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Szeretettel várunk 

minden kedves 

érdeklődőt 

június 28-án 16 

órától településünk 

májusfájának 

kitáncolásra! 
 

Gyerekeknek játszósarok, kézműves foglalkozás! 

Batyus buli! A hozott sütemények, ételek, italok a helyszínen 

családias - barátias környezetben elfogyaszthatóak! 
 

 

Érezzük jól magunkat, töltsünk együtt egy kellemes délutánt! 
 

Óvodai ballagás 
 

 
 
Iskolás ballagás 
 

 
 
 

Az idei évben is támogatja településünk önkormányzata a Sümegcsehi Polgárőr 
Tűzoltó Egyesületet és a Sportegyesület Sümegcsehi civil szervezeteket. 200-200 ezer 
forint támogatásban részesülnek.  
 

Ezúton is köszönjük a polgárőrség áldozatos munkáját és gratulálunk a sport-
egyesület Zala megye III. osztály keleti csoportjában elért 3. helyezéséért! 

 

http://www.sumegcsehi.hu/


 
Önkormányzati rövid hírek 
 
A katasztrófavédelem ismét megtekintette a Hősök és Áldozatok tere fenyőfáit, 
melyeket balesetveszélyesnek minősített már 2014 májusában, az elöregedett fák és a 
kőből készült támfal csúszása miatt. A közút felőli fák az úton közlekedők miatt 
különösen veszélyesek. Ez év szeptember 30-ig adott határidőt (kötelezte az 
önkormányzatot) a fák kivágására, balesetveszély megszüntetésére. Egy-egy fa 
eltávolítását sem engedélyezik tekintettel arra, hogy tovább gyengülne a fák széllel 
szembeni ellenálló képessége. Ezért az önkormányzat eleget tesz a felszólításnak, 
továbbá terveink között szerepel a támfal felújítása és új növényzet kialakítása a téren. 
 
Iskolánkban a tanulás feltételeinek javítása érdekében a konyha áthelyezése illetve 
teljes felújítása is célkeresztbe került, ezzel csökkentve az ételszag, meleg és a pára 
okozta kellemetlenségeket. Az ehhez szükséges pénzügyi keretet a 
Belügyminisztérium pályázata adta volna, mely a gyermekétkeztetés feltételeit javító 
fejlesztések támogatására irányul. Nem tudott az önkormányzat pályázni, mivel 
alapfeltétel, hogy az önkormányzatnak kell működtetnie a konyhát.  
Járda felújítás és karbantartás - szintén BM-es pályázatra 4 utcánk járdájának 
rendbetételére pályázatot adtunk be. 
 
Kedves könyvtári olvasóink!  
Könyvtárunk nyitva tartása megváltozott, az eddigi szerdai (14-16 óra) és pénteki (14-
17 óra) napok mellett szombati (17-18 óra) napokon is vár minden kedves olvasni 
vágyót Gombosné Szabó Viktória könyvtáros. Könyvtárunkban selejtezésre került sor. 
A leselejtezett kötetek megtekinthetők és ingyen elvihetők nyitvatartási időben. 
 

Ezúton is köszönjük Novák Ferencné hosszú éveken át kitartó munkáját 
községünk könyvtárában! 

 

A település különböző részein 
több színben pompázó 
virágszigeteket hoztunk létre. A 
cél, hogy szebbé tegyük 
községünk közterületeit.  Ezúton 
kérjük a lakosságot, hogy óvják a 
gondosan elültetett virágokat. 
Szeretnénk, ha a településen 
nem csupán ezeken a helyeken 
díszlenének a virágok, növények, 
hanem ki-ki a maga portáját is 
igyekezne rendben tartani, 
szépítgetni.  Kellemes, rendezett, 
virágos környezetben természe-

tesen mindannyian mások vagyunk, másként érezzük magunkat.„Aki a virágot szereti, 
rossz ember nem lehet.” – tartja a mondás. 
 
A temetőben a már régóta csöpögő csap lecserélésre került, továbbá a több éve nem 
működő, a falu központjában lévő közkút szétfagyott vízóráját az önkormányzat 
kicseréltette, így az is újra működik. 

 

 
Start munka program 
 
A mezőgazdasági közmunkaprogram keretén belül, ahogy arról már írtuk fólia sátrakat 
is sikerült beszerezni. Kb. 2000 tő bársonyvirágot és begóniát neveltek ott a dolgozók, 
majd a virágokat kiültették a faluban. A virágok után a zöldségfélék kaptak helyet a 
fóliasátrakban illetve a szabadföldi növények kiültetése is sikeresen indult. Salátát és 
zöldborsót is át tudtunk adni a helyi konyhának, és ahogy a továbbiakban érnek a 
növények, úgy veszi át a Vásártér Bt. azokat. A költségtakarékosságot szem előtt 
tartva a tájháznál lévő fóliasátrakban valamint az Önkormányzati Hivatal előtt és 
környékén lévő virágokat kútvízzel locsoljuk. 
 

     
 

     
 

 


