MEGHÍVÓ

Gyümölcsfaoltásra és magbörzére

2019. március 23-án
9 órától 11 óráig
Sümegcsehi Önkormányzati
hivatal udvarán.

www.sumegcsehi.hu

2019. március 6.

Nemes ágakat, aki tudja, milyen fát szeretne oltani, hozzon
magával. Alma, körte, cseresznye, mirabolán
vadalanyokat az Önkormányzat ingyen biztosít a
résztvevőknek. Magbörzére akinek van olyan zöldség vagy
virág magja amit szívesen ajánl másoknak, hozza el!

Az önkormányzat a tavalyi év végén vásárolt egy JOOLA pingpongasztalt,
melyet a továbbiakban a Falu- és
Kézművesház nyitva tartási idejében az
egyik emeleti helyiségben használhatnak
a pingpongosok. Régi igényt elégítettünk
ki, mivel az épület kihasználtsága nem
tette lehetővé, hogy fix helyen, felállítva
lehetőség legyen a játékra.
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

„Maradjon meg e nap szép emléke,
Irántuk, kit méltón tisztelünk,
Gondoljanak azon szép szavakra,
Melyet róluk szívből hirdetünk.”

Önkormányzati rövid hírek
Közmunkaprogram pályázat ismét nyert, ennek keretében
2019. március 1-től újra indul az 1 éves program. A program
keretében 9 fő foglalkoztatható. A közmunkaprogram keretében
készül egy rövid járdaszakasz a Hősök és Áldozatok terén, a tájház
udvarban egy tetővel ellátott terület a település régi tűzoltó
kocsijának kiállításához, rövidesen befejeződik az utcanév táblák
cseréje is. A program keretében a sportpálya fejlesztését is
segítjük, a „kispadok” felújításával, továbbá mezítlábas parkot
készítünk a sportpálya melletti játszótérhez, illetve idén is
szeretnénk szép virágokkal színesíteni a falu közterületeit.
A településen és környezetében több alkalommal gyűjtöttek szemetet
közmunkásaink. Kérjük a lakosságot, hogy óvjuk, védjük lakókörnyezetüket, ne
szemeteljünk, ügyeljünk a tisztaságra!

Néhány kép a farsangi ünnepségekről:
Óvodai farsangi felvonulás

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!
Óvodánk mindkét csoportját sikerült fejleszteni a tavalyi év végén. Új
szőnyegeket, szekrényeket, öltöző szekrényeket, kis gépeket beszerzésével
gyarapodott az intézmény.
A Falu- és Kézművesház 16 db új asztallal gazdagodott, így már közel 100
fős rendezvényekhez is tudunk asztalokat, székeket, tányérokat, terítőket
biztosítani.
Tavasszal, nyár elején (május-június) fel lesz újítva a Táncsics utca
repedezett, kátyús útburkolata, amennyiben már ismert lesz a pontos dátum
(időjárás és a kivitelező lefoglaltsága befolyásolja) értesítve lesz a lakosság. A
munka során előforduló közlekedési fennakadásokért előre is mindenki türelmét
kérjük. Az utca teljes hosszában új aszfalt burkolatot kap. Néhányan jelezték,
hogy a bejárójukat is megcsináltatnák a kivitelezővel, ez a Rákóczi, a Sport és a
Cifrakert utcákhoz hasonlóan a kivitelezővel egyeztetve saját költségre oldható
meg.
A Magyar Falu Program pályázat keretében több pályázatot is kívánunk
beadni, többek között a Petőfi utca útburkolatának újraaszfaltozására is. A
pályázatok az év folyamán fognak megjelenni.
A falunap az idei évi tervezett időpontja augusztus 24-e (szombat).
További idei évi terv a plébánia kerítésének javításában segítségnyújtás
az egyházközösség részére (kőműves munka és festés).

Iskolás farsang

