Önkormányzati rövid hírek
Sümegcsehi település helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok
rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendelet értelmében:
„Avar és kerti hulladék ártalmatlanításának szabályai
3.§
(1)
Az avar és a kerti hulladék megsemmisítése elsősorban
komposztálással történhet.
(2)
Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló) illetve a
komposztálásra alkalmatlan (vírusos, baktériumos, gombás, egyéb
fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.
(3) 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.
Az égetendő hulladék kommunális illetve ipari eredetű (műanyag, gumi,
vegyszer és ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat.”
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Kérjük a rendelet betartását, mely minden lakosunk számára kötelező érvényű!
Tegyünk a környezetünk, jelen esetben a levegő tisztaságáért, a szabadtéri
tartózkodás, lakások szellőztetése illetve a ruhák szabadtéri szárítása miatt is!
Az elmúlt évek sikeres csirke pályázata sajnos nem lesz, mivel az idén a
ZALAKAR másra pályázott.
Részben az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok
pályázatán elnyert pénzen (Rákóczi utca); részben önkormányzati saját erőből
(Cifrakert és a Sport utca) 4 méter szélességben aszfaltburkolatot kap három
utcánk. A munkálatok előre láthatóan május második felében két hetet vesznek
igénybe. A felújításról a lakosság bővebb tájékoztatást fog kapni, amint pontos
kezdési időpont rendelkezésre áll.
Optikai hálózat kiépítését kezdte meg településünkön a KanizsaTel Kft. a
Magyar Telekom Nyrt. megbízásából, önkormányzati közreműködéssel. Pályázati
keretből a teljes települést lefedik a szélessávú vezetékes internet, telefon illetve
egyéb digitális szolgáltatásokhoz alkalmas hálózattal. Több villanyoszlop cseréje
szükséges még a hálózat befejezéséhez, így a beüzemelés pontos dátumról csak
ezen munkálatok után tudunk információt adni.

„Régen elmúlt már a újév,
tavasz virrad, itt a húsvét!
Virág, barka, nyuszi, tojás,

sonkaillat, fonott kalács.
Megérte a várakozást,
festhetjük a piros tojást.”

Farsang a Sümegcsehi Lurkó Óvodában
A felvonulást megelőző héten már
verseket, dalokat tanultak ovisaink,
farsangi maszkok készültek, melyben
vidáman játszottak a gyermekek. A
jelmezes
felvonulás
az
iskola
zsibongójában
február
11-én,
szombaton került megrendezésre,
melyen a szülők és rokonok is nagy
számban részt vettek. A feldíszített teremben, örömteli hangulatban a gyermekek
nagyon büszkén vonultak fel ötletes jelmezeikben, majd a közös tánc és a
megvendégelés következett. Szülők, gyermekek, pedagógusok közösen táncoltak,
mindenki jól érezte magát. Végül a tombolasorsolás izgalmai zárták a programot.

Ezzel nem ért véget a farsangi program. A szülői közösség szervezésében az esti
órákig folytatódott tánccal, tombolasorsolással, a gyerekek megvendégelésével.
Nem maradhatott el a pedagógusok jelmezes felvonulása sem, ami az idei évben
„katonás” rendben történt. A gyerekek és felnőttek együtt szórakozva
búcsúztatták a telet a sümegcsehi iskolában.

Gyümölcs oltó-szemző nap

Farsang a sümegcsehi általános iskolában
Az idei évben is lázasan készültek
a diákok a farsangra. Az iskolai év egyik
legkedveltebb időszaka ez. Amellett hogy
jó szórakozási lehetőség, jelentős
közösségkovácsoló erővel is bír. A
gyerekek ugyanis osztályonként vagy
kisebb csoportokban kis produkciókat is
összeállítottak a felvonulásra. Tanáraik,
szüleik
segítségével
táncot
koreografáltak, próbáltak, készítették a jelmezeiket. Pénteken délután a szülőkkel,
rokonokkal zsúfolásig megtelt Falu- és Kézművesházban színes szórakoztató
műsorrá állt össze a nyolc osztály produkciója. Láthattunk mesehősöktől kezdve,
katonákat, focistákat, táncosokat, zenészeket, állatfigurákat, űrlényeket, de még
baktériumokat is játszani és táncolni a színpadon. Volt, aki felszabadultan s volt,
aki kicsit izgulva, de minden iskolás részt vett az előadásban.

Sümegcsehi Község Önkormányzata és a
Vadkörte Gyümölcsészeti Kör közös
szervezésében oltó-szemző napnak adott
helyet a hivatal udvara. Alma, körte,
cseresznye, mirabolán vadalanyokat az
Önkormányzat ingyenen biztosított,
melyekhez választhattak a jelenlévők
nemes ágakat. A két szakember a
jelenlévők minden kérdésére igyekezett
választ adni, mialatt bemutatták az oltás
technikáját illetve folyamatosan készítették kérésre az oltványokat. Régi magyar fajta
gyümölcsfákról ők is hoztak ágakat, Döbröcéről is sokféle gyümölcsfáról érkeztek ágak
az oltáshoz, illetve az érdeklődők is nagy számban hoztak ágakat. Sokan gazdagodtak
az általuk kiválasztott fajtával – a legtöbben ki is próbálták magukat, és izgatottan
oltottak be néhány csemetét. Gyermekek is nagy érdeklődéssel figyelték a technikát –
melyet nagy lelkesedéssel ki is próbáltak. Reméljük, pár éven belül már a gyümölcsét
élvezhetik ennek a szép napnak.

