elégedjünk meg felszínes is-
meretekkel, ne engedjük magunkat senki 
által félrevezetni. A világon a legfonto-
sabb a szeretet, amely örök. 

– A kisgyermekek bizalmával kell len-
nünk isten iránt, és így kell szeretnünk is 
– szólt az atya. – A kisgyermek nem ké-
telkedik a felnőttek szeretetében, feltét-
len bizalommal van irántuk. Ha feldob-
ják, nem fél, nem retteg, mert tudja, el 
fogják kapni. 

A misét követően indult a körmenet, 
amely a belvárost megkerülve ért vissza 
a templomhoz. 

A mária napi búcsú szeptember 21-én 
lesz.

Búcsú Paszkál atyától
Köszönjük a teremtőnek, hogy is-

merhettük Paszkál atyát, és mindazt a 
szeretetet, amelyet általa kaptunk az 
Úrtól, búcsúzott a világi rend nevében a 
86 éves korában elhunyt Paszkál atyától 
a temetőben a világi rend nevében a 
székesfehérvári Gabriella. A Ferences 
rendház papját július 15-én helyezték 
örök nyugalomra Pápán. A szentmisén 
majd a temetésen sok sümegi hívő is részt 
vett. sümeg városát dr. Kulcsár Ferenc 
alpolgármester képviselte. A szertartáson 
elhangzott, Paszkál atya nemrég pappá 
szentelése 10. évfordulójára készült. A 
misét azonban már nem ő mondta, ha-
nem érte mondták. Az évforduló előtt két 
nappal visszaadta lelkét a teremtőnek. 

életútja méltatásakor elhangzott, hogy 
németh lajos, Paszkál atya érettségi 
után a ferences rendbe kérte a felvételét, 

és egyszerű fogadalmas ferences klerikus 
volt esztergomban, amikor 1950-ben a 
rendeket feloszlatták. A rendszerváltás 
után megragadta a lehetőséget, és újra 
jelentkezett a ferences rendbe. kovács 
bánk, egykori növendéktársa nagy sze-
retettel fogadta. Paszkál atya ismét el-
végezte a noviciátust, azt követően a 
sapientia Hittudományi Főiskolát, és 
2004-ben pappá szentelte Szendi József 
a veszprémi érsek. első szentmiséjét a 
Ferences kegytemplomban mutatta be 
2004. július tizedikén. szentelésétől 
haláláig a rendház és templom volt 
működési területe, ferences lelkipásztor, 
sokak szeretett lelki vezetője és gyón-
tatója volt. 

Pappá szentelési jelmondatát a 66. 
zsoltárból választotta: „Áldott legyen az 
Úr, mert kérésem nem vetette el…”

Õrangyal a 
hittan táborban

őrangyal vigyázott minden gyerekre 
a napközis hittan táborban az elmúlt 
héten. Az első napon minden táborozó 
húzott egy nevet, és az együtt töltött 
napok alatt rá kicsit jobban figyelt, 
mint a többiekre. Az, hogy kinek ki az 

őrangyala, a tábor végéig titok volt, de 
legtöbben az apró figyelmességekből 
már korábban rájöttek. A napok kirándu-
lással, közösségépítő játékokkal teltek. 
Feledhetetlen élmény marad a pónilo-
vaglás és a sarvalyi kirándulás. A máso-
dik és harmadik osztályt végzett több, 
mint húsz táborozónak a nemrég pappá 
szentelt Darnai János mutatta be a temp-
lomot. Az egyik táborozó, Kulcsár Kata 
elmondta, örül, hogy nyáron is együtt 
tölthet néhány napot hittanos társaival. A 
játékok és a beszélgetések közelebb hoz-
ták őket egymáshoz. 

A Plébániatemplom ötödik éve szerve-
zi a napközis, huszadik éve a bentlaká-
sos hittan tábort. A felső tagozatosok jú-
liusban Pápán töltöttek egy hetet. 

Balázs atya a hívő ember válaszkereséséről beszélt a hívek és zarándokok előtt

A hittan tábor résztvevőinek Darnai 
János mutatta be a templomot
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Broadway gála Színházi 
fesztivál hétvége

vidám, amerikai stílusú, majd jel-
nyelves balett, végül komoly társadalmi 
mondanivalójú darabokat adtak elő a 
broadway tánccsoport tagjai a június vé-
gén tartott önálló estjükön. A kisfaludy 
művelődési központ amatőr művészeti 
csoportja izelítőt adott teljes repertoár-
jából. A régi táncosok mellett az idén az 
utánpótlás csoport egyik alsó tagozatos 
tagja, Gáspár Gréta is szerepet kapott. 
gréta tehetséges táncos, és a nagyok 
próbáit is mindig végignézi. szorgalmát 
és érdeklődését jutalmazták oktatói, Oláh 
Tamás és Forgács Márta a lehetőséggel. 

A multimilliomos jazzdobos című szám-
ban oláh tamás koreográfus cukrásznak 
beöltözve lépett fel. megjelenését a né-
zőközönség tapssal fogadta. 

A műsort követően a táncosok meg-
köszönték támogatóiknak, Rátosi Ferenc 
polgármesternek, sümeg város önkor-
mányzatának, Szerencse Károlynénak, 
a kisfaludy művelődési központ veze-
tőjének, Csicsics Antalné fotósnak, vala-
mint két szülőnek, Vargáné Pados Szil-
viának és Réfiné Gulyás Krisztinának a 
segítséget. 

rátosi Ferenc gratulált a csoport ered-
ményeihez, majd a város nevében aján-
dékkal köszönte meg az egész éves 
munkát.

A toldi című musical költeménnyel 
kezdődött a Pannon várszínház nyári 
palotajáték sorozata július negye-
dikén a Püspöki Palota udvarán. 

Az előadáson részt vettek az egész-
ségügyi dolgozók is, akik semmel-
weis nap alkalmából kapták aján-
dékba a lehetőséget. A meghívottakat 
dr. Gergely György önkormányzati 
képviselő, az egészségügyi bizottság 
elnöke köszöntötte, majd dr. Kulcsár 
Ferenc alpolgármester köszöntőjében 
megemlékezett a kiváló szaktudású 
egykori sümegi orvosokról. 

Vándorfi László a Pannon várszín-
ház vezetője köszönetet mondott a 
városnak azért, hogy ismét lehetősé-
get biztosít a palotajátékok meg-
szervezésére. 

Augusztusban folytatódik a szín-
házi sorozat. A Meseautó című ze-
nés vígjátékot 16-án 20,30 órakor 
mutatják be a társulat művészei. A 
Dzsungel könyve 17-én vasárnap 20 
órakor kezdődik. 

Közösség, élmény, dalolás

minden, amit megálmodok, sümegen 
teljesül – szólt Paukovics László a zeneis-
kola tanára, a márciusban alakult sze-
gedy róza nőikar karnagya. A karnagyot 

és a dalosokat hivatalában 
fogadta Rátosi Ferenc pol-
gármester. A jelenleg tíz tagot 
számláló kórus június elején 
mutatkozott be a közönség 
előtt, a Püspöki Palotában az 
Udvardi erzsébet kiállításon. 
A kórus megalakulásának 
örül a város. 

– A magyar kultúra napja 
alkalmából januárban tar-
tott hangversenyt követően 
beszélget tem Szerencse 
Károlynéval, a művelődési 
központ vezetőjével. – ő 
vetette fel, hogy milyen jó 

volna, ha a városban működne egy kórus. 
meghirdettük, majd egy ideig úgy gon-
doltuk, elegendő jelentkező hiányában 
nem valósul meg az ötlet. Aztán minden 

keddi próbán többen lettünk. márciustól 
már rendszeresen próbáltunk. köszön-
jük, hogy a művelődési központban in-
gyen kapunk termet a próbáinkhoz. 

A tagok a polgármester kérdésére el-
mondták, örülnek, hogy megalakult a 
nőikar. többen már énekeltek kórusban, 
és hiányzott nekik a fellépés, a közösség, 
a dalolás. A beszélgetésen kiderült, töb-
beket tanított általános iskolás korában 
Horváth László zenetanár, aki születé-
sének századik évfordulójára emlékezik 
szeptemberben a város. rátosi Ferenc 
felkérte a tagokat, hogy lépjenek fel a 
Jakab napok rendezvénysorozatban, az 
augusztus 20-i városi ünnepségen, és a 
Horváth lászló emlékére szervezett ün-
nepségen. 

A nőikar tagjai: Pappné Szabó Csilla, 
Takács Zsuzsanna, Kovács Istvánné, dr. 
Győrffy Edit Márta, Szántó Ferencné, 
Szabó Erzsébet, Dósay Mária, Tóth Zol-
tánné, Németh Katalin, Rózsáné Jege-
nyés Jusztina. 

Hanghullám gála utcabállal
izgalom ugyan nem volt, sem pontszámokon töprengő zsűri, a hangulat mégis  

ugyanolyan emelkedett volt kora délutántól estig, mint a verseny három fordulójában. 
A Hanghullám zenei tehetségkutató verseny gálaműsorát a nyár elején tartották a 
szervezők a kisfaludy téren. A Hanghullám mind az 54 versenyzőjének megadták 
a fellépési lehetőséget, függetlenül az elért eredményétől. sokan éltek is azzal, és 
bemutatkoztak egy jó bulin a népes közönség előtt. elsőként a döntőig jutott, majd az 
X-Faktor által is felfedezett ajkai Farkas Attila lépett fel sansz zenekarával. A fiatalok 
vidám dalaikkal megalapozták a jó hangulatot.  

őket követte a Defi-Brill, Gubicza Roland, Bozsogi Meya Mária, Buzási Szabolcs, 
Hidasi Réka, Szeidl Hajnalka, Szalai Gréta, Zámbóné Farkas Nóra, Cseh Anna, Laczi 
Regina Mónika, Torma Tamás és Sebestyén Ivett. A versenyzők után az Anna és a Big 
Faces nemrég alakult sümegi zenekar tagjai léptek színpadra. A tűzijátékot követően 
Kaszap István zenélt az utcabál közönségének.

A nőikar tagjai Paukovics László karnaggyal
(A képről hiányzik Rózsáné Jegenyés Jusztina)
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Lovagrend 
a betegekért

tíz korszerű, emelhető betegágyat, 
gyógyászati segédeszközöket, kerekes 
székeket, férfi, női és gyermek ruhane-
műt, cipőket, játékokat hozott Klaus 
Blos, az ordo militaris teutonicus nagy-
mestere sümeg városának július 23-án. 

A hat és fél tonnányi adományt  
Rátosi Ferenc polgármester, a lovagrend 
magyarországi komturja vette át és 

köszönte meg a város és intézményei, 
valamint az ajándékból részesülő rászo-
rulók nevében. klaus blos újságírói kér- 
désre válaszolva elmondta, a nagy 
mennyiségű adományt németországban 
gyűjtötték két és fél hónap alatt. 

Az ágyakat egy idősotthon ajánlotta 
fel. klaus blos nagymester elmondta, 
hogy mindig örömmel jön sümegre, 
ahol szeretettel fogadják. 

tudja, hogy az adományok jó helyre 
kerülnek, megfelelően raktározzák és 
osztják szét azokat. köszönetet mon-
dott a máltai csoportnak a szétosz-
tásban nyújtott segítségért, a városnak a 
raktárhelyiségek biztosításáért valamint 
Rátosi Ferencnek, aki adományok foga-
dásának és szétosztásának koordinálását 
végzi illetve tartja a kapcsolatot az intéz-
ményekkel.

továbbra is folyamatosan nyújtha-
tóak be az igények a fogpótlások 
támogatásához tájékoztatta lapun- 
kat dr. vincze Dóra. mint a doktor-
nőtől megtudtuk, sokan éltek a 
lehetőséggel, és már átadásra kerültek 
a támogatással készült első pótlások. 

A sümegi lakosok a programban  
való részvételhez és a támogatás  
igényléséhez szükséges adatlapot és  
tájékoztatást az i. számú fogorvosi  
körzet (kompanik u. 6.) rendelőjében 
kérhetnek rendelési időben.

Gyermekfogászat és fogszabályozás
Hogyan fejlődik a fogazat? 
A fogazat fejlődése az embrionális élet 

7. – 8. hetében megkezdődik. A tej és a 
maradó fogak telepei egyaránt megtalál-
hatóak a fejlődő magzatban, de a maradó 
fogak telepei később és különböző 
időben indulnak fejlődésnek. 

Milyen sorrendben törnek át a tej-
fogak és hogyan történik a fogváltás? 

A 20 tejfog áttörése a 6. és a 24. hóna-
pos kor között zajlik, de a folyamatban 
1 – 5 hónap szóródás, egyéni eltérés is 
lehetséges. 6 éves korban a tejfogak 
mögött jelenik meg az első maradó 
nagyőrlő (6-os fog). A fogváltás 12-13 
éves korban fejeződik be. A fogváltáshoz 
szükséges a maradó fogcsíra jelenléte és 
a fogcsíra optimális helyzete. szüksé-
ges, hogy az áttörő maradó fog számára 
elegendő hely legyen, ezért nem szabad 
túl korán (a várható fogváltáshoz képest 
1 éven belül) a tejfogakat eltávolítani. A 
tejfogak gyökerének felszívódása gene-
tikailag rögzített tulajdonság, de a fenti 
feltételek megléte is szükséges hozzá. 

Milyen betegségei lehetnek a tejfo-
gaknak és hogyan kezelhetőek? 

nemcsak a tej- a maradó fogaknak is 
lehetnek fejlődési rendellenességei, úgy 
mint alaki eltérések, számbeli rendelle-
nességek, szerkezeti eltérések. A tejfogak 
szuvasodása már röviddel áttörésük után 
elkezdődhet. A szuvasodást töméssel 
látjuk el, bizonyos esetekben elegendő 
a fogak elcsiszolása is. A tejfogak szuva-
sodásának következményes betegségei 
lehetnek a fogbél gyulladás, fogbél el-
halás, csonthártya gyulladás, ami lázzal, 
elesettséggel és arcduzzanattal jár. ezek-
ben az esetekben a gyermek életkorát 
is figyelembe véve kell dönteni a tejfog 
eltávolítása vagy a fog kifúrása és a fog-
bél megnyitása között. ebben az esetben 
általában gyógyszer felírása is szükséges. 

Hogyan előzhető meg a gyermekkori 
fogszuvasodás? 

Fontos a helyes táplálkozás (fehér-
jék, vitaminok, ásványi anyagok, nyom- 
elemek) mind a fejlődő fogcsirák szem-
pontjából mind a már kibújt fogak 
környezetében kifejtett hatása miatt. 
legkárosabb a cukrok, ezek közül is a 
tapadó cukorféleségek pl. karamella fo-
gyasztása. ezt kerülni kell. A prevenció 
másik fő pillére a megfelelő szájhigié-
né. Amint megjelennek az első fogacs-
kák meg kell kezdeni azok tisztítását. 
A gyerekeknek a számukra kifejlesztett 

gyermek fogkefére (életkoronként eltérő) 
és fogkrémre van szükségük. Fontos a 
fluoridok alkalmazása is, ami több for-
mában lehetséges, mivel beépülve a fog-
zománcba erősíti azt. A fluor tabletták 
adagolásánál 2 – 10 éves kor között fi-
gyelembe kell venni a gyermek életkorát, 
az ivóvíz fluortartalmát a túladagolás 
elkerülése érdekében. A fluort lokálisan 
fogkrémekben, gélekben, öblögetőkben, 
ecsetelőkben is alkalmazhatjuk a fogfel-
színeken. 

Mikor van szükség fogszabályzásra? 
A fogazat (fogak, állcsontok) helyzeti 

és alaki rendellenességei és harapási elté-
rések esetén. A fogszabályzás kivehető és 
rögzített készülékekkel történik, bizonyos 
esetekben sebészeti beavatkozással il-
letve izomgyakorlatokkal kell kiegészíte-
ni a kezelést. Fontos az időben elkez-
dett fogszabályozás, hiszen léteznek a 
rendellenességek kialakulását megelőző 
vagy csökkentő módszerek is tejfogazati 
vagy vegyes fogazati időszakban. Fog-
szabályozásra nemcsak esztétikai okok 
miatt van szükség, hiszen szabálytalan 
fogazatban könnyebben kialakul szuva-
sodás, ínygyulladás később fogágy beteg-
ség. A harapási eltérések állkapocs izü-
leti betegséget is okozhatnak. A fogazati 
eltérések okozhatnak még ajkak krónikus 
gyulladását, íny kiszáradást és gyulladást, 
beszédzavart akár pszichés hatásokat is. 
Az időben elkezdett kezeléssel tehát sok 
következményes betegség megelőzhető 
illetve érdemes arról is tudni, hogy az 
oeP 18 éves életkorig támogatja fog-
szabályozást. Az egyre korszerűbb keze- 
lési lehetőségeknek köszönhetően 
felnőttkorban is végezhető sikeres fog-
szabályzó kezelés. 

Dr. Vincze Dóra fogszakorvos

Klaus Blos nagymester átadja a korszerű 
betegágyakat Rátosi Ferencnek

Támogatás fogpótláshoz
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Biztonságban az erdõ szélén

Gyorsan megtalálták 
a tolvajokat

mobiltelefont, napelemes töltőt adott 
át a várostól hét kilométerre az erdő 

szélén egyedül élő Radics Péternek a 
városi polgárőrség vezetője, Molnár 

Zoltán. A villany nélküli ház tulajdono-
sának a telefon állandó elérhetőséget és 
a külvilággal folyamatos kapcsolattartási 
lehetőséget biztosít. baj esetén azonnal 
segítséget tud kérni. Az átadáson mol-
nár zoltán elmondta, a készüléket a 
polgárőr egyesület biztosította, a több 
ezer forinttal feltöltött kártyát és a töltőt 
a polgárőrként tevékenykedő, a mobil-
bazár számítástechnikai szaküzletben 
dolgozó Cserti Szabolcs kérésére főnöke, 
Marton Krisztián, a CHriss-tel kft. tu- 
lajdonosa ajánlotta fel. A készülékbe  
Cserti szabolcs beírta a segélyhívó szá-
mokat, valamint a polgárőrség vezetőinek 
az elérhetőségeit, majd megmutatta an-
nak használatát.

milliós értékű quadot, nyolcvan kiló 
fagyasztott marha és sertéshúst, me-
zőgazdasági gépeket loptak el egy ukki 
családi ház melléképületéből tavaly no-
vember végén. 

A sümegi rendőrőrs nyomozó csoport-
ja a nyomozás során kiderítette, hogy a 
bűncselekménnyel három gógánfai és 
egy zalagyömörői férfi hozható össze-
függésbe – közölte a veszprém megyei 
rendőr-főkapitányság sajtóügyelete. 

A körzeti megbízott, Molnár Zoltán 
főtörzszászlós és bűnügyes kollégája ott-
honában kereste fel a gyanúsítottakat, 
majd előállították őket. 

A négy fiatal férfit kihallgatták, lopás 
vétségének megalapozott gyanújával in-
dítottak ellenük eljárást. 

A meglopott család maradéktalanul 
visszakapta az eltulajdonított értékeket. 
Az ügyet a rendőrség vádemelési javas-
lattal továbbította a tapolcai járásügyész-
ségnek.

A polgárõrök éjszaka is figyelnek

Csendes, nyugodt városban tették meg 
a szokásos ellenőrző útjukat a polgárőr 
egyesület tagjai. Július 12-én éjszaka a 
szokásosnál is többen voltak szolgálat-
ban. egy család esküvőre ment, és meg-
kérték a polgárőröket, ellenőrizzék fo-
kozottabban az utcát, amelyben laknak. 
Mi Molnár Zoltán elnökkel és Bárány 
Péterrel indultunk útnak sötétedés után. 
A 84-es út melletti benzinkutat jártuk 
körül, majd a hegyen levő panziókhoz 
mentünk.

– megérkeztek a vendégek, jó, ha 
látják, éjszaka is vigyáznak rájuk – 
mondta az elnök. 

Az egyik szoba lakója megérkezésünk-
kor a teraszon gyönyörködött a kivilágí-
tott várban. 

– még ide is feljönnek a polgárőrök? 
De jó. erre gondolni sem mertünk volna. 
Jó döntés volt, hogy sümegen nyaralunk 
– mondta. – Ha hazamegyünk elmesé-
lem az ismerőseimnek is. ilyent máshol 
nem tapasztaltunk.

Molnár Zoltán kérte a középkorú fér-
fit, ne írja ki a közösségi oldalakra, hogy 
az egész család nyaralni ment messze 
az otthonuktól. Az oldalakat nem csu-
pán a jó szándékú emberek figyelik. A 
bűnelkövetők között is gyakori, hogy on-
nan szereznek tippeket, hova érdemes 
betörni. 

– Az évek óta tartó rendőrségi és 
polgárőrségi felvilágosító munka ered-
ményeképp ma már egyre többen csak 
hazaérkezés után teszik ki a nyaralási 
képeiket, de még mindig akadnak olya-
nok, akik a közösségi oldalakra kiírják, 
alig várják, hogy elutazzanak. nem is 
gondolják, hogy esetleg utazásukat nem 
csak ők várják. 

A polgárőrök elmondták, már néhány 
tízezer forintért kapható olyan készülék, 
amely illetéktelen behatolást észlelve 
először riasztást küld a mobiltelefonra, 
majd sötétben is tud a rendőrség által 
használható fotót készíteni az illeték-
telen behatolóról, amelyet a rendszer 
szintén továbbít a beprogramozott tele-
fonszámra. molnár zoltántól megtudtuk, 
a régi, több, mint 20 éves gépkocsijukat 
sikerült lecserélniük egy fiatalabb, kisebb 
fogyasztásúra. Az új volkswagent már 
használatba is vették. A jó műszaki álla-
potú autó fenntartása kevesebbe kerül, 
így többet tudnak járőrözni a városban 
és az ahhoz tartozó külterületeken.

– sokat köszönhetünk az önkormány-
zatnak, amelyik elismeri és anyagilag 
támogatja a munkánkat – mondta mol-
nár zoltán. – A rendőrséggel is kiváló a 
kapcsolat. A lakosságra is számíthatunk. 
gyakran kérik biztonsági témában a ta-
nácsunkat. 

Száz alatt a bûn-
cselekmények száma

kiváló a közbiztonság városunkban, 
amely a rendőrség, a polgárőrség va-
lamint a lakosság együttműködésének 
köszönhető. 

Makkos Róbert őrsparancsnok fóru-
mon ismertette az eredményeket. 

A fórumon, amelyen a lakosság és ci-
vil szervezetek részéről is jelentek meg 
érdeklődők, makkos róbert elmond- 
ta, ő a 2005-ös évben került a kapi-
tánysághoz, azóta nem volt ilyen ala-
csony a bűncselekmények száma. A 
2013-as évben 98 cselekményben in-
dult nyomozás, amelyből 53 vagyon 
ellen elkövetett volt. Az idei év első fél- 
évében 38 bűncselekményt regiszt-
ráltak, amelyből 17 vagyon elleni. Az 
őrsparancsnok elmondta, hogy a város 
egész területén biztosítják a rendőri je-
lenlétet, így eljutnak többek között az 
Udvarbíró térhez közeli várromhoz is, 
ellenőrzik a parkolókat, az iparterületet. 
Rátosi Ferenc polgármester kérdésére 
válaszolva elmondta, a tudatmódosító 
szerek árusítása vagy fogyasztása nem 
okoz problémát a városban.

Marton Krisztián, Trombitás Ottó,  
Molnár Zoltán, ifj. Molnár Zoltán és 
Radics Péter az átadáson

ne írJUk ki A közösségi olDAlrA, HA nyArAlni megyÜnk
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Brazil mester oktatott Sümegen Felújították 
az OLLÉ pályát

szemináriumot tartott a Molnár Gá-
bor barna öves versenyző által vezetett 
brazil jiu-jitsu akadémián Max, a brazí-

liából érkezett, nemzetközileg elismert 
sportember. A 34 esztendős brazil jiu-
jitsu versenyző tíz éve telepedett le ma-
gyarországon. budapesten él. 

max egyike annak a három verseny-
zőnek, akik megszerezték a legmagasabb 
fokozatot, a fekete övet. 

barna övesből is mindössze hatan 
vannak az országban, egyikük molnár 
gábor. A magyarul nagyon jól beszélő 

maxtól megtudtuk, az elmúlt évtized-
ben népszerűvé vált a korábban orszá-
gunkban csaknem ismeretlen sportág, 

ma már több, mint háromszázan 
űzik rendszeresen. Az akadémia 
elve, hogy elsősorban nem az 
érmek, a dobogós helyezések 
száma fontos, hanem az, hogy a 
harcosok baráti közösséggé vál-
janak, szeressenek együtt edzeni, 
tiszteljék és fogadják el egymást. 
A sümegi csoportról szólva max 
elmondta, hogy gábor nemcsak 
kiváló versenyző, remek csapatot 
épített fel. 

A sportolók nem csupán a fogá-
sokat sajátították el magas szinten, 
hanem az akadémia filozófiáját 
is. max szerint bárkiből lehet jó 
versenyző, ha megvan benne a 
megfelelő akarat, kitartás és szor-
galom. A magyarokban mindez 
megvan, így eredményeik miatt 
már évek óta jegyzik őket az él-
vonalbeli sportolók között. 

Az akadémia tagjai a nyáron is 
tartanak versenyeket. 

teljesen megújult a 2009-ben épült 
műfüves labdarúgó pálya, tájékoztat-
ta lapunkat Viola Norbert. 

A pályát minden évben az előírá-
soknak megfelelően felújították, most, 
az ötödik évben esedékessé vált egy 
nagytakarítás és teljes felújítás. 

A munkálatok során gépsorokkal 
kiszivattyúzták a gumigranulátumot 
és a kvarchomokot, az egész pályát 
alaposan átszellőztették, megtisztítot-
ták a szennyeződésektől, kijavították 
az elszakadt részeket, majd vissza-
töltötték a rugalmasságot biztosító 
granulátumot valamint a homokot. 

A felújítást követően olyan lett is-
mét a pálya, mint új korában volt. 
A költségeket a pályát üzemeltető 
közszolgáltató kft. a bérleti díjakból 
befolyt összegből fedezte.

Barnabás Szentgotthárdról is visszajár
A legkisebbek mélyedtek el a brazil jiu-jitsu sportágban és szereztek élményeket 

a Molnár Gábor akadémiavezető által szervezett egy hetes táborban. mint molnár 
gábor kérdésünkre elmondta, az együtt töltött héten a résztvevő óvodások és kisis-
kolások kipróbálták az íjászatot, megismerkedtek a kard használatával. A táborban 
részt vett Illyés Barnabás, aki a g4 országos verseny dombóvári regionális fordulóján 
korcsoportjában első helyezést ért el. 

barnabástól megtudtuk, hat éve sportol. szüleivel nemrég szentgotthárdra költözött, 
de az edzést nem hagyta abba. Családja hozza az edzésekre, nyáron mindegyiken 
részt tud venni, tanévben csak heti egy fér bele az idejébe. 

Strandröplabdában 
is bajnokok

magyar bajnokok a miniseink strand-
röplabda sportágban, tudtuk meg Szabó 
Tamás edzőtől. A ramassetter iskola 
felső tagozatos röplabdásai a zánkai Új 
nemzedék központban versenyeztek 
a vakáció első napjaiban. A mini kor- 
csoportos Fülöp Petra, Blázsovics  
Dorka, Takács Panna, Miskey Petra és 
Marton Gabriella kiváló játékával hívta 
fel magára a figyelmet. A gyermek kor-
csoportos Sótonyi Cintia, Adorján 
Réka, Pupos Viktória, Takács Ronetta és  
Kizmus Luca a kilencedik helyezést sze-
rezte meg. 

Max lapunk kérdésére elmondta, országos 
viszonylatban is kiemelkedő a sümegi csapat

Péter Kazincbarcikára igazolt
Az utánpótlás válogatott játékosa, 

a sümegi nevelésű Blázsovics Péter 
szerződést kötött a vegyész rC kazinc-
barcika csapatával. A 19 éves Péter az el-
múlt idényben Dunaújvárosban játszott. 
A nyitásfogadó-ütőként és átlóként is 
bevethető utánpótlás-válogatott játékos 
11 évesen kezdett röplabdázni a ramas-
setter iskola diákjaként. társai közül 
hamar kiemelkedett tehetségével és szor-
galmával. A sportágban tevékenykedő 

edzők a versenyeken hamar felfigyeltek 
rá.  később a Dunaferrhez igazolt, ahol 
több korosztályban is nyert aranyérmet: 
többek között kétszeres ifjúsági kupa-
győztesnek és junior bajnoknak is vall-
hatja magát, felnőtt szinten pedig egy 
magyar kupa bronzérme és egy bajnoki 
negyedik helye van. Péter húga, a hetedik 
osztályos Dorka is a sportág kiválósága. 
A nyáron részt vett az országos gyermek 
válogatott edzőtáborban.
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Életmentõ járõrökVárosvédõk 
tapasztalatcserén

életet menteni segített egy rendőr és 
három polgárőr július hatodikán este, 
tudtuk meg Molnár Zoltántól, a pol-

gárőrség vezetőjétől. A buszmegállónál 
a földön feküdt egy 16 éves magatehe-
tetlen személy, aki nem adott életjelt. 

Az intézkedők az elsősegélynyújtó 
tanfolyamon elsajátított ismeretek bir- 
tokában megállapították, hogy a sze-
mély légútjai elzáródtak. gondos-
kodtak a légutak szabaddá tételéről, 
majd stabil oldalfekvésbe helyezték a 
beteget, miközben a rendőr járőr érte-
sítette a mentőszolgálat munkatársait, 
majd a beteg elszállításáig segítették 
az intézkedést. A gyors és szakszerű in-
tézkedésnek köszönhetően a fiatalem-
ber életét sikerült megmenteni. Az 
életmentésben Czeiner Zoltán rendőr, 
Slabár Géza, Marton György és  
Martonné Pajor Erzsébet vett részt.

tapasztalatokkal gazdagodva tértek 
haza a kós károly díjas városvédő és 
szépítő egyesület tagjai a mezőkövesden 
tartott városvédők országos találkozójá-
ról. A találkozón Mics Ferencné elnök, 
Ludovics Istvánné, Darabos Györgyné 
és Horváth Imréné vett részt. mics 
Ferencnétől megtudtuk, a városnézést 
követően a gyógyturizmusról, a népi ha-
gyományok őrzéséről valamint a fiatalok 
érdeklődésének a felkeltéséről hallgattak 
meg előadást. 

A záró tanácskozáson elhangzott, az 
országos szövetség ösztönzi a régi pa-
rasztházak, kúriák eredeti állapot szerinti 
helyreállítását, a népi tárgyakat bemu-
tató vándorkiállítások szervezését, a régi 
épületek felújításába önkéntesként fiatal 
szakmunkások bevonását. 

A találkozón járt városvédőket és az 
ifjúsági tagozat Cegléden járt tagjait hi-
vatalában fogadta Rátosi Ferenc pol-
gármester. A lokálpatrióták beszámoltak 
a tapasztalataikról, ismertették terveiket. 

Elsõk lettek a nagyi stafétában
Az Aranykorúak társasága második ju-

niálisán vettek részt az Aktív nagyik klub 
tagjai Cserszegtomajon a nyár elején. Az 
egész napos programra 16 nyugdíjas 
klub kapott meghívást. 

Mint Dávoti Józsefné klubvezetőtől 
megtudtuk, a nagyi staféta versenyen, 
amelyen gyorsasági és ügyességi felada- 

tokat kellett megoldaniuk, az öt fős 
csapatuk első lett. A nap folyamán volt 
paprikás krumpli főzőverseny, majd a 
nemzeti összefogás napja alkalmából 
rendezett kulturális programon vers-
sel és tánccal szerepeltek. A klubtagok 
utazásáról a közszolgáltató kft. gondos-
kodott.

Jókai Mórra 
emlékeztek

A kisfaludy kör tagjai a június havi 
foglalkozásukon Jókai mór halálának 
110. évfordulójára emlékeztek. A fog-
lalkozást Király Lászlóné kassák lajos: 
egy fényképem alá című versével nyi-
totta meg. Az irodalomtörténet szerint 
Jókai mór a magyar romantikus próza 
legkiemelkedőbb képviselője. megyénk-
hez is sok szállal kötődött. A pápai refor-
mátus kollégiumban tanult, húsz éven át 
balatonfüreden töltötte a nyarakat, süme-
gen is járt 1857-ben, amikor egy fát is ül-
tetett, amelyet hetven éven át gondoztak 
a város lakói. A bakony és a balaton-
felvidék csodálatos tájait regényeiben is 
megörökítette. vezető szerepet töltött be 
az 1848-as eseményekben. képviselővé 
választották 1865-ben, tisztségét 31 évig 
betöltötte. Alkotásait húsz nyelvre fordí-
tották le. művei ma is népszerűek. Ha- 
gyatéka méltó helyre talált a balatonfüre-
di villájában. 

Kovács Erzsébet a mészgyár általa fel-
dolgozott történetét ismertette a tagsággal.  
Keszler Ferencné méltatta Gyóni Géza 
és kassák lajos irodalmi munkásságát, 
majd az első világháborúban elesett 
hősök emlékére elszavalta gyóni géza: 
Csak egy éjszakára című versét.

Kántor Ferencné elnök

Az életmentésről a TV2 a Tények című 
műsorban is beszámolt

Születésnaposok köszöntése
Varga Károlynét és Liszli Ferencnét 

verssel, tortával és virággal köszöntötték 
75. születésnapja alkalmából az Aktív 
nagyik klub tagjai az évzáró összejöve-
telen. A sümegi hegyen tartott találkozón 
lengőteke versenyt is szervezett az egye-
sület, amelynek lebonyolítását a zala- 
egerszegi Szita János és felesége segítette. 
Az első hat helyezett jutalmat és okleve-
let kapott. 

Aki megéhezett, fánkot és frissen sült 
lángost fogyaszthatott, amelyet Vargáné 
Teri és Cseh Gyuláné készített. 

Két arany és különdíj 
a táncosoknak

A fesztivál különdíját, valamint két  
arany minősítést szerzett a broadway 
tánccsoport a július 19-én balatonbe- 
rényben megrendezett Dunántúli tánc-
művészeti Fesztiválon. 

A kisfaludy művelődési központ ama-
tőr művészeti csoportja egy sztep tánc-
cal valamint a republic: erdő közepében 
című dalára készített jelnyelves balett 
darabbal egyaránt arany minősítést szer-
zett, valamint az utóbbi műsorszámmal 
elnyerte a fesztivál legrangosabb elisme-
rését, a különdíjat. 

A csoport hat éve működik, tagjai több-
sége középiskolás leány, koreográfus 
Oláh Tamás, balettmester Forgács Márta.
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Városi hírek a világhálón, a televízió mûsora

Ellátandó településrész: 
Sümeg Város Önkormányzatának a 
háziorvosi körzetekről szóló 8/2002.
(vi. 26.) önkormányzati rendeletének i. 
mellékletében megállapított iii. számú 
felnőtt háziorvosi körzet

Működtetés formája: 
Egyéni vállalkozás vagy társas vállalko-
zás tagjaként 

Ellátandó lakosságszám: 1727 fő 

A háziorvosi rendelő címe: 
8330 sümeg, Deák F. u. 2. 

Pályázati feltételek:
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(ii. 25.) eüm rendelet szerinti képe-
sítés és az ott, valamint az önálló or-
vosi tevékenységről szóló 2000. évi ii. 
törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011.(Xii. 23.) korm. rendelet, és 
az egészségügyi szolgáltatás gyakor-
lásának általános feltételeiről, valamint 

a működési engedélyezési eljárásról 
szóló 96/2003.(vii. 15.) korm. rende-
letben előírt egyéb feltételek, az önkor-
mányzattal kötött feladat-ellátási szer-
ződés szerint.

A pályázathoz csatolni kell:
•  szakmai önéletrajz, mely tartalmazza 

a szakmai gyakorlatot is,
•  iskolai végzettséget, szakképzettséget 

igazoló diploma másolata,
•  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi  

bizonyítvány,
•  vállalkozói tevékenységet igazoló  

okirat másolata,
•  egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

igazolása.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. szeptember 30. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2014. október 31. 

A körzet betölthetőségének időpontja: 
2015. január 11.

A pályázat benyújtásának módja: 
postai úton, sümeg város önkormány-
zata képviselő-testületének címezve 
(8330 sümeg, béke tér 7.). A borítékon 
fel kell tüntetni: „III. számú felnőtt 
háziorvosi körzet”

Egyéb információk:

• eredményes pályázat esetén az önkor-
mányzat határozatlan időre szóló fela-
dat-ellátási szerződést köt, amelyben a 
felek a működés feltételeit rögzítik.
• A háziorvosi alapellátás keretébe 
tartozó feladatok finanszírozása az 
egészségügyi szolgáltatások Egészség-
biztosítási Alapból történő finanszíro-
zásának részletes szabályairól szóló 
43/1999.(111. 3.) korm. rendelet alap-
ján, az egészségügyi szolgáltatónak az 
országos egészségbiztosítási Pénztár 
területileg illetékes hatóságával kötött fi-
nanszírozási szerződés alapján történik.
• további információ: 87/550-760-as 
telefonszámon Sümegi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Jegyzőjétől

Sümeg Városi Televízió  
www.sumegtv.hu, üzemeltető: 
Kovács Mihály telefon: 06/20 422 
3132, e-mail: sumegvtv@gmail.com
műsorrend:
• hétfőn és pénteken az aktuális hét 
eseményeiről, híreiről látható összefog- 
laló. (18:00 órától)
• kedden és vasárnap szentmise köz-
vetítést adunk sümeg város templo-
maiból. (kedd 18:00, vasárnap 12:00)
• szerda sport magazin (18:00 órától)
• csütörtök különkiadás ismétlése  
(18:00 órától)
• szombati különkiadásunkban, kultu-

rális rendezvényekről készült nagyobb  
terjedelmű összeállítást láthatnak a te-
levíziónézők. (18:00 órától)
Adásunk a facebook-on is elérhető:  
www.facebook.com/sumegtv
A televízió elérhető a pr-telecom há-
lózatán a 189.25 frekvencián.
Aktuális hírek, programok, rendezvé-
nyek www.sumeg.hu
A sümeg és vidéke korábbi számait 
olvashatja a www.sumeg.hu oldalon.
elérhetőség: tisler.anna@gmail.com, 
telefon: 70-430-3340
kérjük, kísérje figyelemmel városunk 
történéseit.

Klaudia és Péter egészségéért
városunk két mozgáskorlátozott fia-

talja, Benczúr Klaudia és Kovács Péter 
várja a műanyag kupakok felajánlását. A 
kupakokat továbbra is a magyar máltai

szeretetszolgálat sümegi csoportja te-
lephelyén, a  volt mentõállomáson, hét-
fõnként 9 és 11 óra között lehet leadni, 
valamint dr. Vincze Dóra fogorvos a 
kórház területén levõ rendelõjében ren-
delési idõben, és a városháza portáján. 

Sümeg és Vidéke
               közérdekû          önkormányzati havilap

Kiadja:  
közmûvelõdési és információs  

közalapítvány Sümeg
Fõszerkesztõ: tisler anna

Fotó: vincze péter, Csicsics antalné, 
tisler anna

Hirdetésszerkesztõ: ifj. Fazekas lászló
Tördelés: renzol dekor reklámstúdió

Nyomdai munkák: 
asperján nyomda zalaszentgrót

iSSn: 0866–0670

Sümeg Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
pályázatot hirdet Sümeg III. számú felnõtt háziorvosi körzetének 

ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár
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