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Semjénháza a célkitûzések tükrében
2014. október 12-én helyhatósági választásokon a regnáló képviselõ-testület tagjai:
Kárpáti István alpolgármester, Haszon István, Mátés Ferenc, Preksen Csaba képviselõk és Preksen László polgármester további öt évre kapott
bizalmat a település választópolgáraitól. A testület október
21-én tartotta meg ünnepélyes
keretek között alakuló ülését.
Preksen László polgármester hangsúlyozta, hogy a képviselõ-testület maximális támogatásával és egyetértésével, a
Semjénházai Közös Önkormányzati Hivatal szakmai
közremûködésével, Molnári és
Petrivente önkormányzataival,
valamint a település lakosságának együttmûködésével tudja csak az eltervezett és megálmodott célokat, elképzeléseket, programokat megvalósítani.
A projektek keretében jövõ
év tavaszáig az impozáns faluházunk elõtti tér kap új utcabútorokat, használati térelemeket, a térkõ-burkolatok
megkapják végleges formájukat, megkezdõdik a tér virágosítása is. Az elsõ és második
világháborús emlékmû méltó
helyére kerül és új, egyedi tervezésû arculati elemeket kap,
így a település hõseirõl tetteikhez méltó módon és helyen
tudunk megemlékezni. Faluházunk és az önkormányzati
hivatal épülete már a nyáron
kívülrõl megújult, új hõszigetelést és színt kapott, nyílászárói
újrafestése megtörtént. Jelenleg a belsõ festési és felújítási
munkálatokat végzik a szakemberek. Hivatalunk belsõ felújítása már évek óta húzódott,
most a lakosságot, az ide érkezõ önkormányzati partnereket és településvezetõket
kulturált, a mai kor igényeinek
megfelelõ környezetben tudjuk fogadni.
Templomkertünk és az ott
kialakításra kerülõ pihenõhely
végleges formájának kialakítására szintén a jövõ év tavaszáig
kerül sor. Már most, az átalakítási munkálatok közepén járva
is látható, hogy az eddig is
méltán híres templomunk és a
pihenõhely településünk egyik
díszévé válik, mely a tizennégy
stáció és a pihenõ pagoda felállításával még kiemelkedõbb
momentuma lesz a községnek.
Temetõnk kovácsoltvas kerítés-

elemei már elkészültek, festésük után kerülnek felállításra.
A színben és természetességben is harmonizáló lábazata a
tavaszi munkálatok során kerül
elkészítésre.
A jelenlegi játszótér mellé
egy új, komplett játszótéri rendszer kerül felépítésre, amelyen
az óvodás korosztály mellett a
kisiskolások is szívesen és biztonságosan tudnak játszani,
szüleik pedig az egységesített
utcabútorokat tudják igénybe
venni.
Sportegyesületünkkel szoros szakmai és pénzügyi
együttmûködésben valósítjuk
meg a sportöltözõ bõvítését, a
nagypálya világításkorszerûsítését és funkcionális lelátó építését, amely követi a mûfüves
kispálya, a mobil játékos kijáró, a homokos szabadidõ
pálya, és a kültéri sakkpálya
már megvalósult projektelemeket.
Településünk vezetõsége
prioritásként kezeli a közösségi sportolási lehetõségeket,
éppen ezért a sportegyesület
keretein belül nemcsak a futball látványsport nagyívû fejlesztési elképzeléseit valósítja
meg, hanem a biciklis, a vízi és
a horgász szabadidõsport szerelmeseinek is kedvezni akar.
A már beszerzésre került terep- és túrakerékpárok mellett
még az idei évben beszerzésre
kerül egy raffting csónak, valamint két kajak-kenu csónak
is, így a közeli sebes folyású
Murát a bátrabb sportolók kiváló felszerelésekkel fedezhetik fel. A méltán híres murai
halászlé elkészítéséhez önkormányzatunk hozzáadott erõként a beszerzésre kerülõ profi horgászfelszereléseket tudja
adni a csendesebb sportot
kedvelõ horgászok részére.
A nemrég felújított IKSZT
épületének tetõterében egy
agroturisztikai központ kerül
kialakításra, ahol a horvát hagyományõrzés kerül elõtérbe.
Az egyes helyiségek kialakításánál a horvát identitás erõsítését, a gasztronómiai sajátosságokat és ízeket szeretnénk bemutatni, látványkonyha és egyéb technikai eszközök segítségével. A cél, hogy
Semjénházára minél több vendég, turista látogasson el, töltsön el itt néhány kellemes napot, a nyújtott sport és szabadidõs tevékenységek keretében.

Semjénházai képviselõ-testület eskütétel közben.
A település szociálisan rászoruló, az idõsebb korosztály,
valamint Újtelep településrész
szolgáltatásaink fejlesztése érdekében az idei évben létrehozott falugondnoki szolgálat
mûködésének bõvítését is tervezzük, bevezetésre kerül a
szociális étkeztetés a településen, és igény esetén a szállítási feladatokat is a szolgálat
látja el már az új falugondnoki
busszal.
Önkormányzatunk mindig
is nagy hangsúlyt fektetett a
szociálisan hátrányos helyzetûek bevonásával megvalósított
közfoglalkoztatási programok
tervezésére és megvalósítására. Minden olyan pályázati lehetõséget megragadunk, amelylyel a közfoglalkoztatás keretén belül értelmes, értéket építõ tevékenységet tudunk nyújtani az embereknek.
Gazdálkodásunk stabilitását és erõsítését vállalkozásbarát politikánk, valamint az
önfenntartást elõsegítõ kultúra pilléreinek kialakítására szeretnénk helyezni. Volt óvodánk épülete jelenleg funkcionálisan kihasználatlan, megoldásként gondolkodunk a helyi
horvát hagyományokra épülõ,
kézzel készített, házi jellegû
tésztafélék gyártásában, de a
lakossággal együttmûködve szívesen veszünk gazdaságélénkítõ terveket, elképzeléseket
is, valamint szívesen látunk településünkön olyan vállalkozásokat, amelyek a helyi munkaerõben is tudnak gondolkodni. A volt óvoda udvarában
kerül felállításra a helyi piac.
Messzebbre nyúló terveink
között szerepel a központot
Újteleppel összekötõ kerékpárút megépítése is, sõt a megyei
program keretei között szeret-

nénk Molnári településsel történõ összekötését is. Járdáink
állapotának felülvizsgálata, a
szükséges helyreállítások elvégzése is szerepel ötéves ciklusprogramunkban, ugyanúgy,
mint a csapadékvíz-elvezetõ
rendszer rekonstrukciója, mederlapos kialakítása, valamint
a hegyi utak rendbetétele. A
szennyvízelvezetõ
rendszer
kiépítése során az utcák új burkolatot kaptak, illetve a helyreállítási munkák során kapni
fognak. Az Ady utcában a temetõnél a csapadékvíz-elvezetõ rendszer zárttá tétele megtörtént, ilyen módon szeretnénk kialakítani a Kossuth utcai árokrendszert is. A település közvilágításának teljes korszerûsítését, megfelelõ pályázati forrás elnyerése esetén a
közeli jövõben tervezzük megvalósítani.
Közterületeink és a lakossági értékek biztonságának védelme érdekében szorosan
együttmûködünk
a
helyi
Polgárõr Egyesülettel és a Letenyei Rendõrörssel, és szakmai
munkájuk kiegészítéseként és
segítéseként a településen
több helyre is kamerát szerelünk fel, amelyet pályázati
úton nyert el az önkormányzat. A környezõ települések is
a projekt részesei, így a védelem többszörösére növekedhet azáltal, hogy az átmenõ forgalom ellenõrizhetõvé válik.
Önkormányzatunk a Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal karöltve a település közösségi életét is színesíteni,
erõsíteni szeretné, amelyhez
partnerként a helyi civil életet,
az asszonykórus tagjait is szeretné még jobban bevonni. Az
(Folytatás a 11. oldalon)

