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„Szeptemberi szél fúj
harsogva indulót,
s terel iskolába
éretlen nebulót.

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

Kincset rejtenek ők,
megannyi gyémántot,
csiszolásra várva,
fényesítsd, s meglátod.”

2016.szeptember 12.

Falunap 2016
Az önkormányzat az idei évben augusztus 6-án rendezte a település
falunapját. A programok között minden korosztály találhatott magának kedvére valót.
Kilenc órától nagy sürgés-forgás kezdődött a sportpályáján, az éjszakai sok
eső után szép időnk lett. A főzni vágyók jó kedvvel, nagy igyekezettel foglalták el a
számukra kijelölt területet – építették a sátrakat, elhelyezték az asztalokat, padokat. Ez
alatt kispályás focitornára nevezhettek a csapatok. Rövidesen tíz csapat kezdte el a
mérkőzéseket. Nem csak helyi, környékbeli településekről is jöttek csapatok. A több
órán át tartó küzdelmet sok-sok néző követte figyelemmel. A győztes a „Veteránok”
csapata lett, emellett gólkirályt, a legjobb mezőnyjátékost illetve a legjobb kapust is
kiválasztották a meccseket vezetők. A mérkőzések után 11-es rúgó versenyen
mérhették össze tudásukat a jelentkezők.
Közben a bográcsokban, tárcsákon főttek, sültek a finomabbnál finomabb
ételek, előkerültek a házi sütemények, rétesek, a helyi borok, pálinkák, a jó hangulat
garantált volt. Az idei évben az önkormányzat babgulyást készített, melyet bárki
megkóstolhatott. Ajándékként minden szakács
kapott egy a falunapra hímezett kötényt, hogy
emlékezetes maradjon ez a szép nap. A
gyermekek népi játékokat próbálhattak ki,
kézműves foglalkozáson barkácsolhattak illetve
csillámtetoválás várta őket. A délután folyamán az
ingyenes légvárban folyamatosan teltház volt,
nagyon élvezték a gyermekek. A helyi fiatalok
ingyen fagyit is kaptak az önkormányzattól.
Köszöntő beszédében Sziva Erika polgármester asszony kiemelte: „Ezzel a
mostani rendezvénnyel mi, akik itt vagyunk, erősítjük az összetartozást, a közösségért
való tenni akarást.” – jelezvén, hogy mennyien segítették a lebonyolítást. A beszéd
után kezdődött a lányok, asszonyok bajnoksága: a gumicsizma hajító-, célba dobó
verseny. A hölgyek nagy odafigyeléssel próbálták eltalálni a bábut, a nézők hangos
nevetéssel díjazták a dobásokat. Ezután a kiürített futballpályán helikoptermodellezést
láthattak az érdeklődők, a látványos, trükkös mutatványokat megnehezítette a felfelerősödő szél, de a profi irányító nagyon jól manőverezett. Elkezdődött az estig tartó
lángos sütés az ügyes csáfordi asszonyok segítségével, a 40 kg lisztből elkészült
lángost bárki megkóstolhatta.
A már hagyományos, minden évben sok
nevetést
kicsalogató
parasztpróba
vette
kezdetét. 13 két fős csapat nevezett. A feladatok
között volt olyan, melyen megmutatkozott, ki
„ért” a kézifűrészhez. De voltak nagy
odafigyelést, csapatmunkát erősítő feladatok is,
ilyen volt a traktor gumigurítás. A győztes páros
egy igazi paraszt lakomához szükséges bőség
kosarat vihetett haza, egy díszített falunapi
vasvillával együtt. Röviddel ezután kezdődött a traktorhúzó verseny. Az önkormányzat
új kistraktorával sok párosnak meggyűlt a baja az előző nap felázott, felpuhult talajon,
de minden erejüket beleadva húzták a csapatok.
A versenyek után a kultúra és a mulatás vette kezdetét. Elsőként a budapesti
Tomori Pál Általános Iskola diákjai énekeltek furulya kísérettel, majd őket követte a Kid
Dance tánccsoport lányainak műsora. Kán-kán, csárdás és modern táncokat adtak elő.

A táncosokból sugárzott jókedv, a produkciókat a
lelkes közönség nagy tapssal díjazta megalapozva
az esti hangulatot. Az est fénypontja a Pacsirták
műsora volt, a két tűzről pattant énekes népszerű
mulatós dalokat énekelt, közben megmozgatva a
legfiatalabb és az idősebb korosztályt is. Ezt
követően éjszakába nyúló mulatozás keretében
hajnalig rophatták a táncot a bálozók.

Önkormányzati rövid hírek
Elkezdődött a 2015/2016-os tanév az óvodában és az iskolában. A nyár
folyamán a főépület új cserepet, lécezést, erősítést, bádogozást kapott. A
megrepedezett kémények elbontásra kerültek. A költségét az óvoda és az
önkormányzat finanszírozta.
Az idei év közmunka programjának
mezőgazdasági részének segítségével sikerült
lecserélni
az
önkormányzat
elöregedő
kistraktorát, egy fiatalabb, nagyobb, erősebb
ISEKI kistraktorra. A régi beszámításra került
az újabb árába.
Befejeződött
a
temető
felső
kerítésének drótfonatának lecserélése. A régi
elhasználódott, sok helyen lyukas, sérült volt. A
templom
éjszakai
kivilágítása
a
közvilágítással együtt - három reflektorral
üzemel.
A település útjain keletkezett kátyúk javítása augusztus hónapban
megtörtént. A nyáron többször is esett nagy mennyiségű eső rövid idő alatt, ami
több esetben is nehezen járhatóvá tette a hegyi utakat. A javítást az önkormányzat
igyekezett a lehető leggyorsabb időn belül megoldani. A javítás folyamatos. Több
kifakult, jelzésre alkalmatlan közlekedési tábla cseréje megtörtént, illetve az
önkormányzat kerítésének felújítása is folyamatban van.
A nyár folyamán több alkalommal is részt vehettek a gyermekek
kézműves foglalkozásokon, filmvetítéseken és sportos játékokon.
Elkezdődött a Hősök és Áldozatok terének felújítása. Vis major
támogatás keretében 11.520.000 Ft-ot nyert a helyreállításra az önkormányzat. A
már 2014-ben katasztrófavédelem által jegyzőkönyvezett, veszélyesnek ítélt
fenyőfák kivágásra kerültek, azóta a támfal a sok eső miatt megrongálódott. A
támfal újra építése (3 oldalról, 30 méter hosszan, vasbeton alapozással, vasbeton
hátfallal, terméskő homlokfallal) és a csapadékvíz elvezetés megoldása mellett a
tér rendbetétele, parkosítása, illetve a jelenlegi felvonulási terület helyreállítása fog
megtörténni a pályázat keretében. A munkálatok ideje alatt a lakosság megértését
kérjük a parkoló lezárása, illetve az építkezési munkálatok miatt. Várhatóan
szeptember hó végéig elkészül a teljes beruházás.

