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Sümegcsehi Község Önkormányzata elszállított mennyiség alapján
fizeti a lomtalanítást, kérjük a lakosságot, hogy csak és kizárólag a
településen keletkezett lom kerüljön az ingatlanok elé.

Nagy múltra tekint vissza a szüreti felvonulás, mely a
helyi szokás szerint a búcsú napja utáni második
vasárnapon kerül megrendezésre. A sok eső miatt,
egy emberként szorított a falu apraja nagyja a jó
időért. Október 18-án az ebédet elfogyasztva a
kultúrháznál gyülekeztek a vidám ünneplők,
felvonulók, lovasok, kocsisok, hintók. Voltak kik népi
viseletbe öltöztek, voltak kik vidám, mulatságos
jelmezt öltöttek. A kezdeti borkóstolás és néhány pogácsa elfogyasztása után elsőként
Nagy József kanonok úr megáldotta az újbort. Az ünnepélyes ceremóniát a kisbíró
követte. Köszöntötte a rendezvény idejére választott Bírót és Bírónét majd eleget téve
a nép kíváncsiságának elmondott néhány vicces történetet. A felvonulást a
hagyományokat megtartva fúvós zenekar vezette fel, utána felsorakoztak a lovasok,
hintók, szekerek a végén pedig a gyalogosan
felvonulók kísérték a hosszú sort. Közben kínálók
kóstoltatták meg a borokat, pálinkákat az
érdeklődőkkel. Alig egy óra múlva a kulturális műsor
a feldíszített kocsmadombon vette kezdetét elsőként
a fúvószenekar vidám dalait hallhattuk, majd ezt
követően a kisbíró csalt ki hangos nevetést
intelmeivel,
majd
a
polgármester asszony
köszöntötte a jelenlévőket. Beszéde után az
általános iskola ügyes, alsós diákjai énekeltek, táncoltak. A fiatalokat a Sümegcsehi
Népdalkör és Sümeg Néptáncegyüttes követte, színesítve a műsort. A település
vezetése eltökélt abban, hogy más településekkel, iskolákkal is baráti kapcsolatot
létesítsen, ennek keretében a budapesti Tomori Pál Általános Iskola énekkara, néptánc
együttese is örömmel elfogadta meghívást és fellépett a színpadon, kiegészítve egy
fiatal, bátor tomoris diák szóló énekével. Az iskola igazgatója ünnepélyesen emléklapot
adott át együttműködési szándékának jeleként. Rövidesen az Ajka-Padragkút
Táncegyüttes lendületes, pörgős fiataljai mutatták
meg tudásukat, majd zárásként a Cserszegtomaji
Tátika Népdalkör kápráztatta el operettes, mulatós
műsorukkal a nagyérdeműt. Az önkormányzat
kétféle gulyással készült melyet mindenki
megkóstolhatott, csak úgy, mint a szilvás
gombócot, sült gesztenyét és a település jó borait.
Köszönetünket fejezzük ki a rendezvény
segítőinek, támogatóinak!

Önkormányzati rövid hírek
Sümegcsehi Önkormányzata az idei évben az előző évektől eltérően egységesen 5000
forint beiskolázási segélyben részesítette a település tanulóit. Ez 525 ezer forint
támogatást jelent. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: november 9.
A képviselő-testület elhivatott abban, hogy azokat a fejlesztéseket, amelyeket
pályázatok nélkül, saját erőből is képes megoldani, és a közlekedés biztonságát
javítva, a falu érdekeit szolgálja, azokat meg kell oldani. Az előbbi terv keretében került
sor két régóta problémás terület felülvizsgálatára. A település egyik buszmegállójában
a buszok hely hiányában a lakóház bejáratában fogadták az utasokat, balesetveszélyt
illetve akadályoztatást teremtve. Ezen probléma megoldása volt a buszmegálló 15
méterrel való eltolása olyan területre, ahol ezen problémák nem állnak fenn. A
szükséges engedélyek beszerzése után
az önkormányzat saját erőből készítette
el a módosítást.
A másik terület az orvosi rendelő előtti
veszélyes útkanyarulat, mely azon felül,
hogy szűk, még a szembe jövő esetleges
forgalmat sem lehet látni benne. A
mellette lévő árok 42 m hosszú
befedésével szintén saját forrásból
szélesíteni kívánta az önkormányzat
ezen
szakaszt.
Az
önkormányzat
vezetése reméli, hogy ezzel még tovább
csökkenthető a baleseti kockázat.
Sümegcsehi település 43 m3-nyi tűzifát nyert a szociális tűzifa pályázaton. Melyet
még az idei évben szeretne szétosztani a rászorulók között. A 2015-ös rendelet szerint
lehet beadni igényeket az önkormányzati hivatalnál, az erre rendszeresített űrlap
kitöltésével. A rendeletet a falu hirdetőin az önkormányzat közzé teszi. A kérelem
beadási határideje november 20.
Sümegcsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart
2015. november 13-án, pénteken 18 órai kezdettel. Főbb témák egyike a
szennyvízhálózat kiépítése, mellyel kapcsolatban a Zalavíz Zrt tart tájékoztatót. Kovács
Zsoltné hegybíró jelezte, hogy amennyiben kérdések merülnek fel a szőlőheggyel
kapcsolatos ügyekben, szívesen eljön, megválaszolni. Kérése, hogy november 6-áig
az önkormányzat hivatalában szíveskedjenek leadni a kérdéseket. A közmeghallgatás
végleges napirendi pontjai szintén megtekinthetőek lesznek a település hirdetőin.
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására kiírt pályázat keretében az önkormányzat terve a Sport utca és a
Cifrakert utca aszfaltozása. 5 méter szélességben 5 cm aszfaltréteggel,
összességében 350 hosszban. Az előzetesen kalkulált több mint 11 milliós fejlesztésre
az idei évben nem kapott Sümegcsehi támogatást, mivel csak a 2000 fő feletti
települések kaptak támogatást 2015-ben. Ígéretek szerint a jövő évben a 2000 fő alatti
települések is megkapják ezt a támogatást.

Egy fergeteges falunap néhány képben…

