Ölimrkályzatg rövgd hírdi
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.”
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!
2018. április 1-jétől a falugondnoki feladatokat Borsi Károly alpolgármester látja el. A
falugondnoki szolgálat az továbbra is változatlan formában működik. A szolgálathoz
tartozó busz igénylése továbbra is az Önkormányzati Hivatalban, Sziva Erika polgármester
asszonynál kérelem formájában lehetséges.
Sümegcsehi Község Önkormányzata a Közösségfejlesztési kulcsprojektek, mint Leader
pályázati keretben kültéri fitnesz- és játszótéri eszközökre pályázatot adott be. A
pályázat a sümegcsehi sporttelep területén kerülne megvalósításra, így bővítve a
sportpálya sportolási lehetőségeit. A pályázati támogatási intenzitás 90 %.
Az idei évben az önkormányzat részben saját erő igénybevételével, részben pályázati
forrásból felújítja a Kossuth u. (Petőfi utcai elágazótól) - a Táncsics u. (Béke utcai
elágazóig) elhasználódott járdaszakaszt.
Sümegcsehi Község Önkormányzata az idei évben is sikeres közmunkaprogramot adott
be, 10 fő közfoglalkoztatott létszámmal, helyi sajátosságok feladatkörben pályázatot
nyert.

Nygtva tartás vájtmzás!
A Sümegcsehi Falu- és Kézművesház hétfő, szerda, csütörtök és pénteki napokon 16
órától 20 óráig tart nyitva. Az eMagyarország Pont hálózat átalakul Digitális Jólét Pont
hálózattá, az átalakulásra az önkormányzat pályázatot nyert. Pályázati támogatási
intenzitás 100%. A helyiség új lehetőségekkel, illetve műszaki eszközökkel bővül.
A községi könyvtár nyitva tartása ………………………………………………………………………………..,
könyvtáros feladatokat Kiss Hajnalka látja el.
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„Itt a húsvét, djhött véfrd,
A szén jálymi örökérd.
Mdrt a jálymi szén vgráfmi,
Ijjatms víz gjjgi ráhmi.
Kit húsvétimr ldk jmcsmjlai,
Hdrvadt vgráf jdsz kár hmjlan.
Nd euss dj hát, szén vgráfmk,
Omcsmjásért csói hár, hármk!”

A locsolkodás
magyar húsvéti hagyomány. E szokás szerint húsvéthétfőn hajnaltól kezdve a
fiúk vízzel, újabban csak illatos kölnivel locsolják meg az ismerős lányokat.
Vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték, ugyanis még ötven évvel ezelőtt is
elterjedt formájában vödörnyi vízzel locsoltak, vagy az itatóvályúba dobták a
lányokat, akik a nemes alkalomra a legszebb ruhájukban pompáztak. A
városokban, illetve napjainkban a finomabb formája az elterjedt, amikor illatos
parfümféleséggel, locsolóvers elmondásával kell kiérdemelni a jutalmul kapott
festett hímes tojást.

Húsvétra iészüjődés

Farsalf az óvmdábal

Március 24-én, szombaton húsvétváró
kézműves foglalkozásnak adott otthont a
Sümegcsehi Falu- és Kézművesház. 10
órától a legkisebbek szülői, nagyszülői
felügyelettel foglalatoskodtak. Vasalható
gyöngyökkel készülő díszek most is nagy
sikert arattak, készült belőlük tojás, virág,
lepke igazi tavaszi hangulat alakult ki. Egy
másik asztalcsoportnál a színes és
kartonpapíré volt a főszerep, egyre-másra készültek a színesebbnél-színesebb
üdvözlőlapok, virágokkal, pillangókkal, nyuszikkal díszítve. Természetes mivel közeleg a
húsvét a nyuszi készítés sem maradhatott el.

Ojtólan Sükdfcsdhgl
Sümegcsehi Község Önkormányzata és a Vadkörte
Gyümölcsész Kör közös szervezésében az idén
harmadik alkalommal oltónapnak adott helyet az
önkormányzati hivatal udvara 2018. március 17-én.
Alma, körte, cseresznye, mirabolán vadalanyokat az
Önkormányzat biztosított, melyekhez választhattak a
jelenlévők nemes ágakat. Három 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
– népszerűsítve ezzel a betegségekkel
szemben ellenállóbb fajtákat.
Az érdeklődők is nagy számban hoztak
ágakat, mert a nagyszülők által ültetett,
mára már elöregedett fákat kívánják így
"megmenteni". A legtöbben ki is próbálták
az oltás techinkáját, maguk oltottak be
néhány csemetét. Reméljük, pár éven
belül már a gyümölcsét élvezhetik ennek a
napnak.

Farsang az isimjábal

