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„A babának két lelke van, de
lehet, hogy három. Az egyiket a
készítõje lehelte belé, a másikat
a kislány, aki játszott vele, a
harmadikat a gyûjtõ, aki szereti
és megbecsüli”

2014. június 26-án nyitottuk
meg a

A bemutatóra érkezett babák
között sok különlegességet lát-
hattak az érdeklõdõk. Többek

muraszemenyei IKSZT-ben
babakiállításunkat (képünkön).

között finom porcelán hölgyet,
mosolygós, borzas fiúbabákat,
mesefigurákat, textilbabákat, élet-
hû babát, szép állapotban meg-
maradt, ma is használt játék
bababútorokat.

A kiállított babák, kiegé-
szítõk fõként muraszemenyei
„lányoktól” valók, akik a kiállítás
erejéig bocsátották kincseiket az
IKSZT rendelkezésére.
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Babaház Muraszemenyén

Semjénháza

Preksen László

Zala megye ap-
rófalvas települései közé tarto-
zik, lakóinak száma évrõl évre
csökkenõ tendenciát mutat, a
2013. január hó 01. adatok sze-
rint 606 fõ, de 2013-ban a szüle-
tések számának drasztikus csök-
kenése, valamint a település idõs
lakosai elhalálozásának növeke-
dése miatt ez a szám a jelen ada-
tok szerint 595 fõ. A települést
átszeli egy dombság, amely gya-
korlatilag kettéosztja a telepü-
lést. A központi helyen érhetõk
el a lakosság számára szükséges
intézmények, szolgáltatások, in-
formációk, míg Újtelep telepü-
lésrész közel 1 km-re fekszik a
központtól, megközelítése a nagy
szintkülönbség valamint a ka-
nyargós, balesetveszélyes úton
nehézkes az ott élõk számára, a
központban megtalálható szol-
gáltatások csak segítséggel biz-
tosíthatók részükre.

Önkormányzatunk képvise-
letében eljárva
polgármester felmérve a szociá-
lis és közösségi igényeket, nyúj-
totta be még tavaly november-
ben a vidéki gazdaság és lakos-

Közösségi, szociális és közbiztonsági szolgáltatások fejlesztése Semjénházán

ság számára nyújtott alapszol-
gáltatások fejlesztésére EMVA tá-
mogatás iránti kérelmét falu-
gondnoki busz beszerzése érde-
kében, melyre 10 millió forintot
nyert az önkormányzat. A falu-
gondnoki szolgálat létrehozása
és mûködtetése érdekében elké-
szítettük a szolgálat szakmai
programját, egyúttal kérelem-
mel fordultunk az illetékes szo-
ciális és gyámhivatal felé, melyet
a falugondnoki autó beszerzése
és üzembe helyezése után kap
meg az önkormányzat. A falu-
gondnoki szolgálat létrehozásá-
nak célja a hátrányos helyzetû,
szolgáltatáshiányos kistelepülé-
sek esélyegyenlõségének növelé-
se, ezen jellegzetességekbõl adó-
dó hátrányok csökkentése, így
különösen a település demográ-
fiai, társadalmi hanyatlásának
megállítása, e folyamat vissza-
szorítása, a település népesség-
megtartó erejének növelése; a
közlekedés lehetõségeinek javí-
tása; a település és a lakosság
elszigeteltségének mérséklése; a
lakosság életfeltételeinek javítá-
sa, a településen a jobb életmi-

nõség elérése; a közszolgáltatá-
sokhoz való hozzájutás elõsegí-
tése; az önkormányzat által nyúj-
tandó szociális alapellátások mû-
ködtetésének segítése; a telepü-
lésre nézve kedvezõ gazdasági
folyamatok elindítása; az önkor-
mányzat szolgáltatási funkciói-
nak bõvítése; a közösség fejlesz-
tése, a helyi társadalom és a civil
szféra erõsítése; a helyi adottsá-
gokhoz és sajátosságokhoz iga-
zodó egyéni és közösségi szintû
igények kielégítése; az esély-
egyenlõség feltételeinek megte-
remtése, javítása.

A településen megvalósuló
falugondnoki szolgálat kielégíti
a településen felmerülõ közös-
ségi és szociális intézményhá-
lózat hiányából adódó különb-
ségeket. A szolgálat ellátási cél-
csoportjai a településen életvi-
telszerûen élõ és tartózkodó la-
kosság, akik szociális körülmé-
nyei, ezen belül kora, egészségi
állapota és egyéb aktuális élet-
helyzete alapján alkalmilag vagy
tartósan jogosulttá válik a falu-
gondnoki szolgáltatás igénybe-
vételére, valamint az óvodás és
iskoláskorú gyermekek.

A falugondnoki busz beszer-
zése jelenleg folyamatban van,
azonban az országosan megnö-
vekedett igények miatt az átadás
õszre várható. Addig a falugond-
noki szolgálat ellátását a sport-
egyesület tulajdonát képezõ Ford
kisbusszal tudja megoldani az
önkormányzat, melyet a sport-
egyesület térítésmentesen hasz-
nálatra átadott az önkormány-
zatnak.

A sportegyesület nevében
elnök a közös-Kárpáti István

ségi igényeket felmérve nyújtott
be szintén EMVA támogatást
közösségi busz beszerzése érde-
kében, melyre 12.7 millió forint
támogatást kapott a

. Az egyesület közösségi
szolgáltatásainak fejlesztését in-
dokolja, hogy a közösségi élet
egy meghatározó részét veszi ki
az egyesület és annak tagjai a
településen. Ezek a rendezvé-
nyek színvonalas szervezése,
sport- és szabadidõs lehetõsé-
gek, turisztikai jellegzetességek,
hagyományõrzés, a települési
identitás megõrzése, fórumok,
tájékoztatók tartása. A meglévõ
infrastrukturális, természeti, kul-
turális adottságaink továbbgon-
dolása, a közösségi együttélés-
ben az egyéni és társas kapcso-
latok erõsítése generálja a kö-
zösségi szolgáltatások fejleszté-
sének szükségességét.

A közösségi busz beszerzése
szintén folyamatban van, azon-
ban itt is országosan magasak az
igénylések, ezért ezen busz át-
adása is csak õszre várható.

A településen a közbiztonság
növelése, a lakosság védelme, a
megújult közterületek és közpar-
kok, közösségi helyek, az újon-
nan elkészült IKSZT védelme
érdekében az

az önkormányzattal
szoros együttmûködésben nyúj-
tott be fejlesztési céllal egy új
polgárõr autó beszerzésre támo-
gatási kérelmet szintén EMVA
támogatásból. A pályázat pozitív
elbírálásban részült, és a polgár-
õrség közel 6.4 millió forintból
tudja megvalósítani az új pol-
gárõr autó megvételét. A Suzuki
Grand Vitara típusú autó meg-
rendelésre került, annak üzem-
be helyezése illetve átadása fo-
lyamatban van.

Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hiva-
taltól

Erdõsfa Polgárõr
Egyesület
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Preksen László, Semjénháza polgármestere.


