Gombosné Szabó Viktória
Lefogadom…
Lefogadom, hogy a húsvéti nyúl
már a kert végében lapul,
mert tegnap, mikor arra jártam,
a fehér fülét pont megláttam.
Köszöntem volna neki, de
a felnőttet nem szeretheti,
hisz eliszkolt nyomban,
csak nyomát láttam a porban.
Mit keresett? Jó kérdés!
Íme itt a feltevés:
a tyúkjaimmal üzletel,
mert tojás, ami neki kell.
Azért remélem nem visz el sokat,
különben miből sütök kalácsokat?
S mibe kerül a tojás?
Ára csak egy locsolás,
amivel a derék húsvéti nyuszi
hétfőn a tyúkokat kifizeti.

www.sumegcsehi.hu

Tavasz
Ébredezik erdő, határ,
sok kis lurkó rég erre vár.
Enged a fagy, olvad a hó,
szabadban lenni csuda jó!
Enyhe szellő erre jár,
játszik vele a napsugár.
Rügy fakad és bimbó pattan,
pillangó száll a tavaszban.

Kérjük, támogassa adója 1%-a felajánlásával alapítványainkat, egyesületeinket!
Adószám: 18960583-1-20
Adószám: 19956875-1-20
Adószám: 18966857-1-20
Adószám: 18957725-1-20

Fazekas József Általános Iskola és Óvoda Működéséért Közalapítvány
Sportegyesület Sümegcsehi
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület
Fazekas József Emlék Alapítvány

„Nélkületek oly’ szürke lenne a világ!
Nélkületek nem nyílna a Földön virág!
Nélkületek nincsen férfi!
Nélkületek nem is lehetne élni!
Éljetek hát soká, Ti nők!”

2016. március 4.

Önkormányzati rövid hírek

Néhány kép a farsangi ünnepségekről:

Közmunka program Sümegcsehin 2016. március 1-től

Óvodai farsangi felvonulás

Mezőgazdasági közmunka községünkben a tavalyi évben indult először, és sikeres
évet zárt. Az idén is pályáztunk, nyertünk, így részt tudunk venni a mezőgazdasági
közmunkaprogramban. Továbbá a helyi közfoglalkoztatási program beadását is pozitívan
bírálták el, ezért mindkettő folytatódhat az idén. A két programra nyert támogatás
összege: 21.515.499.- forint, mely fedezi a közmunkások bérét, a munkavégzéshez
szükséges eszközök, tárgyak, alapanyagok beszerezését, működtetési költségét. A közös
szándék és összefogás eredménye, hogy 2016. március 1-től immár 15 ember kezdhette
meg a faluból a munkát. Sziva Erika polgármester asszony: „Örülök annak, hogy a nőknek
is sikerült közfoglalkoztatás keretén belül munkát biztosítani. Három gyermekes anyaként
átérzem a nők gondjait, különösen azokét, akiknek kisebb gyerekeik vannak, nehezen
tudnak elhelyezkedni, munkát találni. A mezőgazdasági közmunka egy lehetőség
számukra, hogy megpróbáljanak a munka világába visszazökkenni úgy, hogy közben a
gyerekeikre, családjukra is jusson idejük”.
A közmunkaprogram beindításánál az önkormányzat az idén is bizton
számíthatott a falu lakosságának összetartó erejére: a faluból többen ideiglenes
használatra átengedték földjeiket az önkormányzatnak, míg mások gépi földmunkák
elvégzésében, a munkálatokhoz szükséges eszközök, alapanyagok beszerzéséhez,
biztosításához ajánlották fel segítségüket.
Az elmúlt hónapokban a közvilágítás több izzója meghibásodott, cserére szorult. A
szolgáltatót bármely lakos értesítheti a 0680/533-533 vagy a 0640/200-636 hibabejelentő
számokon. A hiba elhárítására az áramszolgáltatónak rendszerint 2 hétbe telik.
A településen és környezetében több alkalommal gyűjtöttek szemetet közmunkásaink.
Kérjük a lakosságot, hogy óvjuk, védjük lakókörnyezetüket, ne szemeteljünk, ügyeljünk a
tisztaságra! A szelektív gyűjtőszigetek elszállítási gyakorisága (papír/műanyag/üveg)
havonta, a házhoz menő szelektív gyűjtés gyakorisága (papír/műanyag) szintén havonta
történik az elmúlt évekhez hasonlóan.
Az avar és a kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a
tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, kizárólag keddi napon 15.00 és 18.00 óra
között szombati napon 8.00 és 18.00 óra között végezhető!

Kedves Lányok, Asszonyok!
Nőnap alkalmából az idén is a Sümegcsehi Háziorvosi Praxisba bejelentkezett
Pácienseim számára ingyenes nőgyógyászati szűrővizsgálatra van lehetőség 2016. március
06-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 06 20/512 7035-ös
telefonszámon lehetséges.
Tisztelettel: dr. Juhász Sándor
www.privatnogyogyasz.hu

Iskolás farsang

