Községi könyvtár:
December utolsó nyitvatartási nap 23. szerda. Továbbra is szerdán
(14-16 óra), pénteken (14-17 óra) és szombaton (17-18 óra) várja
az olvasni vágyókat. A könyvtári programot, tevékenységet is
sikerült fejleszteni, ebben külön köszönetet Gombosné Szabó
Viktória könyvtárosnak, aki havi szinten szervez a gyerekeknek
programot, foglalkozást a könyvtár nyitva tartási idejében, illetve
igény esetén ovis, iskolás csoport részére is állít össze programot.
Jó látni, hogy egyre több gyerek keresi fel a könyvtárat,
kiszakadva ezzel az internet világából. Író-olvasó találkozó
keretében Turbuly Lilla (író, költő) látogatta meg könyvtárunkat, tartott emlékezetes
foglalkozást a megjelenteknek.

www.sumegcsehi.hu

2015. december 2.

Fazekas József Általános Iskola szünet előtti utolsó tanítási napja december 18. péntek,
januári első tanítási napja 4. hétfő.
A Sümegcsehi Falu- és Kézművesház délután a megszokott időben december 22-ig, két
ünnep között december 29-én, kedden délután 14-21 óráig vár minden érdeklődőt.
Megfelelő létszám esetén fiataloknak CS1.6 versenyt rendezünk. Első januári nyitvatartási
nap január 4. hétfő.
Önkormányzati hivatal utolsó decemberi nyitvatartási napja december 23. szerda. Első
januári nyitvatartási nap január 4. hétfő. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal decemberi
nyitva tartása minden munkanapon a szokott ügyfélfogadási időben. H-Cs: 7:30-16:00, P:
7:30-13:30.
Idősek karácsonya az idei évben december 20-án, vasárnap kerül megrendezésre.
Mikulás váró program: A Brumi Bandi Band együttessel,
játékokkal várjuk együtt a Mikulás érkezését 2015. december 4én, pénteken 19 órakor a Falu- és Kézművesházban. Mindenkit
szeretettel várunk! Ajándékozás a tavalyi év szerint! Bővebb
információ a Bea óvó néninél.
Kézműves és Adventi forgatag: Az előző évhez hasonlóan az idei évben is várjuk a
gyermekeket kézműves foglalkozásra illetve a kedves érdeklődőket, vásárlókat adventi
vásárra karácsonyi díszekkel, kézműves termékekkel december 12-én, szombaton 10 órai
kezdettel.

Sümegcsehi Község Önkormányzata kéri a lakosságot, hogy felesleges fémhulladék esetén
jelezzen a hivatal (83/374-501) illetve a falugondnok felé. Jövő héten elszállítjuk.

Ma van a szép karácsony
Sütünk diós kalácsot
Mennyi finom csemege
Kicsi szíved remeg-e
Karácsonyfa minden ága
Csillog ragyog minden szála
Szép mennyei üzenet
Kis Jézuska született
Jó gyermekek mind örülnek
Kályha mellett körben ülnek

Aranymese áhítat
Minden szívet áthat
Pásztorok be be jönnek
Kántálnak és énekelnek
A család is énekelget
Szívük tele van szeretettel
Tiszta öröm szól az üzenet
Éjfélkor kis Jézuska született.

Önkormányzati rövid hírek
November 13-án az Önkormányzat közmeghallgatást tartott. A Zalavíztől Kuti József
tájékoztatta a lakosságot a település szennyvízhálózatának kiépítésének lehetőségeiről. Három
lehetséges irányt megnevezve, részletezve. Az egyedi szennyvíztisztítástól, az önálló települési
tisztítón át az óhídi központtal megvalósítható, 8 település agglomerációjából álló hálózatig. Az
első esetben mindenkinek önállóan kellene a tisztítást megoldani, ez gazdaságtalan! Abban az
esetben, ha a község önálló szennyvíz tisztítót szeretne, az elérhető pályázati forrás maximum
150 millió forint (maximális tám. 85 %). Ebben az esetben az elérhető pályázati forrásból nem
valósítható meg Sümegcsehi szennyvízhálózatának kiépítése, tisztító építése. Tájékoztatójából
kiderült, hogy pályázati forrásokból (maximális tám. intenzitás 95%) csak a 8 település
közös szennyvíz hálózata valósítható meg. A hegybíró betegsége miatt nem jött el.
Harmadik napirendi pont keretében a településen történtekről közérdekű tájékoztatás
hangzott el. A következő köszönetnyilvánítással kezdte a polgármester asszony: „Név szerint
nem sorolnám fel, mert véletlenül sem szeretnék senkit kihagyni, mert tényleg sokan vannak,
akik munkájukkal, tárgyi vagy anyagi felajánlásukkal, ötletükkel, segítik az önkormányzat
munkáját, a falu boldogulását. A földek felajánlása, ahol folyhat a közmunka program, a földek
rendbe tételében való segítség, hiszen az önkormányzatnak nincs ehhez megfelelő gépe, virágok,
palánták, eszközök felajánlása, a rendezvényekre érkezett anyagi és nem anyagi felajánlások a
faluban élők és más falvakban élők részéről, ez mind azt mutatja, hogy van összetartás, tenni
akarás, igény arra, hogy legyenek programok, legyen élet itt a faluban!”
A teljesség igénye nélkül a következők hangoztak el a gyűlésen:
Tájékoztatójában hallhattunk a sikeres közmunka programról, melyben 13 fő mezőgazdasági és
helyi tevékenységet végző dolgozó (17.149.079.-) és 1 fő irodai közfoglalkoztatott dolgozó van,
ezzel lehetővé téve, hogy napi 8 órában nyitva legyen a hivatal. Ennek a 14 főnek a bére
államilag le van finanszírozva, nem kell az önkormányzatnak hozzá tenni semmit.
Szintén közmunka keretében tárgyi eszközökkel gazdagodott az önkormányzat, a település.
Kézi szerszámok, kapálógép, 1000 literes tartályok, szivattyú, háti permetező, traktorhoz
fűnyíró adapter, munkaruha, védőbakancs, motoros fűkasza, fóliasátrak, festékek, faanyagok,
vasanyagok, apróbb használati tárgyak, virág és zöldségmagok, virág és zöldségpalánták, stb.
Közmunka keretében készült, tehát a falunak nem kellett hozzá tennie pénzt:
 42 méter hosszú parkoló a hivatal és orvosi rendelő között
 gyaloghíd rendbe hozatala
 buszmegálló áthelyezése, lefedése (KPM-el, Volánnal egyeztetve)
 iskola felső udvarának, játszótér részének kaviccsal történő feltöltése
 virágosítás, zöldség termesztés
 tájháznál tároló lebetonozása
 orvosi rendelő életveszélyes kéményének lebontása
 temető rendbe hozása, kövek elszállítása
 temetői, régóta csöpögő csap komplett cseréje
 önkormányzati hivatal és orvosi rendelő közti kerítés komplett cseréje (folyamatban
van)
Továbbá nem kell hozzá tenni a falunak a következőkhöz sem: képviselő testület

díjazásához (a kapott normatíva fedezi a költségeket), óvoda, könyvtár, falugondnoki szolgálat,
Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal működése.
Óvoda fejlesztése: a kultúrházban a kisovi wc-jére tetőtéri ablak került beépítése. Új székek,
öltözőszekrények, kis kanapé a nagyoviba, új játékok, új takarító eszközök, hűtő, új
játszószőnyeg a kisoviba, új fektető ágyak, tárolásukhoz szekrény, valamint egységes lepedők
lettek beszerezve. A játszótéri játékokat rendbe hozatta az önkormányzat.
A szerződések egy részét átvizsgáltuk, ésszerűsítettük a költségeket, ennek eredménye: a jobb
feltételekkel kötött biztosítás, éves díj 250 ezer forinttal kevesebb, a felesleges telefonvonal
megszüntetése a kultúrban (több mint 70 ezer forint). Más településről bejáró gyerekek bérletét
az önkormányzat nem támogatta, ez is több százezer forint, amit részben arra használtunk fel,
hogy a Sümegcsehi gyerekek részére magasabb, egységes 5000 Ft beiskolázási támogatást
adtunk.
Civil szervezetek támogatása:
polgárőrség 200.000 Ft + 100.000 Ft egyszeri támogatás az új polgárőr autóhoz
sportegyesület: 200.000 Ft + 1.045.000 Ft a pályázathoz el van különítve, öltöző
fenntartása, takarítása, ruházat mosása, busszal való szállítás a meccsekre
Az önkormányzat alapítványa: iskolás gyerekek jutalmazásához való hozzájárulás, kért
eszközök beszerzése (könyvek, papír, ragasztó, stb.)
Rendezvényeink:
október 23-ai megemlékezés
Mikulásváró a falubeli gyerekeknek
adventi vásár
idősek karácsonya
húsvéti vásár
kézműves foglalkozások
májusfa kitáncolás (új rendezvény, reméljük, hagyománnyá növi ki magát)
falunap, szüreti felvonulás
könyvtári programok, rajzverseny a gyerekeknek
testvériskolai kapcsolat kiépítése
2016. évi közmunka programra keretében szeretnénk:
a temető felső kerítését rendbe tenni, fakerítés festése.
hősök terénél a támfalat rendbe rakni, fákat kivágni
önkormányzati hivatal kerítésének rendbe tétele, cseréje
áthelyezett buszmegállóhoz beálló készítése
újabb virágfajtákkal színesíteni a falut
a konyhával egyeztetve korai zöldségek termesztése, ill. egyéb zöldségek termesztése
olajtök termesztése
sportpályánál a padok javítása, cseréje
tájház udvarának rendbe tétele, előtető alatti rész lekövezése, udvarra padok, asztal
készítése. Iskolás, óvodás gyerekek már az idén is voltak ott, bár nem volt még az idén
rendezett az udvar (most novemberben sikerült a lomokat elvitetni), de meg tudták nézni a
gyerek az ott folyó munkát, a zöldségtermesztést.
2016. évi egyéb tervek: A beígért adósságrendezési pályázat megnyerése esetén a Cifrakert és
a Sport utca aszfaltozása, járdák rendbe tétele, ha van rá mód saját költségen. A 2014-2020-as
uniós pályázatok még mindig nincsenek kiírva, önerőre van a településnek pénze, hogy ha lesz
megfelelő pályázat, azon részt szeretnénk venni.
A közmeghallgatáson felmerült a szüreti felvonulás napjának kérdése. Szombat-vasárnap
kérdése: a lakosságtól egyértelmű vélemény nem érkezett.

