Őszi számvetés, és hírek Zalaszentmártonból, honlapunk olvasóinak !
-mindig nézze meg honlapunkat, ossza meg a facebook-on is !Tisztelt Olvasó!
Az év vége felé, rövid számvetést végzünk, mit tettünk eddig, és, mi van még előttünk? Kérem,
olvassa el sorainkat, ismerje meg gondjainkat, eredményeinket, céljainkat!
Polgármester: „ az önkormányzat feladata a lakosság jólétének biztosítása”
Zalaszentmárton romantikus üdülőfalu, egy festői völgyben helyezkedik el. Nagy erdők, mezők, és
halastavak szegélyezik a forrásokkal teli, vidám patakokba torkolló, dús természettel körülvett falut.
Az önkormányzat jelentős erőfeszítéseket tesz, a lakossággal karöltve, hogy a kis közösség minél jobb
életkörülményeket érjen el.
Mi az, ami hiányzik, és, azt hogyan orvosoljuk? Hiszen, nincs munkahely, intézmény, bolt, vendéglő,
hétvégeken még buszjárat sem?
A településen mezőgazdasági és kertészeti közmunka-program zajlik, 46 főnek biztosítva kenyeret. A
megtermelt javakból, a dolgozók mellett, a lakosságnak is jut. Évek óta nincs egyetlen munkanélküli
sem, minden foglalkoztatási programot, az elnyerhető pályázatokra, és a helyi lakosság képességeire,
lehetőségeire szabunk. A falu élelmiszer-ellátását az önkormányzat megszervezte, mozgó ABC jár
naponta. A szociális ellátási háló teljes, mindenkiről gondoskodunk, és mindenkor.
A falu is mindig virágos, gondozott, nyírt, ápolt. A közterületek télen-nyáron tiszták, szervezett még a
hó-eltakarítás is, gépekkel. A temető minden sírja ragyog az őszi napfényben, mert a műkő-sírokat is
tisztítjuk. A szelektív hulladék-elszállítás példás. A közbiztonságot kiváló kamera-rendszer felügyeli,
és 6 fős polgárőrség működik. Ez egyben, biztosította eddig a belterületen az erőszakos
bűncselekmények elmaradását.
Az elnyert „Greennovációs Nagydíj”-jal, az öko-falu sikereit ismerték el.
Az infrastruktúra immár teljes: összességében, 100 %-kos támogatásból, saját, községi biológiai
tisztító-művel ellátott szennyvízrendszer épült ki. Mindenki rákötött a faluban a vezetékre.
Sikeres pályázatokból, legfrissebben, egy, próbaüzem alatt álló, közösségi gyümölcslé készítő
kisüzemet valósítottunk meg, mely az egész környék számára, a jövőben, bérmunkában is, BAG-INBOX dobozba,a gyümölcsleveket kipréseli.
Falubuszt vásárolhattunk, és, legfrissebben, a
tanyafejlesztési programban, a zártkertek felújításába kezdhettünk bele. A tervek szerint, az őshonos
gyümölcsösök mellett, csemegeszőlősök, fűszer-és gyógynövény kertek valósulnak meg. Így, idővel,
helyreállhat a „kultúrtáj”, melyet a zártkertek képviselnek, ahol is, az ember és a természet
együttműködése régen kezdődött, és, ma is tart!
Hosszútávú tervek is vannak, bőséggel. A csapadékvíz hálózat kiépítése még egy komoly feladat,
járdával, és kerékpár-úttal kiegészítve. A termálvíz kincs kiaknázásra vár, egy nemzetközi gyermek-és
ifjúsági üdülőcentrum megvalósulásával, továbbá zarándokház építése, és egy leendő, új utcában, 20
új ház épülhet meg.
Átvezetnénk falun a Balatontól az országhatárig terjedő kerékpár-utat, és, NATÚRPARK létrehozását
tervezzük, több, mint 20 szomszédos településsel, mely az öko-turizmus zalai minta-régiója lehet.
A 75 lakosú település, élni akar.

