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Az egységesítés jegyében Semjénházán

Településünk szépítése, az
egységes településkép kialakítása fontos célkitûzése volt önkormányzatunknak. Ennek érdekében a helyi civil szervezetekkel (Semjénházai Sportegyesület és a Faluházért Alapítvány) szoros szakmai és
pénzügyi együttmûködés során
több sikeres Leader vidékfejlesztési pályázatot is elnyertünk
a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület közremûködésével, melyek projektszintû
megvalósítása a tavalyi évben
kezdõdhetett meg, és reményeink szerint az idei évben
befejezõdnek.
Az egységesítés jegyében
egyszerre több projekthelyszínen is folynak a településszépítési munkálatok, melyet az önkormányzat képviseletében eljárva Preksen László polgármester és Kárpáti István alpolgármester, a kivitelezõ képviseletében Réz Gyula István
napi szinten, folyamatosan felügyel, irányít, ellenõriz, annak
érdekében, hogy az a terveknek, elképzeléseknek mindenben megfeleljen.

Önkormányzatunk a község
templománál, az Ady utca mentén egy közösségi közparkot és
pihenõhelyet alakít ki, amely
visszatükrözi a horvát népi és
hitvallási hagyományokat, egyúttal letisztult formáival és az
elhelyezésre kerülõ használati
és látvány térelemekkel egy igazi közösségi teret szeretnénk
átadni a település lakóinak. A
közparkban elhelyezésre kerül
7 különbözõ használati és látvány térelem: egy Szent Anna
szobor, amelyet felajánlásból
szeretnénk megvásárolni, egy
ivókút, egyedi kialakítású pihenõ padok, hulladéktárolók, kerékpártároló és a 14 stáció (kálvária). A közparkot a mai kor
igényeinek megfelelõ térburkolattal látjuk el, valamint – a nyári hõségre is gondolva – hazai
õshonos fák telepítésére is vannak törekvéseink. A közpark és
a pihenõhelyet a köztemetõtõl
egy, a helyi horvát hagyományokat figyelembe vevõ, de a mai
kor igényeinek is megfelelõ, kovácsoltvas kerítéssel választjuk el.
Faluházunk – amely az önkormányzat hivatalával egy épü-

letegyüttest alkot – felújítása a
rezsikiadások csökkentése érdekében elengedhetetlenül szükségessé vált, az épület nyílászárói festésért kiáltottak, az
épület hõszigetelése és akadálymentesítése nem volt megoldott, az épület elõtt lévõ térburkolat repedezett, töredezett
volt, az impozáns és markáns
épületegyüttest magas fenyõfák
és élõsövények rejtették el.
Az egységes településkép
kialakítása során kiemelt figyelmet fordítottunk a nyitottságra,
az egységes – a Templomkerthez hasonló –, letisztult formakialakítású használati és látvány
térelemek elhelyezésére, a faluház és az önkormányzati hivatal
funkcionalitásának hangsúlyozására. Jelenleg az épületegyüttes modern térburkolattal való
folytonosságával biztosítva kötnénk össze térben az újonnan
kialakított IKSZT épületével,
így egy igazi, már-már kisvárosias közösségi tér kerül kialakításra, ahol nagyobb rendezvényeink, falunapjaink, „utcabáljaink”, vetítések is megvalósíthatók lesznek. A közösségi tér
és a faluház épületegyüttes aka-

dálymentesítésének megvalósítása mozgáskorlátozott embertársaink életét könnyíti meg, õk
is teljességgel részt tudnak venni programjainkon.
Fontos momentum a közösségi tér kialakításában, hogy itt
helyezkedne el településünk
hõseinek emlékmûve, amely
fontos mondanivalóját, az utókor számára történõ megemlékezést méltó módon és helyen
valósítja meg. Az emlékmû tervezése jelenleg folyamatban
van, monumentális jellegét és
eszmei-szellemi értékét megõrizve kerül kialakításra.
Reményeink szerint nemcsak a település minden lakója,
de a községünkbe érkezõ vendégek, az községünkön áthaladó emberek szeme is „megakad” a kialakításra kerülõ közösségi tereken, a megújult faluház épületegyüttesén, az IKSZT
épületén, valamint a templomhoz tartozó parkhelyiségen, jó
hírünket, településünk szépségét és egységét továbbviszik, így
méltán büszkék lehetünk Semjénházára, értékeinkre, vezetõinkre, lakóink együvé tartozására.
K.Cs.

Kormányablakok és Okmányirodák címei és ügyfélfogadási rendje*
Okmányiroda

Cím

Hétfõ

ZMKH NJH
Nagykanizsa
(Okmányiroda)

8800 Nagykanizsa,
Eötvös tér 16.

8 -20

ZMKH NJH
Zalakarosi
Kirendeltsége
(Okmányiroda)
ZMKH LJH
Letenye
(Okmányiroda)

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

00

800-2000

800-2000

800-2000

800-2000

8749 Zalakaros,
Gyógyfürdõ tér 1.

800-1630

800-1630

800-1630

szünetel

8 -14

8868 Letenye,
Szabadság tér 3.

800-1600

800-1200

800-1600

800-1200

szünetel

00

00

00

* Lapunk megjelenési körzetében lévõ településekhez legközelebbi kormányablakok és okmányirodák.

