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Látványkemence és társai…
Semjénháza településfejlesztési tervei
Településünk vezetõsége az
elõzõ évekhez hasonlóan idén
is számos olyan fejlesztést kíván
megvalósítani, amely az itt élõk,
a semjénháziak mindennapjait
teszi még komfortosabbá, a települést élhetõbbé, az épített környezetet szebbé, az ide látogatók, a vendégek pedig megfigyelhetik a falu változásait, fejlõdését.
A falu sportszeretõ, és nem
csak kimondottan fociszeretõ
lakói számára már elérhetõ a
füves nagypályán a modern –
zöld-fehér – lelátón való önfeledt szurkolás. TAO támogatásban tudott megvalósulni, melyhez 30%-os önerõt az önkormányzat biztosított a sportegyesület részére, valamint az önrészen felül szükséges kisebb
munkákban az önkormányzati
közfoglalkoztatásban
résztvevõk is kivették részüket.
A lelátó továbbgondolása érdekében további pályázati forrás igénybevételével az idei évben megkezdhetjük a fedését is,
hogy az idõjárás ne szegje kedvét senkinek a sportolóink bíztatásában. A sportpálya korszerûsítésében nagy szerepet kapott a pályatér modern megvilágítása, valamint az oszlopokon helyet biztosítottunk a hangosító berendezéseknek is. A
mai kor igényeinek megfelelõ
fedett lelátó mellett gondoltunk
a füves nagypálya idõszerû felújítására, karbantartására is,
szintén az idei évben szeretnénk megkezdeni a pálya szerkezetének megújítását.
A megyei I. osztályban futballozó együttesünk mellett
több korosztályban indítunk és
versenyeztetünk utánpótlás-csapatokat is, annak érdekében,
hogy a futball látványsport fejlõdése biztosított legyen a településen még sokáig, ezért minden pályázati forrást megragadunk, hogy a csapatainak korszerû, modern, sportbarát pályákon edzhessenek és versenyezhessenek.
Nemcsak verseny- és utánpótlás csapataink tagjai, hanem
a település valamennyi lakója
részére – szintén pályázati tá-

mogatás útján – lehetõségünk
lesz egy újdonságnak számító
teqball-asztal felállítására a sportcentrum területén, amely kiváló
lehetõséget biztosít a labdajátékok technikájának fejlesztésére,
a társasági, közösségi élet és
szurkolás erõsítésére egyaránt.
A sportolási lehetõségek fejlesztése mellett párhuzamosan
kezdjük meg a közfoglalkoztatási programban résztvevõkkel
a település járdáinak felújítását
is. A programban elõször az
Ady utca olyan járdaszakaszai
kerülnek javításra, amelyen a
gyalogos közlekedés a kátyúk és
a repedések miatt már nem
megfelelõ, majd a Rákóczi utca
rossz járdái kerülnek sorra. A
tavalyi évben megkezdtük a
Rákóczi utca vízelvezetõ árokrendszerének a felújítási munkálatait szintén a START program keretében, az idei évben
ezt önerõbõl szeretnénk folytatni, és a még szükséges helyeken javítani az árkok állapotán, azokat mederelemekkel
kirakni, hogy a vízelvezetés
megoldott legyen az utcában.
Szintén a közfoglalkoztatásban résztvevõkkel szeretnénk
megvalósítani a település sportcentrumában egy látványkemencét, amely remek lehetõséget biztosít a településen élõ
kisebb-nagyobb
közösségek,
sportcsapatok, munkahelyi csapatok részére, hogy ott a szabadidejüket tartalmasan tudják
eltölteni, és szervezett keretek
között együtt hódolhassanak a
fõzés, a gasztronómia, a horvát
és magyar tradicionális ételek
elkészítésének. Falunapok, nemzetiségi napok, kisebb-nagyobb
rendezvények idején kiváló
lehetõség lesz a fõzõbemutatók
részére is. A tervezett helye a
sportöltözõ, a füves sportpálya,
a mûfüves kispálya és a játszóvár közelében lenne, jól
megközelíthetõ helyen, hogy
azt mindenki igénybe tudja venni. A látványkemencét fedettre
terveztük, és a közvetlen környezetében olyan parkszerû
megoldásban gondolkodtunk,
amely lehetõvé teszi a csapatok,

a vendégek részére, hogy kulturált körülmények között élvezhessék a finomabbnál finomabb étkeket. Településünk
egységesítése jegyében olyan
látványtérelemek – virágosládák, padok, biciklitároló, hulladékgyûjtõk – kerülnek ide is
kihelyezésre, mint a faluban
minden köztéren.
A közelmúltban elkezdtük
Semjénháza központi terének
felújítását, melybõl a háborús
hõsök, a településért és a hazáért harcolt, vagy elhurcolt,
elesett katonák emlékére felállítandó emlékmû megvalósítása
várat még magára. Terveink szerint az idei évben méltó emlékhelyet kapnak hõseink, megkezdjük az emlékmû felállítását
és a közvetlen környezetének
parkosítását, szépítgetését.
Sikeres pályázati programnak köszönhetõen a település
önkormányzati hivatalának belseje, a tetõtere, valamint a házasságkötési
ceremóniákhoz
használatos faluházi elõtér és
nagyterem is új elgondolást
kap, a megújult külsõhöz egy
modern, felújított belsõ teret is
szeretnénk kialakítani, hogy a
nálunk házasulók gyönyörû
környezetben mondhassák ki a
boldogító igent.
A pályázati program lehetõséget biztosít arra, hogy új székek
kerüljenek megvételre a terembe. Az önkormányzati hivatalban
a fa nyílászárók helyett korszerû, az energiahatékonyságot növelõ, mûanyag ablakok kerülnek behelyezésre, a szükséges
festési és burkolási munkákat is
elvégezzük a felújítás keretén
belül. Fontos energiatakarékos

beruházásként napelemek kerülnek felhelyezésre, hogy a hivatal által fogyasztott villamos
energiát a nap mint megújuló
energia hasznosításával váltsuk
ki, amely a mûködtetési költségek csökkenése mellett környezettudatos szemlélet és fenntartható fejlõdést is megvalósít.
Jól teljesítõ és gazdálkodó
önkormányzatunk 2013-ban és
2016 évben is részesült pozitív
támogatásban a Belügyminisztériumtól, amelyen szeretnénk
megvalósítani a Kossuth utca
páratlan oldalán lévõ vízelvezetõ mély árok zárttá tételét,
amely egyúttal a hivatalhoz,
faluházhoz, IKSZT-hez érkezõ
vendégek részére is veszélytelen megállási lehetõséget biztosít, a mostani veszélyes parkolás
helyett. A munkálatokat terveink szerint az idei évben elkezdjük, és az árokrendszer
korszerûsítése egészen a focipályáig valósul meg.
Településünk fejlõdése érdekében több pályázati forrás
elnyerésére is nyújtottunk be
támogatási kérelmet, amelyek
szintén hozzájárulnak majd a
szebb, kulturáltabb, egységesebb
településkép kialakításában.
Preksen László
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Polgármestere

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

