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Dél-Zala Murahíd

Közösségi, szociális ésközbiztonságiszolgáltatásokfejlesztéseSemjénházán

Preksen László, Semjénháza polgármestere.
Semjénháza Zala megye aprófalvas települései közé tartozik, lakóinak száma évrõl évre
csökkenõ tendenciát mutat, a
2013. január hó 01. adatok szerint 606 fõ, de 2013-ban a születések számának drasztikus csökkenése, valamint a település idõs
lakosai elhalálozásának növekedése miatt ez a szám a jelen adatok szerint 595 fõ. A települést
átszeli egy dombság, amely gyakorlatilag kettéosztja a települést. A központi helyen érhetõk
el a lakosság számára szükséges
intézmények, szolgáltatások, információk, míg Újtelep településrész közel 1 km-re fekszik a
központtól, megközelítése a nagy
szintkülönbség valamint a kanyargós, balesetveszélyes úton
nehézkes az ott élõk számára, a
központban megtalálható szolgáltatások csak segítséggel biztosíthatók részükre.
Önkormányzatunk képviseletében eljárva Preksen László
polgármester felmérve a szociális és közösségi igényeket, nyújtotta be még tavaly novemberben a vidéki gazdaság és lakos-

ság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére EMVA támogatás iránti kérelmét falugondnoki busz beszerzése érdekében, melyre 10 millió forintot
nyert az önkormányzat. A falugondnoki szolgálat létrehozása
és mûködtetése érdekében elkészítettük a szolgálat szakmai
programját, egyúttal kérelemmel fordultunk az illetékes szociális és gyámhivatal felé, melyet
a falugondnoki autó beszerzése
és üzembe helyezése után kap
meg az önkormányzat. A falugondnoki szolgálat létrehozásának célja a hátrányos helyzetû,
szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlõségének növelése, ezen jellegzetességekbõl adódó hátrányok csökkentése, így
különösen a település demográfiai, társadalmi hanyatlásának
megállítása, e folyamat visszaszorítása, a település népességmegtartó erejének növelése; a
közlekedés lehetõségeinek javítása; a település és a lakosság
elszigeteltségének mérséklése; a
lakosság életfeltételeinek javítása, a településen a jobb életmi-

nõség elérése; a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elõsegítése; az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások mûködtetésének segítése; a településre nézve kedvezõ gazdasági
folyamatok elindítása; az önkormányzat szolgáltatási funkcióinak bõvítése; a közösség fejlesztése, a helyi társadalom és a civil
szféra erõsítése; a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintû
igények kielégítése; az esélyegyenlõség feltételeinek megteremtése, javítása.
A településen megvalósuló
falugondnoki szolgálat kielégíti
a településen felmerülõ közösségi és szociális intézményhálózat hiányából adódó különbségeket. A szolgálat ellátási célcsoportjai a településen életvitelszerûen élõ és tartózkodó lakosság, akik szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi
állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy
tartósan jogosulttá válik a falugondnoki szolgáltatás igénybevételére, valamint az óvodás és
iskoláskorú gyermekek.
A falugondnoki busz beszerzése jelenleg folyamatban van,
azonban az országosan megnövekedett igények miatt az átadás
õszre várható. Addig a falugondnoki szolgálat ellátását a sportegyesület tulajdonát képezõ Ford
kisbusszal tudja megoldani az
önkormányzat, melyet a sportegyesület térítésmentesen használatra átadott az önkormányzatnak.
A sportegyesület nevében
Kárpáti István elnök a közös-
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ségi igényeket felmérve nyújtott
be szintén EMVA támogatást
közösségi busz beszerzése érdekében, melyre 12.7 millió forint
támogatást kapott a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól. Az egyesület közösségi
szolgáltatásainak fejlesztését indokolja, hogy a közösségi élet
egy meghatározó részét veszi ki
az egyesület és annak tagjai a
településen. Ezek a rendezvények színvonalas szervezése,
sport- és szabadidõs lehetõségek, turisztikai jellegzetességek,
hagyományõrzés, a települési
identitás megõrzése, fórumok,
tájékoztatók tartása. A meglévõ
infrastrukturális, természeti, kulturális adottságaink továbbgondolása, a közösségi együttélésben az egyéni és társas kapcsolatok erõsítése generálja a közösségi szolgáltatások fejlesztésének szükségességét.
A közösségi busz beszerzése
szintén folyamatban van, azonban itt is országosan magasak az
igénylések, ezért ezen busz átadása is csak õszre várható.
A településen a közbiztonság
növelése, a lakosság védelme, a
megújult közterületek és közparkok, közösségi helyek, az újonnan elkészült IKSZT védelme
érdekében az Erdõsfa Polgárõr
Egyesület az önkormányzattal
szoros együttmûködésben nyújtott be fejlesztési céllal egy új
polgárõr autó beszerzésre támogatási kérelmet szintén EMVA
támogatásból. A pályázat pozitív
elbírálásban részült, és a polgárõrség közel 6.4 millió forintból
tudja megvalósítani az új polgárõr autó megvételét. A Suzuki
Grand Vitara típusú autó megrendelésre került, annak üzembe helyezése illetve átadása folyamatban van.
K.Cs.

Babaház Muraszemenyén
„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 muraszemenyei IKSZT-ben
babakiállításunkat (képünkön).
A bemutatóra érkezett babák
között sok különlegességet láthattak az érdeklõdõk. Többek

HarmonikÁcs Együttes

2014. június

között finom porcelán hölgyet,
mosolygós, borzas fiúbabákat,
mesefigurákat, textilbabákat, élethû babát, szép állapotban megmaradt, ma is használt játék
bababútorokat.
A kiállított
babák, kiegészítõk fõként muraszemenyei
„lányoktól” valók, akik a kiállítás
erejéig bocsátották kincseiket az
IKSZT rendelkezésére.
B.E.

