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Surd lakosságának egyöntetû
bizalmát jelzi, hogy a 2019-es önkormányzati választáson ismét újraválasztották Kanász János polgármestert, aki a negyedik ciklusát kezdhette meg a község élén.
Sem neki, sem a képviselõ-testületi tagoknak nem volt kihívója,
ami azt jelenti, hogy az elért eredményeket értékelték az itt élõk,
amit október 13-án szavazatukkal
is megerõsítettek.
napelem-rendszert, valamint az
elõtte lévõ térköves járdát szintén
támogatásokból valósítottuk meg.
– A vezetés valóban elkötele- A Nemzetgazdasági Minisztérium
zett a falu fejlesztésében, amely- 40 millió forinttal támogatta óvonek eredményei szemmel látható- dánk felújítását, ahová Nemesak. Az elmúlt idõszakban vala- pátróról és Beleznáról is járnak
mennyi közintézményünket felújí- gyerekek. Az iskolát kivéve minden
tottuk, a ravatalozót, az óvodát, az szolgáltatás helyben áll rendelkeönkormányzati hivatalt, az idõsek zésre községünkben, ahol posta és
klubját és a mûvelõdési házat, ami takarékszövetkezet is mûködik.

HISTÓRIA

A KÖZEL 100 ÉVES FENYÕTERMESZTÉSRÕL KÖTET IS MEGJELENT

Surd lakókörnyezetére is odafigyel

A település mûvelõdési háza parkosított környezetben
elé új járdát is építettünk. Ezen fejlesztések megvalósítását nyertes
pályázatok segítették, amelyeket
önerõvel is ki tudtunk egészíteni –
kezdte a beszélgetést Kanász János polgármester. – Példaként említeném a mûvelõdési házat,
amelynek külsõ és belsõ felújítására a vidékfejlesztési programból 50
millió forintot, az Emberi Erõforrások Minisztériumától 20 millió
forintot nyertünk. Az épület energiatakarékos fenntartását segítõ

– Surdról már csak egyetlen
közmû, a szennyvízcsatorna hiányzik.
– Régóta próbálkozunk megvalósításával, ez idáig sajnos sikertelenül. Több projektben is bent voltunk, így a Nagykanizsa és térsége
regionális szennyvízprojektben,
amibõl is rajtunk kívülálló okok miatt kikerültünk, Liszóval együtt. A
lakosság ugyan visszakapta a befizetett bekötési díjat, de ez nem vigasztalt bennünket. Tulajdonkép-

A Premontrei kanonokrend
2021-ben ünnepli alapításának
900. évfordulóját. A jubileumhoz
kapcsolódóan tervezi Nagylengyel önkormányzata, hogy a rend
által a faluban létesített egykori
zárda és iskola épületét rendbe
teszi. Scheiber Ildikó polgármesterrel beszélgettünk minderrõl,
akinek harmadik alkalommal szavaztak bizalmat a lakók a 2019.
október 13-i önkormányzati vá- lékhelyiséget létesítettünk. Az
lasztásokon.
Arany János utca alsó szakaszát kiszélesítettük, míg a Petõfi utcát
teljesen megújítottuk. Az utaknál
– Örömömre szolgál, hogy is- maradva, 34 millió forint pályázati
mét megbízást kaptam a falu ve- támogatásból remix eljárással kézetésére a megválasztott képvise- szült el az eredeti nyomvonalon a
lõ-tagokkal együtt. A falu fejlõdé- korábban járhatatlan út Milejszeg
sét, lakóközösségének építését és Nagylengyel között, a két közszem elõtt tartva fogunk munkál- ség együttmûködésével. Régi vákodni az elkövetkezõ öt évben is. gyunk valósulhatott meg az óvoda
Úgy gondolom, büszkék lehetünk felújításával, ami bölcsõdével és

pen azóta próbálkozunk Liszóval közösen,
idestova 20 éve. Nagyon bízunk benne,
hogy végre zöld utat
kaphat pályázatunk, és
kiépülhet a csatornarendszer a jövõ évben.
S akkor elfelejthetnénk
a szippantós kocsit,
amelynek magas költségei nem csak a lakosságot, de a két önkormányzatot is terhelik.
Nem beszélve a kellemetlen szagról, ami
már sokkolja az embereket, hiszen egy-egy
nagyobb esõzést követõen szinte azonnal
megtelnek a szennyvízaknák a magas talajvíz miatt. Egy lakóközösségben, amilyen a
Kanász János a fenyõtermesztésrõl
falunk is, elengedhemegjelentetett kötettel
tetlen a szennyvízcsatorna léte, legfõképpen a környe- tés, külsõ szigetelés és festés valózet megóvása érdekében. Hiánya sul meg a projekt keretében. A tobefektetõk érkezését is hátráltatja vábbi években pedig szeretnénk
jelenleg. Településünk a Zichy- megvalósítani az udvar térkövezéparknak, a halastónak és páratlan sét és egy új kerítés építését pályátáji környezetének köszönhetõen zati forrás felhasználásával. Ezen
valóban rendelkezik turisztikai felül nyertünk 3 millió forintot orvonzerõvel. Kedvelt üdülõhely a vosi eszközök beszerzésére. Az
szomszédos Somogy megyei Gyé- épület emeleti részét saját erõbõl
kényes is. Az oda utazó természet- tesszük rendbe. A Magyar falu
kedvelõk szívesen idõznek közsé- programba adtunk be még pályágünkben is, felkeresve ezeket a zatot az óvoda további korszerûsítésére 22 millió forintos támogatáhelyeket.
– Milyen további elképzeléseik si igényelve. Ebbõl a tetõszerkezet
és a konyha teljes felújítását vévannak a falu fejlesztésére?
– Az orvosi rendelõ felújítása geznék el, valamint udvari játékomost zajlik, melyre 15 millió forin- kat szereznénk be. A temetõben a
tos támogatást nyertünk a Magyar ravatalozót újítanánk fel, és bõvífalu programból. Fûtéskorszerûsí- tenénk az urnahelyek számát. Fa-

lugondnoki szolgálat indítása érdekében falugondnoki buszt, a zöldfelületek karbantartásához többfunkciós traktort és pótkocsit szereznék be. A vidékfejlesztési program 74 millió forintos támogatásából szeptemberben adtunk át
négy, összesen több mint 3 kilométernyi hosszban felújított hegyi
utat Surd és Nemespátró között. A
karácsonyfa-szállítás miatt is fontos számunkra, hogy a zártkerti
utak mindenkor jól járhatók legyenek. Ezért újabb szakasz korszerûsítésére nyújtottunk be pályázatot
szintén a Magyar falu programra.
A hegyre az ivóvizet is fel szeretnénk vinni, továbbá folytatni
szeretnénk a belterületi utak és
járdák felújítását is az elkövetkezõ
években. A Zichy-park mellett található horgásztavat is szeretnénk
fejleszteni. A polgármesterségem
elején megszûnt iskola épületével
is vannak terveink. Nem akarjuk,

hogy az enyészetté váljon, ezért
bentlakásos idõsek otthonát alakítanánk ki benne. Ez egy 60 fõt befogadó intézmény lenne, ami iránt
a környezõ településekbõl is mutatkozik igény.
– Említette a karácsonyfa-szállítást. A fenyõtermesztés lassan
100 éve már, hogy összefonódott
Surd nevével.
– A lakosság 98 százaléka foglalkozik fenyõtermesztéssel, fõállásban illetve jövedelem-kiegészítésként munkaviszony mellett.
Tulajdonképpen egy hagyományt
viszünk tovább, ami a nagyhírû
erdészcsaládból származó Pagony
(Petrzilka) Károlynak köszönhetõ.
A Zichy grófok erdõmérnöke
egész Európában gyûjtötte a fenyõmagokat, amelyekbõl 1921ben létrehozta az országos hírûvé
vált surdi csemetekertet. Nagy
örömünkre szolgál, hogy a közelmúltban mutathattuk be a közönségnek Kanász Viktor történész
Fenyvesek és Pagonyok címû
könyvét, ami Pagony Károly és
családja történetét dolgozza fel. A
Pilisart Kft. és a surdi önkormányzat gondozásában megjelent kötettel minden lakost megajándékoztunk – mondta végül Kanász
János polgármester.
Antal Lívia

Megújul az orvosi rendelõ is

NAGYLENGYEL TERVEI

Felújítanák az egykori zárda épületét
lekedés érdekében. Öltözõvel, tárolóval és kiszolgáló helyiséggel
bõvítettük a faluházat az elnyert
20 millió forintos támogatásból.
– Mindeközben a falu közösségét szolgáló programokat is
megvalósítottak.
– Meglévõ programjainkat tudtuk bõvíteni kettõ, három évre
szóló pályázattal. Az EFOP-3.7,3.
Egész életen át tartó tanuláshoz
hozzáférés biztosítása projekt keretében többek között idegen
nyelvi és informatikai képzéseket
szerveztünk. Interaktív tábla, laptopok, nyomtató vásárlásával bõvítettük a faluház infrastruktúráját, valamint a konditermet is új
gépekkel szereltük fel. A hét települést érintõ, EFOP-1.5.2 Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi

szemléletben címû projekt segítségével finanszíroztuk a falu-, a
sport- és egészségnapot, valamint
a Göcseji Dombérozóhoz kapcsolódó rendezvényeinket.
– Milyen terveket, célokat fogalmaztak meg a jelenlegi önkormányzati ciklusra?
– Friss nyertes pályázatunk a
kültéri fitnesz eszközökbõl álló
sportpark, amit a megvalósítással
megbízott cég alakít ki a röplabdapálya mellé, annak elforgatásával.
Elbírálás alatt áll az orvosi rendelõ
energetikai korszerûsítésére, az
urnafal létesítésére, valamint a
könyvtár bútorzatának cseréjére
beadott pályázatunk. Önkormányzatunk takarékos gazdálkodásával
és a pénzügyi stabilitás megõrzésével vált jogosulttá a pályázatok-

Tornaszobával bõvült az óvoda
az elõzõ ciklusban elért eredményekre, ami a falu infrastruktúrájának fejlesztésében nyilvánult meg.
A teljesség igénye nélkül említenék néhány fejlesztést. A konszolidációs pályázaton elnyert 10 millió
forintból kicseréltük a ravatalozó
nyílászáróit, parkolót építettünk a
temetõhöz, illetve önerõbõl mel-

tornaszobával is bõvült. A 74 millió
forintos pályázati beruházásban az
épület energetikai korszerûsítése
is megtörtént hõszigeteléssel, valamint napelemek és napkollektorok felszerelésével. Új játszóudvart
alakítottunk ki, az óvodával szomszédos terület megvásárlásával
pedig parkolót a biztonságos köz-

Aszfaltozás a Petõfi úton

Az egykori zárda udvarán
ra az elmúlt években is. A jelen és
jövõ gazdálkodását is ez határozza
meg, hiszen továbbra is célunk a
pályázati lehetõségek hatékony kihasználása.
Terveink között szerepel a térfigyelõ kamerák számának bõvítése,
parkoló kialakítása a focipályánál,
korláttal védett lépcsõ építése a
temetõnél, a közösségi ház nyílászáróinak cseréje, valamint a járdaépítés folytatása a Cser utcában.
– Az egykori zárda hasznosításáról is szólnak a hírek.
– Ez az épület az óvodával átellenben helyezkedik el, ahol premontrei nõi kanonokrend iskolát
mûködtetett az 1930-as évektõl.
Késõbb, az 1950-es években a
kommunista hatalom megszüntette a rendeket és a zárdákat. Ezt
követõen a tsz használta az épületet, majd a 70-es évektõl újból iskola lett. Ide csak a nyolcadikosok
jártak, amíg végleg be nem zárt az
iskola Nagylengyelben. Községünk
a 90-es években kapta vissza az
épületet, amit az akkori testület
eladott egy vállalkozónak. A kápolna megmaradhatott funkciójának,
így a mai napig tartanak ott miséket. Idén sikerült rendeznünk a
zárda-kápolna tulajdoni viszonyait,
mert a kápolna részt az egyház-

község, míg a zárdát az önkormányzat vásárolta meg. A képviselõ-testület és az egyházközség
egyöntetû álláspontja volt, hogy
meg kell vásárolni az épületet.
Számunkra helytörténeti illetve
kegyeleti értéket is képvisel, mert
az idõsek emlékezete szerint a zárda alatti kriptában nõvérek nyugszanak. Jó lenne mielõbb pályázati
lehetõséget találni felújítására, hiszen a premontrei rend 2021-ben
ünnepli alapításának 900. évfordulóját. A jubileumi rendezvénysorozathoz mi is csatlakozunk, a
zsámbéki központ felkérését elfogadva. Minden vágyunk az, hogy
arra valamilyen módon, pályázattal, önerõvel, társadalmi munkával
elfogadható állapotba hozzuk az
épületet. Hasznosítása is kiemelt
célunk, melyhez szintén remélünk
pályázati forrást. Idõsek nappali ellátását szolgáló intézmény kialakításában gondolkodunk egyelõre. A
történelmi múltra és a hagyományokra alapozva fontosnak tartjuk
egy állandó kiállítás létrehozását is
az épületben, ami a helyi és göcseji tárgyi emlékeket mutatná be.
Tetõterében pedig falusi szálláshelyeket alakítanánk ki – köszönt el
Scheiber Ildikó polgármester.
– liv –

