
Polgármesteri Program 

 

Szeretném megköszönni Nagylózs minden lakójának a belém vetett bizalmat, melyet 

szavazataikkal nyilvánítottak ki október 12-én. Igyekszem minden tudásommal segíteni, előre 

vinni a falu ügyeit.  

 

Szeretném folytatni a megkezdett beruházásokat és pályázatokat, amelyek pl.: a 

Szennyvíztisztító megépítése Sopronkövesd, Pinnye, Ebergőc és Röjtökmuzsaj településekkel 

közösen, a kilátó kialakítása a Szentháromság kápolnánál a Nagylózsi Sport Klub 

segítségével. 

 

Vannak sürgető feladataink: ilyen pl. a vízelvezetés problémáinak megoldása, a ravatalozó 

felújítása, a kisút és az óvoda kerítésének helyreállítása, az utak hibáinak javítása. 

 

A közeljövőben tervezzük a Levente, Hunyadi, Mező utcák aszfaltozását, egyoldali járdáinak 

kialakítását, az önkormányzat dísztermének kifestését, mivel a terem az energetikai pályázat 

és az eltelt idő hatására elvesztette egykori fényét. 

 

Új terveim, elképzeléseim is vannak, melyek egyenlőre vágyálmok, de egy kedvező pályázati 

lehetőséggel megvalósíthatóak: 

 

1. Nagylózs község kb. 50 éves, rossz állapotban lévő járdáinak cseréje, új utcáiban új járdák 

létesítése, „örökké javítható” térkő-burkolattal való ellátása, kb.6100 m2 nagyságrendben. 

 

2. Ágaprító berendezés, az aprítógépet hajtó traktor, az aprítékot szállító pótkocsi vásárlása és 

az aprítékot tároló helyiség építése. A közintézmények vegyes tüzelésű kazánjait és 

cserépkályháit fűtenénk az ágaprítékkal. E géppark segítségével a mezőgazdasági utak árkai 

megtisztulnának, ami csökkentené a termőföldek és az utak árnyék miatti nedvesedését, állag-

romlását.  

 

3. Nagylózs és Ebergőc települések összekapcsolása a legrövidebb mezőgazdasági út 

helyreállításával, kavicsozásával. 

 

4. A falu központjában álló, valaha idős papok és apácák otthonaként és kápolnájaként 

működő épületegyüttes megmentése: megvásárlása, felújítása a „fecskeház” program 

követelményei szerint. Ezáltal a fiatalok helyben tartása, fiatal pároknak, családoknak albérlet 

biztosítása. 

 

4. A Szentháromság kápolna felújítása, a kápolna előtti tér térkövezése és 3 pad elhelyezése, 

továbbá a Kálvária szoborcsoport felújítása, újrafestése. 

 

5. Szakrális helyek összefűzése egy Kápolna-Kálvária túra létrehozásával, mely Pereszteg, 

Nagylózs és Sopronkövesd falvain keresztül vezetné az érdeklődőket. Az út kitáblázását, 

túraútvonal-térkép (mely a településeken lévő egyéb szakrális helyeket és látnivalókat is 

tartalmazná) megjelentetését is tervezzük. 

 

6. A játszótér szomszédságában sportolásra alkalmas pálya létrehozása, ahol röplabdaháló, 

kosárpalánkok is elhelyezhetőek és amely télen, vízzel elárasztva biztonságos 

korcsolyapályaként üzemelhet. A ligetes részben torna-és terep bicikli pálya kialakítása. 



6 lámpatest elhelyezését is tervezzük a szánkópálya, illetve a sportpályák mellé, melyek 

sötétedés után biztosítanák a kellő világosságot a pályák használatához és a temető felé vezető 

utak használatához. 

A nagylózsi Nagy Játszótér szomszédságában található Kerékpáros Pihenőhelyen hatszögletű 

lugashinta, mint attrakció létrehozása is felmerült lehetőségként. 

 

 

7. A nagylózsi Árvíztározóhoz kapcsolódó szabadidős tevékenységek fejlesztése: 3 db csónak 

és 2 db vízibicikli, továbbá 1 db kikötőstég , 5 db horgászstég, a tó partján elhelyezendő 4 db 

pad, továbbá mentőfelszerelések beszerzése. Csónakház építése az árvíztározó melletti telken. 

 

8. Interaktív és élő közösségi térrel is rendelkező falumúzeum létrehozása az önkormányzati 

épület tetőterében. Az összegyűjtött, de méltó helyet még nem talált régi használati tárgyak, 

iratok elhelyezése a kialakított helyiségekben, vagy a folyosóra tervezett 8 db tárlóban. 

Szeretnénk, ha a kialakított tér alkalmas lenne kisebb létszámú, többnapos táborok 

megtartására is, így közösségi tér és kisebb konyha kialakítását is tervezzük. 

 

Természetesen minden más ötletre is nyitott vagyok. Minden elképzelés, mely falunkat 

fejleszti, Nagylózs imázsát növeli figyelmet kell, hogy kapjon. 

 

Itt szeretném megkérni képviselő-társaimat és Nagylózs minden lakóját, hogy véleményükkel, 

ötleteikkel, szakmai tapasztalataikkal segítsék az önkormányzat munkáját, melyet előre is 

szeretnék megköszönni. 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

 

Szigeti Éva 

 

 


