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Erdõsfa Polgárõr Egyesülete a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által a vidéki alapszolgáltatások fejlesztése jogcím keretén belül támogatást nyert egy Suzuki Grand
Vitara polgárõr autó beszerzésére, közel 7 millió forint értékben. A pályázatot Semjénháza Önkormányzatával, Preksen Lászlóval, Semjénháza polgármesterével és Kónyáné Józsa Csilla jegyzõvel szoros
szakmai együttmûködésében
tudtuk benyújtani és megvalósítani. A pályázat benyújtásával
és annak elnyerésével önkormányzatunk és polgárõr egyesületünk elsõdleges célkitûzése Semjénháza település közigazgatási területén élõ lakosság védelme, közbiztonságának megteremtése, hatékony
feladatellátás és szoros együttmûködés révén a biztonságérzet növelése, a bûncselekmények számának drasztikus csökkentése, a település épített és
természeti környezetének hatékony védelme, õrzése, a rongálások megelõzése. A pályázati cél elnyerésében prioritást élvezett a hatékony és
preventív együttmûködés, amely-

Polgárõrséggel Semjénháza biztonságáért
lyel hisszük, hogy célkitûzéseink gyorsan, eredményesen,
a lakosság érdekeinek maximális figyelembe vételével elérhetõk.
Kiemelkedõ célunk, hogy
elérjük azt a társadalmi elismertséget,
megbecsülést,
amely megilleti szakmai munkásságunkat, amit a településért, a település védelméért és
biztonságáért teszünk nap,
mint nap. Az önkormányzat és
képviseletében eljárva Preksen László polgármester, valamint polgárõr egyesületünk által évek hosszú sora óta kialakított és fenntartott partneri együttmûködések mára
nemcsak szervezeti, szervek
közötti munkamegosztást és
feladatellátást jelent, hanem
annál sokkal többet, igazi partneri, személyi viszonyt, hiszen
az egyes szervezetek mögött
mindig személyek, emberek
„laknak”, irányítanak, gondoskodnak a mûködésrõl. Az elsõdleges partneri kapcsolat
közöttük jön létre, ahol nem

Preksen László (jobbról) és Cziczeli József.
számít, ha éjszaka 11.00 órakor
csörög a mobiltelefon, és nem
számít a hétvége sem, ha szükség van egymásra, „ott vagyunk egymásnak”. Céljainkat
deklarálva együttmûködési megállapodásokat kötünk, de ezek
mögött ott vannak az aláírók
személyes barátsága és partneri viszonya is, amely a jó és
szoros együttmûködés elengedhetetlen feltétele, és társadalmi megerõsítéssel is szeretnénk megmutatni, hogy a tele-

pülés vezetése és a településért dolgozni és tenni akaró
polgárok és szervezetek között
jól mûködõ és hatékony feladatellátás érdekében meg
tud valósulni a partneri kapcsolat, és olyan eredményeket
tudunk közösen elérni, amely
az egész közösség, Semjénháza
település életét teszi jobbá,
biztonságosabbá.
Cziczeli József,
Erdõsfa Polgárõr
Egyesületének elnöke

Autista családi hétvége Kistolmácson

csak saját, de gyermekük életét is megnehezítik. A tagok saját tapasztalataikkal, információnyújtással tudják segíteni a
csatlakozni vágyókat.
Az alapítvány kuratóriumi
tagjai elkötelezett szülõként
keresik a lehetõségeket, hogy
minél több lehetõséget megragadjanak az érintett családok
hatékony segítésében.
Ma Magyarországon minden 100. gyermek autista. Ez a
szám ugyan csak becsült, de
sajnos folyamatosan bõvül az
érintettek köre. Fontos lenne
az, hogy az autizmus jeleit minél kisebb korban felismerjék,
és minél elõbb kapjon megfelelõ fejlesztést a kisgyerek.
Sajnos a gyermekorvosok nem
minden esetben vannak tisztában az adott fogyatékossággal,
ezért sokszor csak az iskolába
kerülés idején jönnek felszínre
a problémák – hangzott el Kistolmácson.
Az alapítvány a késõbbiekben egy pályázat pozitív elbírálása esetén szülõképzést kíván
megvalósítani.
Az alapítvány várja érintettek, szakemberek jelentkezését:
Birkás Zoltánné 06-30-5343901 bors.katalin@freemail.hu
Gyõrfy Anikó 06-30-2385242 gya@freemail.hu
Mirkó Imre

Augusztus 22-24. között
került lebonyolításra Kistolmácson az autista családi hétvége az Alapítvány az Autista
Gyermekekért szervezésében.
A rendezvény helyszínéül a
Birkás Zoltán polgármester és
családja vezette helyi Fortuna
Vendéglõ és Vendégház szolgált, amelynek tulajdonosai
szintén autista gyermeket
nevelnek.
A háromnapos program
bemutatkozással, ismerkedés-

Hasznos és tanulságos volt a háromnapos rendezvény.
sel indult, majd a második
napon kerekasztal beszélgetés
zajlott az autizmus területén
jártas szakemberrel. A rendezvény vendége volt Kõvári Edit,
az Autisták Országos Szövetségének elnöke. Bár minden
család érintett az autizmus teA TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
rén, sok új és hasznos informáalábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon
cióval gazdagodott az elõadás
Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,
alatt. A beszélgetés után a csaFöldmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,
pat sétát tett a kistolmácsi kiFakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.
látóhoz.
Az alapítvány tagjai fontosJelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
nak tartják az autizmusban
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,
érintett családok minél széleE-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
sebb körben való felkutatását
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,
és segítését. Fontos, hogy a
MSZ EN ISO 9001:2001
családok ne zárkózzanak be
gyermekükkel, mert ezzel nem

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

