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- Zalasze t árto község polgár esterétől honlapunk címe: www.zalaszentmarton.hu
Tisztelt Zalaszentmártoni Polgártársak !
Megértük a 2017. évet is, mely most köszöntött be. Zalaszentmárton
lakossága békességben ünnepelhette a Karácsonyt és az Újévet.
Kis falunk önkormányzatának legfontosabb célja, a lakosság jólétének minél
magasabb színvonalon való biztosítása, és minden tevékenységet ennek
szellemében folytatunk! A )alaapáti a
űködő közös hivatal is egfelelőe
szolgálja a települést. A szo széd falvakkal jól együtt űködü k!
Mindenki biztonságban érezheti magát, mert van a környéken munkalehetőség, és, hely e va a közmunka. 5 év eltelt úgy, hogy egyetlen ember
sincsen ma sem, és nem is volt munka nélkül ! A közmunka célja az is, hogy
minél jobban ellássuk a lakosságot és a közmunkásokat termelvényeinkkel.
A településünkön, ma a közbiztonság jó, és ezt eg kell őriz i. A lakosság
élelmiszerrel és háztartási cikkekkel való ellátása a mozgó bolt útján is
megoldott. A faluban, a jövő e is, mindenkinek, aki rászorul, idős vagy
beteg, vagy nincs munkaképes hozzátartozója, segítü k az alapvető ház
körüli munkákban, mindenekelőtt, a tűzifa ehordásá a , ha kérik.
A rászorulók, idősek, betegek szociális ellátását igyekszü k a lehető
legjobban megoldani, mindenkor. Az orvosi ellátás mellett, több
szűrővizsgálatot szerveztü k: helyben, ortopéd, látás-, és hallásvizsgálatot
szerveztünk, hogy ezért ne kelljen utazni, hosszan várakozni.
Az állam által meghirdetett programokban folyamatosan részt veszünk. Így, a
közmunka program mindenki által látott sikerekkel zajlik. A zöldség és
gyümölcs feldolgozást tovább kívánjuk fejleszteni, és, a fóliákat is. A
szőlőhegy helyrehozását, gyü öl sös telepítést, szintén az állam támogatja.
Ezeket folytatni akarjuk, azért is, hogy a közmunkásoknak folyamatosan
legyen munkájuk, és, a falu és környezete egyre szebb legyen. (Egyre
nehezebb közmunkást találni, mivel, akik egészségileg, fizikailag jobb
állapotban vannak, és tudnak dolgozni, el tudnak utazni vidékre, találnak
egfelelő u kát, ők tö fizetésért elhelyezked ek. Ez érthető, és kívá atos
is. )
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A lakosság ak juttatott javak között, ost tűzifát fogu k oszta i, kihordani,
január hónapban. (Persze, ez frissen termelt fa, ennek száradnia kell! Ez majd
a jövő évi tüzelője lesz i de ki ek. A képviselő testület i de , helyi
állandó lakos és itt is élő salád ak, megszavazta a tűzifa juttatást, akár sak
az elmúlt években! Ezt az állam és az önkormányzat közösen biztosítja!
A falu re dje, tisztasága, go dozottsága e sak szeri tü k jó! A „Virágos
Magyarországért” országos település-szépítő verse y en, elnyertük a
Föld űvelésügyi Mi iszter Külö díját jele tő díszoklevelet, és kristályvázát.
Ehhez, a lakosság is nagymértékben hozzájárult, azzal, hogy a portákat szép
rendben tartotta és virágosította. Ezt a falu- virágosítási munkát tovább kell
folytatnunk. Ezúton is erre kérünk mindenkit!
Eljutott hozzánk is a Szent Márton Ereklye, szép, emlékezetes körmenet és
mise volt a községünkben és a templomunkban. A faluban volt a Mikulás a
gyer ekek él, és, Kará so y előtt a szentpéterúri iskolások hagyományos
Betlehe ező pásztorjátékát nézhettük meg. A hagyományos, 2017-es,
szentmártoni fali naptárat, eljuttatjuk a lakossághoz (aki még nem tudta
eddig átvenni).
Ja uár a , ha az időjárás e gedi, a falu a kicseréltetjük a közvilágítási
lámpa búrákat, energia-takarékosra. Reméljük, legalább úgy világítanak,
mint az eddigiek.
A tél folya á , ha lehet, dolgozu k tová , ha az időjárás e e gedi a külső
u kákat, akkor pedig, „kerti u kás” OKJ-s, szakképzettséget igazoló)
bizonyítványt adó képzést szervezünk. Ezen kívül, számítógépes alapismereti
tanfolyamunk is lesz (a faluból is várunk további jele tkezőket . Tavasszal
pedig, zöldség-gyümölcs feldolgozó szakmai tanfolyamot indítunk falunkban!
Kérjük, hogy roko aik ak, arátaik ak, is erőseik ek ondják el, hogy a
falu ese é yei folya atosa figyele
el kísérhetőek a ho lapu ko ,
melynek címe: zalaszentmarton.hu
Reméljük, kis falunk lakossága békében, nyugalomban és szeretetben él
továbbra is, segítve és támogatva egymást, a lehetőségei szeri t. Az
ö kor á yzat e e éle jár a jövő e is!
az Önkormányzat nevében, minden zalaszentmártoni polgárnak, és a
falunkból elszármazottak ak, egészség e eltölte dő, Boldog Új Évet
kívánok,
Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester
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