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„Tavasz hajnalán Róluk emlékezünk, 
A nőkről, kiknek Életünk köszönhetjük. 
Ki mindent Megtesz értünk, a nő, 
Dajkál, ápol, És felnevel ő. 

 
Hálánk szálljon Lányra, anyára, 
Ki a családot Összetartja. 
Szépséges nők, Jó asszonyok, 
Kívánunk boldog, Víg nőnapot.” 

 
 
 

Gombosné Szabó Viktória 
 

Madár-mese 
 

Tegnap a parkban sétálok,   Ezen megint összevesztek, 
s lám, egyszer csak mit látok?  kegyetlenül verekedtek. 
Két kis madár verekedik,   Én meg álltam tanácstalan. 
egymás tollát szörnyen tépik.  Mit csináljak most egymagam? 
 
Nem álltam meg, odamentem,  Szóltam hát nekik: "Csend legyen, 
s tőlük halkan megkérdeztem:  és gondolkodjatok ezen: 
"Miért van, hogy verekedtek?  Sok kukacot fognak mások, 
Sokkal szebb, ha énekeltek!"  amíg ti csak itt lármáztok. 
 
És míg válaszukat vártam   Így a pocak meg nem telik, 
meglepődtek nagyon, láttam.  csatázhattok akár estig. 
Összenéztek csodálkozva:   Közben észre sem veszitek, 
Érthető egy ember szava?    szép tollatok mint vesztitek." 
 
Bizony igen! És azt mondtam:  Megálltak és elnémultak. 
"Halljam panaszotok nyomban!"  Két szép madár, de most rútak. 
Egyik máris előlépett,   Szégyenkeztek, láttam rajtuk, 
meséjébe ekképp kezdett:   sajnálták a tollruhájuk. 
 
"Én csak csendben szálldogáltam,  Röstelkedve fogtak bele 
mikor egy kukacot láttam.   külsejük rendezésébe. 
Lecsaptam rá azon nyomban,  Eltartott egy jó pár órát, 
hogy lenyeljem, alig vártam.  míg magukat rendbe hozták. 
 
Ám ekkor jött e gazfickó,   Azóta már láttam őket, 
erőszakos, nagyon mohó.   mindkettő csak énekelget. 
Tőlem szó nélkül elvette,   Azt dalolják télen, nyáron, 
aztán elreppent nevetve."   Ne verekedj semmi áron! 
 
Ezt a másik nem hagyhatta, 
társát eleget hallgatta. 
"Nem is így volt, te hazudós! 
Nem mond igazat, ez biztos!" 
 

 Kérjük, támogassa adója 1%-a felajánlásával alapítványainkat, egyesületeinket! 
Adószám: 18960583-1-20 Fazekas József Általános Iskola és Óvoda Működéséért Közalapítvány  
Adószám: 19956875-1-20 Sportegyesület Sümegcsehi     
Adószám: 18966857-1-20 Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület   
Adószám: 18957725-1-20 Fazekas József Emlék Alapítvány 
 

A Sümegcsehi Posta új telefonszáma: 83/510-021 
 

http://www.sumegcsehi.hu/


 
Önkormányzati rövid hírek 
 

Start közmunka programra összesen 17.149.079.- forintot nyertünk. Ez teszi lehetővé, 
hogy 13 fő tudjon munkát kezdeni március 2-án. Két területen: a mezőgazdaság és a helyi 
sajátosság. Ezek keretében főbb célkitűzéseink: a Tájház rendbe tétele, berendezése, 
udvarán oktatókert létre hozása, melyet az iskolás, óvodás gyerekek is rendszeresen 
látogathatnának. Tervezzük a focipályánál a padok cseréjét, az orvosi rendelő előtt 
parkoló kialakítását (szűk a kanyar, a betegek az úton tudnak csak parkolni), 
önkormányzati kerítés rendbe tételét, a falu virágosítását, az önkormányzati területek 
rendben tartását, mezőgazdasági utak takarítását, lombmentesítését. 
A mezőgazdasági start közmunkát az idén el tudjuk indítani, mert az alapfeltételként 
biztosítandó minimum 1 hektár földterületet felajánlásból rendelkezésünkre bocsátották 
a faluban néhányan, melyet ezúton is köszönünk! Több féle, és nagyobb mennyiségű 
zöldség termesztésre van módunk, valamint egy fólia sátor felállítását is meg kívánjuk 
valósítani. Építő jellegű ötleteiket, véleményüket szívesen meghallgatom. 
 

2015. március 1-jétől a szociális törvény alapján nyújtott több segélytípus igénylésének 
és folyósításának a szabályozása megváltozik. 
Bizonyos támogatások megmaradnak, de átkerülnek a járási hivatalokhoz. A jövőben az 
aktív korúak ellátása való jogosultság megállapítása és folyósítása a járási hivatal feladata. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatással, valamint az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatással kapcsolatos ügyeket a járási hivatalban kell intézni. 
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen 
települési támogatás lesz, melynek feltételeit rendelet szabályozza. 
A helyi adókról szóló törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, 
városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (önkormányzat) rendelettel 
az illetékességi területén helyi adókat, valamint települési adókat vezethet be. 
Sümegcsehi Község Önkormányzatának képviselő-testülete új adót nem vezetett be 
valamint a már meglévő adók mértékét nem emelte. 
2015. február 23-án a Sümegcsehi Község képviselő testülete megalkotta a települési 
támogatásról szóló rendeletet, melyet hamarosan a www.sumegcsehi.hu honlapon is el 
lehet olvasni.                                                                               

                                                                                    Sziva Erika polgármester 
 
Kedves Lányok, Asszonyok! 
 
Nőnap alkalmából a háziorvosi praxisba bejelentkezett Pácienseim számára 

ingyenes nőgyógyászati szűrővizsgálatra van lehetőség idén is 2015. március 08-án 
délelőtt 8.00-12.00 óra között. A vizsgálat rákszűrést és ultrahang vizsgálatot is tartalmaz. 
Bejelentkezés és időpontkérés személyesen a rendelési időkben vagy a 0620/5127035-s 
mobilszámon lehetséges. 
 
Tisztelettel: dr. Juhász Sándor                                                      www.privatnogyogyasz.hu 
               

 
Néhány kép a februári ünnepségekről: 

 
 
Óvodai farsangi felvonulás 
 

                
 
Iskolás farsang 

 

                
 
 
 
Disznóvágás és disznótoros a Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület 
szervezésében 
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