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Mûfüves pályaavató Semjénházán

Az avatás után birtokukba vették a pályát a labdarúgók.
2013 december 20-án az
MLSZ pályaépítési programjának keretében Semjénházán
90 százalékos támogatással készült új, 40x20 méteres mûfüves pályát adtak át.
A Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, Mészöly
Kálmán korábbi szövetségi
kapitány, 69-szeres válogatott
labdarúgó, az MLSZ nagykövete, Józsi György MLSZ megyei igazgató részvételével tartott avatón Preksen László
polgármester köszöntõjében
kifejtette:
– Nagy dolog ez egy kis település életében, de nem csak
a Semjénházáé, hanem a velünk egy hivatalhoz tartozó
Molnári és Petrivente település lakói és fõként a labdarúgást szeretõk számára. Ez a
mûfüves pálya a térség utánpótlás, aktív, öregfiúk, illetve
nõi foci szerelmeseit is kiszolgálja. Magyarország olyan éghajlati övezetben helyezkedik
el, ahol az idõjárás nem teszi
lehetõvé a novembertõl – márciusig terjedõ idõszakban a
sportolást, illetve a bajnokságra való felkészülést, sõt az esõs
idõszakokban a füves pályák
egy része napokig alkalmatlan
az edzésre, illetve játékra. Ezzel az új mûfüves pályával pótolhatják ezt az ûrt. A Semjénháza SE labdarúgó-csapata az
elmúlt tíz évben öt bajnoki
aranyat szerzett a megye különbözõ osztályaiban. Az el-

múlt öt évben 2-szer nyerte
meg a Zala megyei I. osztály
bajnokságát, kivívta ezzel az
NB III-ban való indulás jogát.
Sajnos Semjénháza nagysága
(kicsinysége), valamint infrastrukturális hiányosságai és fõként anyagi helyzete ezt nem
tette lehetõvé, így nem vállalhatta a felsõbb osztályban
való szereplést.
A polgármester elmondta,
hogy 2014-ben a sportcentrum
tovább bõvül. TAO forrásból a
létesítményt kerítésrendszerrel veszik körül. Megépül egy
mobil játékoskijáró, 300 fõs
lelátó és a kispadok is megújulnak. Bõvítik a sportöltözõt,
amely 120 négyzetméterrel
lesz nagyobb.
Leader forrásból strand
röplabdapálya, lábtenisz pálya,
kültéri sakk, távolugró gödör,
súlylökõ pálya, lengõteke és
egy rönkvár játszótér is készül,
valamint egy hangosító berendezés is beszerzésre kerül.
Az önkormányzat egy nagyteljesítményû kutat fúratott és
elkezdte az öntözõrendszer
kiépítését.
Semjénháza önkormányzata 2013 március 21-én adta be
pályázatát – az országban az
elsõk között – a kedvezményes
pályaépítési programba, melyet az MLSZ elnöksége 2013
augusztus 14.-iki határozatában támogatott. A kivitelezés
október 18-án kezdõdött meg
a munkaterület átadásával. A
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pályaépítést a kivitelezõ november 16-án fejezte be.
A falu elsõ embere köszönetet mondott:
– a kormánynak, hogy a
társasági adó terhére támogatja az öt látványsportágat, közte
a labdarúgást,
– a kis-és nagyvállalkozóknak, akik adójukkal támogatják
az infrastrukturális fejlesztést
és az utánpótlás nevelést,
– az MLSZ Zala megyei
igazgatóságának és elnökségének, hogy érdemesnek ítélte a
települést arra, hogy itt épüljön meg ez a mûfüves sportpálya,

– a Magyar Pályaépítõ Kft.nek a gyors és szakszerû kivitelezésért,
– a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, hogy szervezésében létrejött az Országos Pályaépítõ Program és a település hátrányos helyzetére
való tekintettel 26.4 millió
forinttal támogatta a pályaépítést, melynek önrésze 2.6 millió Ft volt.
Cseresnyés Péter és Mészöly Kálmán köszöntõ szavai
után került sor az avatószalag
átvágására, ezt követõen pedig
a falu ifjúsági csapata vette
birtokba az új létesítményt.

