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Semjénháza megújul
Sikeres pályázatokkal valósulnak meg a beruházások

Az egykori iskola épületének felújítása.
Semjénházán két éven belül a legösszetettebb, több ágazatot is érintõ fejlesztéseket
hajtják végre, melyek eredményeként a település új arculatot kap, bõvítik a helyben
elérhetõ alapszolgáltatásokat
és új közösségi tereket építenek ki. Ahogy Preksen Lászlótól, Semjénháza polgármesterétõl megtudtuk, a falu maximálisan kihasználja a pályázatok
nyújtotta lehetõségeket.
– Az IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér)
keretein belül korszerûsítjük a
falu központjában található iskola épületét. A felújítás szükséges volt, hiszen az épület évtizedekkel ezelõtt elvesztette
funkcióját, és állapota azóta
leromlott – részletezte a polgármester. Az elnyert 52 millió
forintból 40,7 milliót fordítanak az építményre, így a
tetõszerkezettõl az alapokig
történõ felújításra, valamint a
hõszigetelésre. A falakon belül
pedig könyvtárat, számítógépes termet, bõvíthetõ tárgyalót, egy irodát és egy pelenkázó helyiséget alakítanak ki.
Továbbá kialakítanak egy mozgáskorlátozott bejárót és babakocsi tárolót is. A megújult
funkciókkal bíró, mûszakilag
is korszerûsített szolgáltató
központot egy-két hónapon
belül átadják, és még három
évig pályázati pénzbõl biztosítják a mûködtetését, fenntartását.
A falu számos a Leader által
kiírt pályázatra nyújtotta be
programját, melyek mindegyike száz százalékos, vissza nem
térítendõ támogatás. Ebben a
rendszerben a Zala Zöld Szíve
Vidékfejlesztési Egyesület tagjaként tavaly két millió forin-

Preksen László
tot nyertek el, melybõl a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karával egy elõadássorozatot követõen közösen
készítettek egy, a településre
vonatkozó átfogó tervezetet,
egységes arculatot. Ezt más
nyertes programokból származó összegek segítségével valósítják meg. A beruházást már
az idén elkezdik és a következõ
évben fejezik be.
– Különbözõ térbútorokat
terveztünk, így többek között
padot, virágosládát, kerékpárés hulladéktároló edényt –
hangsúlyozta Preksen László.
A régi iskola után a falu
több pontján folytathatják a
felújításokat, fejlesztéseket. További 27 millió forintból Falumegújítás, vidéki örökség megõrzése pályázat segítségével az
óvoda udvarában egy helyi értékesítõ pavilonsor alakítanak
ki a szükséges infrastruktúrával. Az orvosi rendelõ elõtt egy
közösségi teret építenek a már
említett corvinusos projektben elfogadott arculat alapján.
A falu aprajára gondolva pedig
bõvítik a játszóteret, hintákkal,

várral, csúszdával, libikókával.
A sportpálya melletti területen
távolugró részt, kültéri sakkozási lehetõséget, asztalitenisz
és egy szabadtéri strandröplabda pályát alakítanak ki,
mely alkalmas lesz lábtenisz
pályának is. Továbbá az egész
területet parkosítják.
Ezeken kívül a faluház és a
templom is megújul a Leader
programon nyert 35 millióból,
melyet a Faluházért Alapítvány nyújtott be. Az elõbbit
szigetelik, új színt kap és az
elõtte lévõ teret parkosítják.
– A temetõt kovácsoltvas
kerítéssel kerítjük körbe, míg a
templom elõttit lebontjuk és
egy gyönyörû parkot alakítunk
ki, parkolókkal, a 13 stációval,
padokkal, filagóriával, kerti padokkal, ivókúttal és Szent Anna-szoborral – mondta a polgármester. Továbbá a Kossuth
utca északi felén lévõ árokrendszert becsövezik és egy
párhuzamos, térkövezett parkolót építenek a gödör felett
kiemelt szegéllyel. Ezzel biztosítva a kulturált és balesetmentes parkolás lehetõségét.
A régi buszmegállókat pedig
lecserélik a mai kor követelményeinek megfelelõen.
– Szintén egy nyertes programnak köszönhetõen, melyet
a sportegyesület nyújtott be,
30 darab mountain bikeot és
az ezek szállítására alkalmas
utánfutót, valamint egyéb felszereléseket, nagynyomású mosót vásárolhatunk összesen
négy millió forint értékben –
tette hozzá Preksen László.
Ahogy hangsúlyozta, reméli, a
község lakói kihasználják ezt a
lehetõséget. A jövõben pedig
egy turisták számára is igénybe vehetõ kölcsönzõt szeretnének kialakítani.
Ezen fejlesztések és új lehetõségek ismeretében fontos,
hogy mások is megismerjék a
faluban rejlõ új alternatívákat.
Ezt szintén egy nyertes pályázaton elnyert 5 millió forint
segítségével valósítják meg.
Ezt az összeget kiadvány, kis-

film- és reklámkészítésre használhatják a saját és a környékbeli települések bemutatására.
Ennek az adatgyûjtése már elkezdõdött és az év végére elkészülnek a promóciós termékek.
Az MLSZ új biztonságtechnikai szabályzásának megfelelõen, annak pályázati rendszerének segítségével körbekerítik a sporttelepet, valamint
áthelyezik a kispadot. Kialakítanak egy mobil játékos kijárót, egy lelátót, valamint bõvítik az öltözõt.
– Ezekre a pályázatokra is
megvan a pénzügyi fedezet,
mivel a MLSZ TAO- rendszerén
belül a támogató határozatokat
már megkaptuk és a projektek
finanszírozásához szükséges
összeg egy része a sportegyesület számlájára meg is érkezett, így nincs különösebb akadálya annak, hogy a 20 milliós
fejlesztési program kivitelezési
munkálatai a napokban elkezdõdjenek – mondta Preksen
László.
Ezen fejlesztéseken túl a
Start munkaprogram – mely
tavaly januárban a munkahelyteremtés és a fenntarthatóság
szellemében indult – is sikeres
Semjénházán. A településen
tizennyolc embert foglalkoztatnak, teszik könnyebbé családjaik megélhetését egész évben. A nyertes pályázatnak köszönhetõen elvégzik a közútiés a csapadékvíz – hálózat karbantartását, valamint a településen kívüli mezõgazdasági
utak javítását, így felújítják a
járdák egy részét és a ravatalozó elõtt három méter széles
térkõvel burkolt utat építenek.
Erre közel húsz millió forint
támogatást kaptak, mely tartalmazza a béreket, valamint az
eszközbeszerzést is.
– Mindezek ismeretében,
úgy gondolom, hogy a településen olyan szintû fejlesztés
folyik, melyek eredményeként
teljesen megújul, új arculatot
kap a Fõ utca, a parkoló, a
templom környezete, a régi
iskola és a faluház is. Két éven
belül teljesen új településkép
alakul ki. Az önkormányzat a
beruházásokat ütemezve valósítja meg, ugyanis a pályázatok
utófinanszírozottak – zárta a
polgármester.
V.R.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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