
 Önkormányzati rövid hírek 
 

 Sümegcsehi Község Önkormányzata csapadékvíz elvezetés céljából a 

Táncsics utca folytatásában lévő 08 helyrajzi számú külterületi út mellet 697 

méter hosszúságban – a patakig – helyreállította az árkot, továbbá híd készült 

a lecsatlakozó, szintén önkormányzati úthoz. 

          
 

 Az elmúlt hónapokban többször is előfordult közvilágítással 

kapcsolatos hiba az elektromos hálózatban. Az EON, mint szolgáltató kereste a 

rejtett hibát. Kosaras kocsival, egyesével nézte át a közvilágítás elemeit, 

vezetékeket, biztosítókat az Árpád utcában valamint távtartókat is építettek be.  
 

 Községünk könyvtára a nyári hónapokban a következők szerint tart 

nyitva: szerdán 14-17 óráig illetve szombaton 17-18 óráig. 
 

 Zala Megyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Járási Hivatalának 

ügyfélfogadási ideje (szociális ügyek intézése) továbbra is minden kedden 

8:20-tól 9:30-ig, a Sümegcsehi Önkormányzati hivatalban várja az ügyfeleket. 
 

 A Hősök és Áldozatok tere rendbehozatalára beadott pályázatban 

továbbra is döntésre várunk. 
 

 A temető felső kerítésén lecserélésre kerül a drótfonat. A jelenlegi 

elhasználódott, sok helyen lyukas, sérült.  

 A templom éjszakai kivilágításának megvalósítása folyamatban van. 

Rövidesen a közvilágítás idejében két reflektorral üzemel. A kiépítés költségét 

az önkormányzat a helyi egyházközösséggel közösen állja. A működtetést az 

önkormányzat finanszírozza állami normatívából. 
 

A falu múltjáról készült, régi képekből szeretnénk a nyáron kiállítást 

készíteni. Melyhez az utcákról, épületekről, ünnepségekről készült régi fotókat 

várunk. Minden képet digitalizálás után azonnal visszaadunk, melyek javítás 

után A4 méretre nagyítva kerülnek kiállításra. Külön értékesek lennének azok a 

képek melyek olyan utcát, épületeket ábrázolnak, melyek azóta megváltoztak. 
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 Gólya 
 

 Kelep! Kelep!-   Három éhes fiókájuk  

 Kelepel egy gólyapár.  csőrét tátva, 

 Fészkük felé jó falattal   Gólyamamát, gólyapapát 

 száll, száll, száll.   Hazavárja.          (Osvát Erzsébet) 
 

http://www.sumegcsehi.hu/


Oltónap Sümegcsehin 
 

2016. március 31-én Sümegcsehi Önkormányzata és a Vöckönd Vackor 

Gyümölcsész Kör gyümölcsfa oltónapot rendezett. Az oltónap célja az 

érdeklődők meggyőzése az őshonos gyümölcsfák megőrzésének fontosságáról 

és a gyümölcsfák oltásának megtanítása volt. Hosszú távú cél, hogy minél több 

őshonos gyümölcsfa ültetésével hozzájáruljanak a térség biológiai 

sokféleségének megőrzéséhez.  

Az oltáshoz szükséges alanyokat, és korlátozott számban oltógallyakat az 

Önkormányzat és a Gyümölcsész Kör is biztosított, de igény szerint hozhattak 

saját oltóágat is az érdeklődők.  

Első alkalommal került megrendezésre ilyen program a faluban, szép számban 

voltak, akik részt vettek a 

programon. Sokan érdeklődtek 

a rendezvény iránt, szomszédos 

falvakból is jöttek, jó 

hangulatú, kellemes délutánt 

töltöttek együtt. Külön 

köszönet Kiss András és 

Tarsoly Ernő uraknak, akik 

segítették a résztvevőket abban, 

hogy elsajátítsák az oltás 

technikáját, így a kiskertjeikben 

olyan gyümölcsfák teremjenek 

melyeket saját maguk oltottak be, nem engedve kipusztulni az ősi magyar, 

tájjellegű fajtákat.  
 

Előnevelt csirkeosztás 
 

2015. évben a SZOC-AP-15 elnevezésű kisállatok kihelyezésére pályázott 

Sümegcsehi Önkormányzata, mely projekt benyújtására és lebonyolítására a 

Foglalkoztató ZalA-KAR Kft-t bízta meg. Az önkormányzat támogatást nyert, 

melynek keretében természetbeni 

juttatásként előnevelt csirke és táp 

kerül kihelyezésre a támogatásban 

részesülőknek. 46 családot tudtunk 

ilyen típusú támogatással segíteni – 

nyilatkozta Sziva Erika polgármester 

asszony, aki fontosnak tartja, hogy az 

embereknek legyen kedve háztáji 

állatok tartásával foglalkozni.  

Anyák napi ünnepség 

 

           
 

Vándorbölcső program 
 

Az általános iskola anyák napi ünnepségét követően új kezdeményezés, 

vándorbölcső program indult útnak településünkön. Szabó Dániel ötlete alapján 

az újszülöttek kapnak egy bölcsőt, melyet addig használhatnak, amíg ki nem 

növik, ezután új gazdája lesz. Kezdésnek 2-2 bölcső készült el az ötlet 

kitalálója valamint Kulcsár Attila felajánlásával. A bölcsőket Kardos Róbert 

Bodorfa község polgármestere készítette, a tájegységre jellemző, ízes formák 

segítségével. „A bölcsők külsejében 

fontos volt nekem a hasonlóság, 

hogy minden lurkó ugyanonnan 

indul, de egy bölcső sem pontosan 

ugyanolyan, hisz mindenki 

egyéniség. Ezt az egyéniséget kell 

mindenkiben erősíteni.” – emelte ki 

az ötletgazda, majd kérte a 

polgármester asszonyt, az iskola és 

az óvoda mindenkori vezetőivel, jó 

gazdaként viselje szívén a bölcsők sorsát. 


