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Zalaszentmárton község Polgármesterétől
Tisztelt Zalaszentmártoni Polgártársaim!
Virágos kis falunkban idén egy új mozgalom is elindult, „ A legszebb
konyhakertek” címmel.
E versenyen indulók szép díjakat nyertek: így Nagy Győzőné, Szummer
Lászlóné, Brunner Gézáné, Baranyi Jánosné, Tollár Tiborné, Sajcz Lászlóné.
Gratulálunk nekik, mert valamennyien a falunk szépítésének jó hírét vittek el!
Ugyanezen a versenyen országos elismerést nyert el a községünk, a közösségi
kertekkel. E díjat munkavezetőnk, Benczikné Böcskei Éva vette át. Az
országban kitüntettetek közt ott volt Zalaszentmárton neve!
Közeleg a Mindenszentek és a Halottak Napja, ez alkalomra temetőnket még
rendezettebbé tettük, például a régóta leromlott állapotú kaput is
felújítottuk. Emlékezzünk meg csendben falunk és családjaink halottairól!
Pályázatokat nyújtottunk be, mint ahogy azt tesszük, ha képesek vagyunk rá.
Csak oda fordulhatunk pénzért, ahol kevés, vagy semennyi önerőt kérnek
hozzá.
Így, nyertes pályázatból, folytatni tudjuk a szőlőhegy rendbe tételét, egészen
jövő nyárig, a közmunkások bevonásával. Egész télen biztosított lesz a
munkája a falu dolgozóinak. Aki tud olcsón eladó, elhanyagolt szőlőhegyi
területről, vagy neki is van, kérem, jelezze nekem.
Közmunka programunk minden szentmártoni lakosnak munkahelyet biztosít,
így már 6 éve nincs munkanélküli a falunkban!
Pályáztunk a Zalaapáti erdő felé lévő Esztergályi patak leszakadt hídjának
felújítására, nincs még döntés, de jövő nyárra talán helyreállíthatjuk.
Pályáztunk még első világháborús hőseink emlékművének felújítására. Szó
van egy új második világháborús emlékmű pályázatról is.
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A lakosság támogatásával indult akciónk a templomunk felújítására, mely
utoljára 20 éve történt meg, reméljük, az egyház és a minisztérium ezt
támogatni fogja! A templom az egyházé, az önkormányzat erre saját maga
nem pályázhat.
Nagyon sikeres volt az ez évi tűzifa pályázatunk, minden családnak szeretnénk
juttatni belőle. November második felére reméljük, mindenkinek ki is tudjuk
vinni. Kérem, hogy a kérelmeket és a kereset-igazolásokat mihamarabb adják
le! Addig ebben nem dönthet az önkormányzat! A tűzifa önerejéhez az
önkormányzat is jelentős résszel járult hozzá!
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy hosszú idő után végre tudunk
falugondnokot foglalkoztatni. Ez azt jelenti, hogy 1 fő dolgozó alkalmazását az
állam biztosítja. Benczikné Böcskei Évát választotta az önkormányzat, akinek
munkáját a faluban mindenki elismeri, és a legnehezebb feladatot, a
közmunka irányítását is jól oldotta meg eddig is, és továbbra is! Éva élvezi az
önkormányzat bizalmát. Kalocsai Istvánt pedig csoportvezetővé léptettük elő.
Még egy sikert elért Zalaszentmárton.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, és a Francia Intézet,
országos nagydíjat adott a falunknak, melynek neve Territoria Díj. Ezt a
Belügyminisztérium Márvány Termében, nagy publikum előtt adták át. Nagy
is volt a sajtóvisszhang! Azért kaptuk, mert a faluban a lakossággal
együttműködve példásan fenntartjuk a kultúrtájat, megújítjuk a szőlőhegyet,
és mindenkinek munkát biztosítunk. A falu pedig rendezett, gondozottak a
közterületek. Jövőre egy európai nagydíjért pályázhatunk, az egész országot
képviselhetjük! Nagy munka vár ránk.
Mindenkinek, aki helybéli lakos, vagy elszármazott, de szereti ezt a helyet és
bármilyen kis erőt is kifejt a szebbé tételéért, öntözi, gondozza az előtte lévő
közteret, stb., ezúton mondunk köszönetet!
Zalaszentmárton, 2017. október havának 27. napján,
Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester
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