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Úhabb útedjúhítás Sükdfcsdhgl! 
 

2014-2019-es ciklusban 

Sümegcsehin sok fejlesztés történt. 

Nagyobb volumenűek az utak és a járda 

szakasz felújítások. Sümegcsehi útjai 

közül a Rákóczi utca lett teljes hosszában 

felújítva 2017-ben, és ugyanekkor 

készültek el a Cifrakert és a Sport utcák 

is, amik az addigi kavicsos burkolat 

helyett szilárd, aszfaltost borítást kaptak. Ennek a két utcának az aszfaltozására már 

nagyon rég várt a lakosság, nagy öröm volt, hogy sikerült önerőből elvégeztetni a 

munkát. Júliusban készült el teljes hosszában, kb. 500 méter hosszan a Táncsics utca, ez 

az utcai is végig új burkolatot kapott. A 

Táncsics út a falu egyik nagy forgalmat 

lebonyolító útja (lakosság, 

mezőgazdasági gépek útvonala) valamint 

a hagyománnyal bíró szüreti fesztivál 

helyszíne a kocsmadombbal együtt. A 

mostani felújítással a negyedik útja 

készült el a falunak, kapott új burkolatot 

a képviselő testület munkájának eredményeképp.  

          Az önkormányzat az Árpád utca úgynevezett Sutra utcai szakaszának felújítására is 

pályázatot adott be, annak az eredményét várjuk, illetve a Magyar Falu program 

keretében a Petőfi utca teljes hosszára tervezünk pályázatot beadni, a felmérés, 

előkészítés már megtörtént, várjuk a pályázati megnyitását.   
 

 

Úh iözjdiddésg tüiör! 
 

Sümegcsehi Község Önkormányzata több helyi 

lakos kérésére megvizsgálta a Magyar Közút 

illetékesével, hogy miként lehetne biztonságosabbá 

tenni a posta irányából a Táncsics utcába való 

lehajtáskor fellépő beláthatatlan útkereszteződést. 

Ennek eredményeképp önkormányzati forrásból 

közlekedési tükör került kihelyezésre, hogy az iskola 

irányából szemből érkezőket is időben lehessen észlelni.  

 

Nyárg Hdjytörtéldtg Váldmrtábmr 
 

2019. július 29-től augusztus 2-ig az Önkormányzat vándortábort szervezett 5 

önkormányzattal közösen (Sümegcsehi, Óhíd, Batyk, Türje, Mihályfa). Minden faluban 

1 napot töltöttek a résztvevők. A gyerekek szállását, étkezését az önkormányzatok 

szervezték, a helyi programot Sziva Erika polgármester asszony állította össze. A 

célterületen élő felső tagozatos és középiskolás diákok táboroztak, feltérképezték a 

települések történelmi, gazdagsági, 

életmódbeli, vallási szokásait, hagyományait.  

„Jó volt hallgatni, amikor itt csicseregtek 

egész nap és látni, ahogy minden apró csodát 

megéltek. Kicsik és nagyok, együtt. A Szent 

Mihály templomot, a Vendel kápolnát is 

megnéztük. Az ebéd előtti séta a faluban, 

majd a fagyizás a központban egyik 

pillanatról a másikra jó kis csapatot kovácsolt 

össze az öt településről érkező gyermekekből. Goldschmied Andrea vezetésével a 

gyógynövényekkel ismerkedtünk meg és meglátogattuk a pónikat, bátrabban etettük 

is őket az almákkal, miután megsimogatva megbarátkoztunk velük. A John Henry 

Newman templom látogatása és az erdei séta után, amit Borsi Károly vezetett, jól 

esett a húsos makaróni vacsora. A hegyi templom és környéke a nyugalom szigete 

volt, egy éppen ott tartózkodó Atya frissítővel kínált bennünket, bár magányát 

megzavarva érkeztünk. Hajnali 1 órakor még jól esett a baracklekváros kenyér, annak, 

aki filmvetítés alatt megéhezett.” – ezekkel a mondatokkal búcsúzott a tábor 

vezetője, egyúttal megköszönve a szíves vendéglátást. 

  

 
 

 

 

 

Mdfúhujt a iölyvtárg úhsáfmi iílájata 
 

 

Szdjditív hujjadéiszájjítás 
 

2019. augusztus 1-től a szelektív 

hulladékszállítás napja a hónap 

második keddi napjára változik a 

ZALAISPA döntése alapján. Az első 

szelektív hulladék elszállítására 2019. 

augusztus 13-án, kedden kerül sor. 

 


