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Felismerve az oktatás fontosságát
egy ötezer iskolát, az oktatáshoz kapcsolódó épületet építését rendelte el.
Az 1920-as évek közepén
felépült iskolaépülettel a városnak tervei vannak, az remélhetõleg nem sokáig marad
üresen – mondta Halmi Béla.
Az eseményt versek elmondásával színesítette Kuzma

Sárlott tanuló és Varga Ferencné, a letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola pedagógusa.
Az emléktáblát Farkas Károly plébános szentelte fel. A
program délután 17 órakor
ünnepi szentmisével és az I.
világháborús emlékmû megkoszorúzásával zárult.
M.I.

Az idõseket köszöntötték Semjénházán
Az emléktáblát a polgármester koszorúzta meg.
85 esztendeje, 1927. novemberében avatta fel Klebelsberg Kuno egykori vallás - és
közoktatásügyi miniszter a Letenyei Járás 16 új népiskoláját
és a letenyei I. világháborús
emlékmûvet.
Ez alkalomból november
21-én (szerdán) a Letenye és
Környéke Iskolaszövetség emléktábla avatással egybekötött
megemlékezést szervezett a
régi, az 1920-as évek elején
épült, jelenleg üresen álló letenyei Kossuth úti iskolánál.

A program során – ahol a
tanulóifjúság többsége jelen
volt – beszédet mondott Bedõ
Ildikó iskolaigazgató, Balassa
Istvánné, a Letenyei Járás tankerületi igazgatója és Halmi
Béla polgármester.
A városvezetõ többek között szólt arról, hogy Klebelsberg Kuno egy olyan idõszakban tette dolgát, amikor több
sebbõl vérzett Magyarország.
Az egykori miniszter a
trianoni döntés után felismerve az oktatás fontosságát mint-
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Már hagyománnyá vált az ünnep.
Semjénházán is hagyománnyá vált, hogy ünnepélyes
keretek közt mondanak köszönetet a település meglett
korú lakóinak.
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Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

– Már tradícióvá vált, hogy
évente egy alkalommal összegyûlünk, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket azok iránt, akik
hosszú, munkával eltelt évek
után töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket – kezdte beszédét
a polgármester, Preksen László a faluház nagytermében.
Hozzátette: minden társadalmat az minõsít, hogy miként
bánik idõseivel, hiszen õk
azok, akik elõttünk járnak az
úton, tõlük örököltük meg a települést, tanultuk meg a nyelvet. A fiatalok dolga az idõsek
megfelelõ támogatása, az örökség ápolása és megõrzése az
utókor számára. Megköszönte munkájukat, önfeláldozásukat, hiszen a legnehezebb
(Folytatás a 2. oldalon)
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Reform a polgárokért
A járási hivatalok létrehozása mérföldkõ a közigazgatás reformjában. A 2013. januárjában életbelépõ változásokkal a végsõ szakaszba érkezik az államigazgatás átalakítása – hangsúlyozta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter a Jó állam –
2013' címû, a megyei és a helyi
sajtó számára rendezett konferencián nemrég.
Kizárólag a múlt feltámasztásával nem lehet a polgároknak megfelelõ, a polgárok érdekeit szolgáló közigazgatást,
állami mûködést teremteni –
állapította meg köszöntõjében
Navracsics Tibor. Legalább
annyira korszerûnek kell lenni. Éppen ezért most a tradíciók és az újszerûség „házasítására” teszünk kísérletet, ugyanúgy, ahogy a kormányhivatalok
kialakításakor.
A közigazgatási reform elõkészítésekor egyetlen alapvetõ
célnak rendeltünk alá mindent, ez pedig a polgárok szolgálata. A magyar állam ügy-

intézésében végre azt a megbecsülést jutassa kifejezésre,
amely a magyar állampolgárokat megilleti. A miniszter
szerint a jelenleg mûködõ kormányablakok referenciapontok. A tervek szerint egy év
múlva már közel 300 kormányablak mûködik az országban.
– A területi közigazgatás
megkezdett reformja történelmi léptékû átalakítás- kezdte
elõadását Szabó Erika területi
közigazgatásért és választásokért felelõs államtitkár. A
diktatúra évtizedeit követõ idõszak még kevés volt arra, hogy
az állam és a polgárok közötti
bizalom helyreálljon. A bizalom kialakításához az államnak
még sokat kell tennie. A kormányablakok országos rendszerének a kialakítása a bizalom helyreállításának az eszköze – vélekedett Szabó Erika.
A kormányablakban minden az állammal kapcsolatos
hatósági ügyünket egy helyen,
egyablakos ügyintézés keretében intézhetjük. „Hogyha a
kormányablak rendszert ki-

Az idõseket köszöntötték Semjénházán
(Folytatás az 1. oldalról)
körülmények között is tették a
dolgukat. Megépítették az ifjabb generáció számára a jelent, melyre alapozhatnak, és
amelyre építve most, a jelenben tevékenykednek. Köszönte, hogy becsülettel felnevelték
a gyermekeiket, tapasztalatokkal
könnyítették az életüket. Azt
kívánta, derûsen, jó egészségben, és a családjuk által nyújtott örömben töltsék el a pihenés éveit. Végül kiemelte,
minden kornak megvan a
maga szépsége és a ráncok

csupán azt jelzik, hol a mosoly helye.
A rendezvényen a település
óvodásai is színpadra léptek
kedélyes mûsorukkal, melyben
horvát népdalok is helyet kaptak, ezzel jelezve a hagyományok ápolását és továbbadását,
õket a Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus követte.
Semjénháza legidõsebbjeit,
a 90 esztendõs Dunai Istvánnét és a 91. életévébe lépõ
Mezõdi Istvánt már korábban
otthonaikban felköszöntötték.
V.R.

Rigó Csaba: – Zala élen jár az átalakításban.
építjük, semmit nem kell tud- gionális szekcióbeszélgetésen
ni, egyetlen dolgot kell tudni: kérdezhették a kormánymeghol van a lakóhelyemhez leg- bízottakat.
közelebbi kormányablak.”
Megyénk élen jár az átalaA kormányablakok jelenleg kításban, hiszen már az októa megyeszékhelyeken és a ber 12-i sajtótájékoztatón elmegyei jogú városokban mû- hangzott: a Zala Megyei Korködnek, de a jövõ év vé- mányhivatal mindenben meggén minden olyan helyen, állapodott a megye 258 telepüahol okmányiroda mûködik, lésével a járási feladatok, létvárják majd az állampolgáro- számok, ingatlanok, ingóságok
kat – mondta az államtitkár átvételével kapcsolatban. A teasszony.
lepülésvezetõk a testületi felAz átalakítás költségeire vo- hatalmazásokat követõen a
natkozó kérdésre válaszolva tájékoztató napjáig aláírásukNavracsics Tibor elmondta: az kal is hitelesítették a megálalapelv az volt, hogy ne kerül- lapodásokat – a hivatal inforjön többe, mintha az önkor- máció szerint az országban
mányzati rendszert kistérségi elsõként.
szinten mûködtetnék. KözépRigó Csaba kormánymegtávon megtakarítást jelent a bízott a konferencián elmondhivatalok felállítása, hiszen ta, hogy Zala megyében hat
olyan feladatokat, amelyeket járás kialakítására kerül sor.
most minden településen ellát- 2013 végéig 10 kormányablak
nak, a jövõben járási szinten és 60 ügysegéd áll az államvégeznek.
polgárok rendelkezésére ügyAz egyes megyéket érintõ intézésükhöz.
kérdésekrõl a jelenlévõk resl

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Az óvodások is mûsort adtak.

