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Fejlesztések és együttmûködés Semjénházán
Településünkön jelentõs fejlesztések valósultak meg az idei
évben, amelyek társadalmi-gazdasági hatása jelentõsen meghatározza szerepünket a Mura régióban. A fejlesztéseket az önkormányzat szoros pénzügyi és
szakmai együttmûködés révén a
helyi sportegyesülettel, Faluházért Alapítvánnyal, valamint a
Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal közösen valósította meg, és valósítja meg a jövõben is.
Önkormányzatként
tevékenységi körünk nagyon sokrétû, vannak – törvényben meghatározott – kötelezõen ellátandó feladataink, és vannak olyan
– önként – vállalt feladataink,
amelyeket annak érdekében vállalunk, hogy településünk élhetõbb legyen, megállítsuk a településrõl való elvándorlást a nagyobb városokba, elsõdleges
célunk minél több fiatal felnõtt,
kisgyermekes család letelepedését elõsegíteni, ennek érdekében minden olyan lehetõséget,
pályázati forrást kiaknázunk,
amelyben céljaink elõbbre vitelét látjuk.
Településünk esztétikus, egységes, a természetes tájegység
jellegzetességeibe beleolvadó
településkép kialakítására, mely
az itt élõk számára „nemcsak
térkép”, hanem emocionálisan
töltött táj is, kétmillió forint
vissza nem térítendõ támogatást kapott, melyhez az önkormányzat közel 130 eFt önerõt
biztosított. Az itt élõk körében
jogos társadalmi és közösségi
igényként merült fel az esztétikum és az egység a településképre vonatkozóan, amely élhetõbb, fejlõdõbb települést mutat nemcsak az itt élõk, elszármazottak, hanem az ide látogatók és letelepedni szándékozók
számára is. A projekt során a
Budapesti Corvinus Egyetem
Tájépítészeti Kar szakembereibõl álló team által felmért, adatgyûjtésekkel, elõzetes kutatásokkal alátámasztott tájrendezési, tájrehabilitációs kiadvány
valósult meg, amelyben fontos
szerepet kapott a helyi táj-,
természet- és környezetvédelem, az esztétikum, az egységes
településkép, letisztult formák,
terek, utcabútorok. A tervezés
során hangsúlyt kapott a közösségi élet, melyet kivittünk a faluház falai közül. A településen
három helyen terveztünk olyan
közösségi teret, ahol a lakosság
a mai kor igényeinek megfelelõen kialakított helyen tud
találkozni egymással, ahol a rendezvényeink színvonalát emeli
az épített környezet egysége,
formái, szépsége.
A tájrendezési kiadványt, a
3D-s látványterveket, az egyedi
tervezésû utcabútorokat egy
zárórendezvény keretén belül

A polgármesteri hivatal elõtti tér koncepcióterve.
mutatta be önkormányzatunk,
melyek saját honlapunkon is
elérhetõk lesznek a közeljövõben.
A látványtervek és egy élhetõbb településkép megvalósítása érdekében november hónapban nyújtottunk be Leader
falufejlesztési pályázatot, melynek keretén belül tervezésre
került a polgármesteri hivatal
elõtti közösségi tér újragondolása, mindezt egyedi tervezésû
virágosládák, szemetesedények,
kandelláberek,
kerékpártárolók, padok elhelyezése teszi
egyedivé és egységessé. Az egyedi formák megjelennek az orvosi rendelõ elõtt és templomunknál kialakítandó közpark és pihenõhely kialakítása során is.
Településünk gazdasági-társadalmi mutatóinak emelése érdekében nagyobb hangsúlyt
szeretnénk fektetni a turizmusban rejlõ, és régiónkban még
kiaknázatlan lehetõségekben.
Célkitûzésünk egy olyan turisztikai jellegû szemlélet kialakítása a Mura Régiót felölelõ kistelepülések körében, amely a
marketingeszközök tudatos használatával gyorsítja fel a térség
kerékpáros-vízi-nordic walking
turisztika vonzerejére támaszkodva az adott település gazdasági-társadalmi fejlõdését. Ennek érdekében nyújtottunk be
a tavalyi évben pályázatot, melynek során közel 5 millió forintos támogatásban részesült önkormányzatunk. A pályázat megvalósítása során önkormányzatunk a Mura régiót, és azon
belül a kerékpár-útvonalat érintõ településeket, regionális, kistérségi és településszintû nevezetességeket, látnivalókat, nagyobb rendezvényeket mutat
be egy színes, minden érintett
településre kiterjedõ, mégis egységes arculatot mutató kiadványban. A kiadványhoz egy
„kerékpár-távlat” kisfilm, és DVD
melléklet is társul, valamint a
népszerûsítés és megismerhe-

A projekt bemutatása a zárórendezvényen. A képen balról jobbra:
dr. Kollányi László egyetemi docens, Imeli Áron, Rafaj János
hallgatók és Preksen László polgármester.
tõség szempontjából kiemelkedõen fontos, egy, a mai kor
igényeinek megfelelõ, tartalmas
webside kialakítása is, amely
több nyelven mutatja be a települések turisztikai látványosságait.
Sportegyesületünk a Mura
térségben elhaladó Dél-Zala
Erdõtáj kerékpár-útvonal kiszélesítése, településünk bevonása,
és a térségben a kerékpáros turisztika népszerûsítése érdekében túrabiciklik beszerzésére
pályázott, melyet a Zala Zöld
Szíve Vidékfejlesztési Egyesület
közremûködésével a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 100%-ban, 4 millió
forint értékben támogatott. A
projekt megvalósítását 2013
évre ütemeztük, a kerékpárok
megvételénél gondolunk a térségbe érkezõ kisgyermekes családokra is, ezért több biztonsági gyermekülés és bukósisak
is beszerzésre kerül. A projekt a
kerékpár-útvonalat érintõ települések önkormányzataival, vállalkozóival, nonprofit szervezeteivel szoros együttmûködésben valósul meg, annak érdekében, hogy az ide látogató, a

kerékpáros turisztikát választó
vendégek teljeskörû kiszolgálásban részesülhessenek, más, a
térségben fellelhetõ turisztikai
ágazatokat is (murai vízi turizmus, borturizmus, egészség- és
fürdõturizmus) igénybe tudják
venni, így komplett, aktív kikapcsolódást tud biztosítani mind a
családok, mind a munkahelyi
teamek, mind az iskolai csoportok, mind pedig az egyedül érkezõk számára. A pályázat megvalósítása során egy mobil kerékpár-szállító eszköz is beszerzésre kerül a jövõ évben, és a
sportegyesület tulajdonában lévõ kisbusz utánfutójaként a kerékpárok szállítása is megvalósulhat az egyes turisztikai egységek között. A népszerûsítés,
valamint a biciklik nagyobb
kihasználtsága, on-line elérhetõsége érdekében a pályázat keretén belül egy honlap kerül kialakításra, ahol elektronikus
úton is lehet kölcsönözni a kerékpárokat, így az ide érkezõ
vendégek részére elõre tervezhetõ a Mura régió kerékpáros
feltérképezhetõsége.
Preksen László
polgármester

