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Közösségi, szociális és óvodai szolgáltatások fejlesztése Molnáriban

Vuk István polgármester és Kanizsai Lajos alpolgármester az
új buszokkal.
Molnári Zala megye kistelepülései közé tartozik, lakóinak száma évrõl évre csökkenõ tendenciát mutat, jelenleg
703 fõ. Semjénházával közösen mûködteti az önkormányzat horvát nemzetiségi óvodáját, ahol 25 kisgyermekkel foglalkoznak. A Semjénházáról bejáró gyermekek utaztatását eddig Molnári kisbuszával oldották meg.
A településen az idõsek és
szociális rászorultak száma is
növekszik, önkormányzatunk
alapszolgáltatásként biztosítja
részükre a szociális étkeztetést, amelynek házhoz szállítását is a kisbusszal biztosítottuk. Kulturális, közösségi,
sport- és egyéb rendezvényeink szervezésekor szintén
kisbuszunkat vettük igénybe,
valamint a településen évek
óta folyamatosan bõvülõ közfoglalkoztatás szervezésében is
nagy szerepet kapott.
A település közösségi, kulturális, sport, óvodai nevelés
és szociális alapellátások fej-

• Kereskedelmi fõzés
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• Bérfõzés

lesztése és a szolgáltatások
színvonalának erõsítése érdekében településünk polgármestere, Vuk István az idei év
tavaszán a vidéki gazdaság és
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére EMVA támogatás iránti kérelmet
nyújtott be a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal felé az
önkormányzat részére egy
közösségi busz, valamint a
Molnári Ifjúsági és Sportegyesület nevében Dobos Lajos elnök megbízásából az egyesület
részére további egy közösségi
busz beszerzésére.
A támogatási kérelmek elõkészítését és a kérelmek benyújtását a Semjénházai Közös
Önkormányzati Hivatal végezte. A támogatási kérelmek pozitív elbírálásban részesültek,
így mindkét közösségi busz
beszerzése megvalósulhatott
szeptember hónap legelején.
A beszerzett közösségi buszok
100%-os támogatottságúak, azonban az önkormányzati fejlesztésben az ÁFA összege nem

• Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

volt támogatott, ezt saját költségvetésünk terhére kellett
biztosítani. Az ÁFA összegének
fedezetére a régi Ford Tranzit
Tourneo buszunkat sikeresen
tudtuk értékesíteni, így éves
költségvetésünkben ez az öszszeg is rendelkezésünkre állt.
A Volkswagen típusú buszok felszereltsége mindenben
megfelel a jogszabályban elõírtaknak, és a közösségi feladatainkat új, korszerû, gazdaságos fenntartású buszokkal tudjuk ellátni, csökkentve ezáltal
is a fenntartásból adódó költségeket.
A buszok beszerzésével önkormányzatunk és sportegyesületünk együttes célja a szolgáltatáshiányból adódó hátrányok csökkentése, így különösen a település demográfiai,
társadalmi hanyatlásának megállítása, e folyamat visszaszorítása, a település népességmegtartó erejének növelése; a
közlekedés lehetõségeinek ja-

vítása; a település és a lakosság
elszigeteltségének mérséklése;
a lakosság életfeltételeinek javítása, a településen a jobb
életminõség elérése; a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás
elõsegítése; az önkormányzat
által nyújtandó szociális alapellátások mûködtetésének segítése; az óvodások szállításának megoldása, 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;
rendezvények színvonalas szervezése, sport- és szabadidõs
lehetõségek, turisztikai jellegzetességek, hagyományõrzés, a
települési identitás megõrzése.
k.j.cs.

Jubileumi köszöntés Semjénházán

Preksen László köszönti az ünnepeltet.

Kollár Andrásné (Kollár
Mária) a közelmúltban töltötte be 90. életévét. Ebbõl az
alkalomból köszöntötte otthonában Semjénháza Község Önkormányzata nevében Preksen László polgármester.
Mariska néni Tótszentmártonban született 1925. szeptember 11-én. Hárman voltak
testvérek, de már csak õ él. A
szépkorú hölgy 1952-ben kötött házasságot Kollár Andrással. Két gyermekük született, egy lány és egy fiú. 4
unokája és 3 dédunokája van.

Nagy szeretetben nevelte a
családját, mindenben próbálta
a jó dolgokat meglátni.
A szépkorú hölgy szerencsére kielégítõ egészségnek
örvend, Preksen László polgármester pedig továbbra is jó
erõt, egészséget kívánt neki,
majd egy virágcsokor és egy
ajándékcsomag
kíséretében
nyújtotta át az Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt jubileumi emléklapot, s tette
még emlékezetesebbé ezt a
szép ünnepet.
Preksen-Ifka Ágnes

