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Kányádi Sándor: Tél derekán

Összenőtt a föld az éggel,
csupa fehér, csupa szürke.
Ég és föld közt oszlopokként
feszül a kémények füstje.

Farkasordító hideg van.
Csattog a fagy, mint a fejsze.
Kibújni a jó melegből
kinek volna kedve, mersze?

Szégyen volna mégis-mégis
egész nap bent rostokolni:
mire való a jó csizma
meg az a sok meleg holmi?
Lám, a varjú milyen bátor,
se csizmája, se bundája,
mégis kiült károgni a
fehér lombú diófára.
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Tisztelt Zalaszentmártoni Polgártársak !
Immár, megkezdtük az Úrnak a 2019. évét, és, mindenkinek jó egészséget kívánok!
Fogyasszanak vitaminban dús ételeket, sok savanyúságot, gyümölcsöt, és vigyázzanak
magukra, az évszaknak megfelelően öltözzenek! A napi többszöri, citromos tea a legjobb a
megelőzésre, különösen az idősebbeknél !
Itt az influenza járvány, kerüljék el, hogy megbetegedjenek.
Az önkormányzat, mint ahogy tettük e faluban, eddig is, igyekszünk mindenkinek, akinek
szükséges, a lehetőségeink szerinti támogatást megadni.
Most több oldalas levelet küldök ki.
Az elmúlt évről is tájékoztatást adunk, és, az új esztendő terveiről is, a legfontosabb
elképzelésekről. Akinek van egyéb javaslata, az mondja el, hogy megfontolhassuk, és, ha
lesz rá lehetőségünk, akkor meg is valósítjuk!
Örömmel mondom el, hogy a télen, a kultúrházban, a hét több napján is vannak
programok, melyre bárki jöhet, hogy ne legyenek otthon olyan unalmasak a napok! Ez
különösen, a nőknek, de mindenkinek jó, ismeterek szerzésére!
17 család, akik igényelhették, vehetik át tőlünk, a következő hetekben, a gázpalackutalványokat, amelyekkel fizetni lehet a Purina cégnél, szombatonként, ha gázpalackot
cserélnek.
Kik dolgoznak a lakosságért? Az önkormányzat, a falugondnok, a szociális gondozó, a
közmunkások, akik a mezőgazdasági területeket művelik! Becsüljük meg őket is!
Mit kívánok önmagunknak 2019. évre?
Azt kívánom, hogy legalább olyan sikeresek legyünk a falu fejlesztésében, szépítésében,
gondozásában, mint tavaly, vagy tavaly előtt! Könnyebb sosem lesz, mert mindig új
helyzetek vannak, és új feladatokat kell megoldani.
Minden szentmártoninak, elszármazottnak, ezúton is köszönöm a múlt évi megbecsülést az
önkormányzat irányába, és, a további jó együttműködés reményében, az önkormányzat
nevében,
Boldog Új Esztendőt Kívánok!

Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester

Zalaszentmárton község Önkormányzata
2018. évi, főbb tevékenysége a fejlesztési, és egyéb területeken
1. Főbb, a falu szempontjából jelentősebb fejlesztések
- belterületi utak felújítása (aszfaltozás 3 útszakaszon)
- a Zalaapáti felé vezető külterületi út, leszakadt hídjának felújítása
- új, első és második világháborús emlékmű készíttetése, és környezetének, valamint a
templomkertnek a felújítása, 2 új kereszt állítása a szőlőhegyen
- szőlőhegyi területek és présházak vásárlása
- szőlőhegyi területek tisztítása, kerítés építése, és oltványok telepítése
- épületek felújítása (Kossuth 79. „Sári ház”, Vajdai pince)
- orvosi rendelő új felszerelése, eszköz-park bővítése
- digitális Jóléti Program keretében, nyílt, ingyenes WIFI pontok telepítése, és,
eszközbeszerzés
2.

A lakosság jólétének magasabb szinten történő biztosítása
- pénzbeli támogatások minden állandó lakosnak, aki életvitelszerűen a faluban él
- beiskolázási támogatás, ösztöndíj program
- élelmiszercsomag, Húsvét, Karácsony
- szociális tűzifa juttatás, minden családnak
- lakásfenntartási támogatás
- gyógyszertámogatás
- közmunkából, terménytámogatások, folyamatosan az év során

3. Falugondnoki, és egészségügyi és szociális, kulturális, biztonsági, kereskedelmi ellátások
- a falugondnokság minden családra kiterjedő szolgáltatásai
- a szociális és gyermekjóléti szolgáltatás, védőnői ellátás minden érintett családnál
- orvosi, és eü.ellátás folyamatosan, és szűrő vizsgálatok elvégzése az egész falura
kiterjedően
- könyvtár működtetése, DJP pont, kulturális és képzési programok (gyógy-és fűszernövény
termesztő, feldolgozó tanfolyam, egészségmegőrző torna, stb.), elszármazottak
találkozója, Márton napi fáklyás felvonulás, egyes ünnepségek)
- Köztéri kamerák, 40 km-es sebességkorlátozás, polgárőrség - a lakosság biztonsága
- Mozgó ABC szolgáltatás, egyéb mozgóboltok működése a faluban
4.

Jelentősebb események, melyek hatással voltak a falu és az önkormányzat működésére
- Felhőszakadás, 2 alkalommal, járhatatlanná vált külterületi utak, föld és sár behordás a
faluba, a helytelenül végzett szántások és az eltömődött árkok miatt,
- Mezőgazdasági gépek túlsúlya miatt, a régi fahíd leszakadása

5. Közmunka, zártkerti táj-revitalizáció, parkosítás
- a faluban, mindenki számára, immár 8 éve, biztosított a helybeli munkavégzés, több
faluból is ide járnak közmunkában dolgozni,
- a település közterületei jó színvonalon vannak fenntartva.

Zalaszentmárton község Önkormányzatának 2019 évi jelentősebb, tervezett beruházásai,
fejlesztései
A tél elmúltával, a tavasszal kezdődő, első két fejlesztésünk:
-

Sportpark („erdei tornapálya”) létrehozása a szőlőhegyi körúton, támogatást hozzá
elnyertük, várhatóan az első félévben készen lesz. Ez már a sport-turizmust is elindítja.
Rákóczi utca, villanyhálózat korszerűsítése, az oszlopok cseréje. Szőlőhegyre, villamosítás,
5 új oszloppal, a hegyi közösségi tér,és az első présházak elérése. Közös fejlesztés az EONnal, első félévben készen lesz.

Már beadott, de még el nem bírált pályázatokból pályázatokból kívánjuk megvalósítani az
alábbiakat ( csak, ha nyerünk, akkor tudjuk ezeket megvalósítani):
-

-

A falu közvilágítását korszerűsítettük, energia-takarékos. Ezután, most Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése következik! ( kultúrház, orvosi rendelő) Itt, ezeknek az
épületeknek a hőszigetelése és napelemes, hőszivattyús fűtés. (Így, sokkal kisebb lesz az
energiaszámla.)
Zöldség-gyümölcsfeldolgozónk fejlesztése, bővítése, további gépesítése, hogy még jobban
feldolgozhassuk a termelvényeket, úgynevezett „Leader” pályázat,
Szőlőhegyen, közösségi rendezvény-tér építése, mely egy nyitott, mulatságokra, és hegyi
misére is alkalmas pajta lesz, szintén, Leader pályázat.

Az egyházközségünk nevében, 2 db pályázatot készítettünk együtt, mely:
-

templom külső-belső felújítása,
egy Szent Márton zarándoklat fogadási feltételeinek megteremtése falunkban.

Egyéb, saját erős fejlesztési elhatározás ez évre:
-

-

a közvilágítás javítása 4- 4 oszloppal és lámpával, a két Kossuth utcai köz-ben, ahol nincsen
villanyoszlop ( ahol az orvosi rendelő van, onnét a Brunnerné Anciék irányába, és, a falu
elején, amelyik köz a major bejárattól felfelé megy, Kuruczék felé).
Temetőben, kisebb fejlesztések és felújítások,
Közterületeken, további fejlesztések, falu-szépítés, új virágtartók, padok elhelyezése

A kormányzat, meghirdette a Magyar Falu Programot, mely a vidéki települések népességmegtartó képességének javításáról szól. Ennek keretében, a közeljövőben, pályázatokat írnak ki
az önkormányzatoknak. Előzetes pályázati tervünk van, megvalósítása a pályázat kiírásától és a
sikerétől függ:
-

belterületi útfelújítás, a maradék 2 utca-köz aszfaltozása, és a külterületi út javítása,
települési csapadékvíz elvezetés szakaszos kiépítése, zárttá tétele, melyet régóta tervezünk,
a helyi közösségi terek fejlesztése, a turizmus elindítása útján.

Olyan állami programok, melyek keretében fejleszteni is tudunk: A közmunka program
folytatása, és, a szőlőhegyi program folytatása 2019 évben, a településünkön, a teljes
foglalkoztatottság fenntartása érdekében (e feladatkörben, eszközök beszerzése, és a szőlőhegy,
a közterületek felújításának folytatása.)

