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Lesenceistvánd Község Önkormányzatának ingyenes lapja

Közlemény
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2011. május 
1-től a hulladék elszállításának a díja (közszol-
gáltató és az önkormányzat között történt többfor-
dulós tárgyalás következtében) bruttó 1348,- Ft-ba 
kerül havonta, heti elszállítással. 

A Királyszentistváni  központi telepen történt tűzeset 
miatt az új rendszer nem tudott elindulni, ezért a maga-
sabb díj nem került bevezetésre. A rendeletben rögzí-
tett, a 2011. év első négy hónapjában esedékes díjba 
–bruttó 1062 Ft/hó– beépítésre került a közszolgáltató 
számlázási, postai és  ügyfélszolgálati – bruttó 286,- 
Ft/hó - költsége.
A közszolgáltató 2011. október hónapban küldi a 
2011. július-december havi számlákat és a befi-
zetéshez szükséges csekkeket.

A május-június havi túlfizetés (összesen bruttó 1.384 
Ft) a júliusi számlában kerül jóváírásra. Az augusztus-
december havi számlák végösszege 1.348,-Ft/hó lesz.
Lesenceistvánd Képviselő-testülete mindenkit arra 
kér, hogy a vállalt komposztálást továbbra is folytas-
sák, valamint a hulladékot gyűjtsék szelektíven, a 
környezetterhelés mérséklése érdekében.
A 2012-es év hulladék elszállítási és ártalmatlanítási 
díja attól is függ majd, hogy a leégett Királyszent-
istváni hulladéklerakó mikor tud elindulni.
A jövő évtől a már felmért kisebb űrtartalmú gyűjtő-
edények bevezetése kapcsán minden család számára 
lehetővé válik a rendelet szerinti választás és a (kelet-
kező hulladék mennyisége) gyűjtőedény űrtartalma 
utáni díjfizetés.

 Néhány évi sikertelen próbálkozás után az 1/2009. (I.08.) számon határozatot hozott a 
képviselő testület, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap Falumegújításra 
szóló 135/ 2008. (X.18.) FVM rendelettel meghirdetett pályázat alapján, a temetői rava-
talozó épületének felújítására átalakítására. Nem volt a meglévő épület sem szép, sem 
ronda, se új, se régi, nem volt benne se víz, se hely. Volt benne hűtő, meg temetkezési 
kellékek és sokak szerint a temetkezési vállalkozók otthagyott szemete. Egyszóval a 
köznyelv szerint ez volt a „hullaház”. Fedél a gyászolók feje fölött nem volt, ha esett, ha 
fújt, az elhunyt az épület előtt volt felravatalozva. A temető területén nincs WC és min-
denki tudja „a szükség nagy úr”, de az építési rendeletek nem írják elő WC létesítését, ezért 
kérték a képviselők a polgármester urat, tegyen meg mindent, hogy ez is elkészüljön. A 
pályázaton nyert 5.930.617,- Forinttal és a 2.963.553 forint önrésszel, 2010 nyarán Nyírő 
B. Károly -a beszerzési kiíráson nyertes- építési vállalkozó és csapata megkezdte a beru-
házást. Mivel nem volt a helyszínen víz, ezt is meg kellett oldani, ami plusz költségekkel 
járt. Az ezzel járó föld-
munkákat  Nyírő  B.  
Károly ingyen végezte el. 
A Mindenszenteki te-
metőrendezések idején 
már az építkezésen is az 
utolsó simításokat vé-
gezték. Kegyeletsértő te-
vékenység nem történt, 
ennek jeleként a rava-
talozó jobb oldali első 
tartóoszlopán emléktábla 
jelöli azt a sírhelyet, 
amelyik a bővítés során 
érintett volt. 2010 decem-
ber 3-án nagyon hideg, 
hólepellel borított időben, érdeklődők jelenlétében megtörtént a ravatalozó átadása és 
felszentelése. Lehet, hogy nem illik, de leírom saját véleményemet: Nekem tetszik, 
egyszerű, ízléses, nem hivalkodó az épület. Ünneprontásként jegyzem meg, még hiányzik 
a WC, de azt ígérték, hogy az is meglesz. Így legyen és felejtsük el a „hullaházat”, mert ez 
innentől már RAVATALOZÓ, elhunyt szeretteink méltó búcsúztatóhelye.

Hullaházból ravatalozó

Morvainé Szűcs Ágota

Tisztelettel: Tóth Csaba

Az Önkormányzat szerény anyagi helyzete 
nem teszi lehetővé, hogy önerőből nagyobb 
útépítési beruházásba kezdjünk.
(Azonban azt is ki kell tudjuk jelenteni, 
hogy nem tartozunk azon települések közé 
amelyeknek felhalmozott adóssága van.)
A Bazalt-Középkő Uzsai Kőbánya és Tele-
pülésünk Önkormányzata között lévő jó 
kapcsolat, azonban lehetővé tette a Lesen-
ceistvándot - Uzsával összekötő, úgyne-
vezett csapási út állapotának feljavítását. A 
bánya vasúti rakodójának átépítéséből 
származó felesleges kőzúzalékot kb. 15 cm 
vastagságban 4 m szélességben elterítettük 
a jelzett út Lesenceistvándi szakaszán. 
Majdhogynem elég lett a homokbánya bejá-
ratáig (Uzsai kútig). Erre a felületre kerül 
még a tél beállta előtt kb. 5-10 cm vastag-
ságban bazalt meddő, amelyet reményeink 
szerint szintén kedvezményes áron szerez-
hetünk majd be.
Ezúton is szeretném megköszönni az Uzsai 
Bazalt-Középkő Bánya igazgatójának: 
Laub Ernő úrnak, üzemvezetőjének: Kulis 
Károly  úrnak valamint főművezetőjének 
Bogdán István úrnak segítő szándékait.

Tóth Csaba polgármester

A Csapási út
Uzsa felé!
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Táborozni jó!
Sokféleképpen lehet jól táborozni és jól táboroz-
tatni. Egy dolog viszont nagyon fontos: öröm- és 
élményteli legyen a természetben eltöltött néhány 
nap, hogy a későbbiekben meghatározza a gyere-
kek természethez és egymáshoz való viszonyát, s 
megismerjék, megszeressék ezt az életformát.

Cserkészek Vajkán 2011. júl. 3-júl. 9.
Végre eljött a várva várt pillanat! Vasárnap déle-
lőtt vonatunk kigördült a tapolcai pályaudvarról 
10:02-kor. A felnőttekkel és a gyerekekkel együtt 
18-an indultun Vajka felé. Erzsi néni és Krisztián 
autóval érkeztek a szállásra, a tábori felszerelést 
hozták utánunk. A vonatot izgatott gyerekhangok 
töltötték be. Délig már Győrig jutottunk!  
Ebéd után újból vonatra szálltunk és Rajkáig 
száguldoztunk az új szuper vonattal. Rajkán 
esőben ültünk be az értünk érkező kisbuszba, de 
az eső sem tudta elvenni a jó kedvünket. Vajkán a 
házigazdák fogadtak minket finom vacsorával és 
még mindig esett az eső, így a sátorállítás elma-
radt.  A napot tábortüzi műrorral zártuk kedvenc a 
„Leveles a május…” című játék lett.
Másnap délelőtt kisütött a nap, és felállítottuk a 
sátrakat. Készítettünk táborkaput, táborkeresztet 
és megpróbáltunk egy indián sátrat is felállítani, 
több-kevesebb sikerrel. Ebéd után indián díszeket 
készítettünk és métáztunk a vajkai gyerekekkel, 
amit nagyon élveztünk. Este a tábortűz körül 
énekeltünk és újból a „Leveles a május „játékot 
játszottuk.
Harmadik nap délelőtt kirándulni mentünk, a kör-
nyéken barangoltunk és kompoztunk a Dunán. 
Délután folytattuk az indián díszek készítését.  
Újból méta játékoztunk, vacsora előtt jót ját-

szottunk a vajkai gyerekekkel. A tábortüzi játék 
más nem is lehetet, mint a „Leveles a május”!
Szerdán korán keltünk, hogy elérjük a buszt, ami 
Pozsonyba vitt minket. Pozsonyban megnéztük a 
csodálatosan szép Kék templomot, ahol hihe-
tetlen, de minden kék volt. Utána a Koronázási 
templomot és a korona ékszereket láttuk. Várba is 

„felmásztunk”, ahonnan a kilátás csodálatos volt. 
Végi sétáltuk az óvárost, a püspöki palota és híres 
épületek sorát. Ebéd után szabad program volt a 
sétáló utcában, majd egy szép parkban pihentünk, 
játszottunk a busz indulásáig. Az egész napos 
városnézés után fáradtan, de vidáman értünk 
vissza a szállásunkra. Esti programunk a tábor-
tüzi műsor volt ismét az elmaradhatatlan kedvenc 
játékkal.
Csütörtökön délelőtt kipihentük az előző két 
napot és a vajkai templomban fogadalom tételre 
mentünk. Majd a fiúk eltűntek íjat készíteni, de 
közben egy kis csónakázásra is sort kerítettek. 
Délután pedig körbe jártuk a vajkai tavat és sokat 
fürödtünk benne. Este újból a kedvenc játékkal 

zártuk a tábortüzi műsorunkat.
Pénteken Bősre kirándultunk. Megnéztük a zsili-
pet, utána a bősi templomot, végül mindenki ka-
pott egy nagy adag fagylaltot. Este az utolsó 
tábortüzi műsorunkat sátorbontással zártuk a 
készülődő vihar miatt. Így az utolsó éjszakán 
„szabad ég” alatt aludtuk a teraszon, ami igen 
izgalmas volt. Utolsó nap a hazatérés örömével, a 
tábor végét jelző szomorúsággal összecsoma-
goltunk és szálltunk vonatra. Háromszori 
átszállás után vé-gül a vonatról Uzsabánya-alsón 
száltunk le és éj-szakai túraként gyalogultunk 
hazafelé. Fáradtan, ám de élményekkel gazdagon 
és jóked-vűen értünk haza. Mi felnőttek is nagyon 
jól éreztük magunkat, jó volt a társaság és a 
programok is. Megpróbáltunk a gyerekeknek 
olyan élményt adni, ami tartalmas volt és 
örömmel töltötte el őket. Reméljük sikerült!
Csapatvezetők Vajkán táboroztunk a392 sz. 
Lesence cser-készcsapattal. Nagyo jól éreztük 
magunkat. A településen sok kedves ember látott 
el minket helyi programokkal. Elvittek minket 
Pozsony-ba,Bősre,bemutattáka vajkai tavat. 
Lehetősé-günk volt arra,hogy fürödjünk benne. 
Az általunk szervezett játékokban és a tábortüzi 
műsoraink-ban is szívesen részt vettek a vajkai 
fiatalok. Erzsi nénit sem hagyhatjuk ki, aki 
mindennap megle-pett minket valamilyen 
finomsággal. Köszönjük ezt a szép hetet!
                        Bujtor Laura és Györkös Renáta

Tájékoztató
EU támogatásból valósul meg 
a Lesence Völgye Általános Is-
kola informatikai fejlesztése a 
XXI. század színvonalának 
megfelelően
A 2011 februárjában Lesenceto-
maj Önkormányzatának átadott 
Támogatói Okirat alapján meg-
kezdődhet a Lesence Völgye 
Általános Iskola informatikai 
infrastruktúrájának teljes körű 
korszerűsítése. A fejlesztés 5 
millió 705 ezer forint összkölt-
ségű, 100%-os támogatottságú, 
amelyből az Európai Uniós tá-
mogatás 85%, a Nemzeti támo-
gatás pedig 15%. A fejlesztés 
keretében beszerzésre kerül 9 
db személyi számítógép kor-
szerű monitorokkal, 4 db digi-
tális tábla tantermi használatra, 
valamint ezek összehangolható 
és ellenőrizhető működéséhez 
szükséges egyéb szerver eszkö-
zök és programok.
Az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Programjának célkitű-
zései között szerepel az oktatási 
infrasrtuktúra fejlesztése. Ezen 
belül kiemelt cél az iskolarend-
szerű oktatás informatikai fej-
lesztése, az ún. „Intelligens is-
kola” létrehozása, amely meg-
teremti a kompetenciaalapú 
oktatás műszaki/technikai 
feltételeit és hozzájárul a terü-
leti különbségek mérsékléséhez 
és kiegyenlítéséhez. 
Az informatikai rendszer 
korszerűsítése iskolaépülete-
inkben lehetőséget biztosít 9 db 
munkaállomás beszerzésére, a 
pedagógiai, mérés-értékelési, 
valamint adminisztrációs fela-
datok színvonalasabb ellátá-
sára. A 4 db tantermi csomag 
beszerzésével a tantermek 40%-
a rendelkezni fog interaktív táb-
lával, kivetítővel, és a műkö-
désüket biztosító számító-
géppel. A fejlesztéshez tartozik 
még a web-alapú szolgáltatások 
(internet, levelezés) infrasrtuk-
turális támogatása, és a mérés-
értékelési programok beveze-
tése, futtatása.
A fejlesztést hosszú-hosszú elő-
készítő szakasz előzte meg, a-
melynek keretében Lesence-

folytatás a következő oldalon
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tomaj Község Önkormányzata 
még 2008 év februárjában „A 
Lesence Völgye Közös Fenn-
tartású Általános Iskola infor-
matikai fejlesztése a XXI. szá-
zad színvonalának megfelelő-
en” címmel pályázatot nyújtott 
be az Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség Társadalmi Infra-
struktúra Operatív Program 
támogatási rendszeréhez „A pe-
dagógiai, módszertani reformot 
támogató informatikai infra-
struktúra fejlesztése” című pá-
lyázati kiírásra. Bár pályázatunk 
támogatásáról értesítést már 
2008 végén kaptunk, azonban a 
fejlesztés bonyolításának mód-
ja, valamint a pályázat Kezelő 
Szervezetének többszöri válto-
zása következtében –tőlünk füg-
getlenül– a megvalósítást lehe-
tővé tevő Támogatói Okiratot 
csak 2011 február elején kaptuk 
meg. 
Az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapból, valamint a 
Magyar Köztársaság költség-
vetéséből származó vissza nem 
térítendő támogatás összege 
5.705.000,-Ft, azaz Ötmillió-
hétszázötezer Ft.

Völgyi Antalné A lesenceistvándi Nyugdíjas Klub eseményeiről az áprilisi Lesence 
folyóiratban jelent meg tudósítás. Mostani jelentkezésünknek az ad 
alkalmat, hogy Májusban ünnepelte Klubunk a megalakulásának 
10. évfordulóját. Az ünnepi rendezvényünket megtisztelte Demeter 
Ferenc Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének 
Elnöke, Tremmer Lászlóné kulturfelelőse, Siposné dr. Kiss Gizella 
a tapolcai Kistérség Nyugdíjas Egyesület Elnöke, Nyakas Lászlóné 
elnökhelyettes, Tóth Csaba polgármester Úr és a helyi képviselő 
testület tagjai. 
Molnár Tiborné a Nyugdíjas Klub vezetője rövid áttekintést adott 
az elmúlt 10 évről. A 67 fő alapító tagból 17 tagtárstól kellett búcsút 
venni, 5 fő elköltözött. Többen különböző időszakokban nem 
újították meg tagságukat, mellyel kapcsolatban sajnálatomat fejez-
tem ki, mert éppen az egyedül álló személyeknek kellene egyszer-
egyszer kimozdulni, kikapcsolódni. A jelenlegi taglétszámunk 38 
fő. 10 év alatt háromszor maradt el klubdélután. 2001 évben alakult 
meg az énnekar is, melyet azóta is Varjúné Fodor Edit vezet. A klub 
tagjaival kirándultunk Sopronba, Székesfehérvárra, Veszprémbe, 
Keszthelyre, Zalaegerszegre, Pápára, Budapestre kétszer, 
Ópusztaszerre. Igyekeztünk a kirándulást összekötni meleg vizes 
fürdéssel. 
Minden évben részt vettünk a Hubertusban megrendezésre került 
Nagyszülők-Unokák napján. Egészségügyi előadásokat hallgat-
tunk meg, idősek tornáját szerveztünk, ahol nemcsak klubtagok 
vettünk részt. 
Több alkalommal szerveztünk akciós élelmiszer vásárt. A Cunami 
károsultjaiból 1 kislányt fogadtunk örökbe, ehhez gyűjtöttünk 
pénzt, a vörös iszap károsultjai részére sütöttünk süteményt, ruha-
nemü gyűjtésben is közreműködtünk. 
Demeter Ferenc Elnök Úr Oklevelet adott át Tóth Csaba Polgár-
mester Úrnak, melyben elismerését és köszönetét fejezte ki a tele-
pülés nyugdíjas klubjának nyújtott sokoldalú támogatásért, vala-
mint az idős emberekre való folyamatos odafigyelésért. 
Ezt követően a klubtagok rövid műsorát tekintették meg a 
jelenlévők. Molnár Tiborné

Hírek a nyugdíjas klub életébõl

A ”Lesence Folyóirat” legutób-
bi számának megjelenése óta a 
következő események történtek 
óvodánkban:

A tél végén intézményünk kol-
lektívája a testvértelepülésünk 
Vajka község óvodájába tett 
látogatást. Látogatásunk célja 
–a  partneri kapcsolat erösítésén 
túl- a szakmai tapasztalatcsere 
volt. Megismerkedhettünk 
szakmai munkájukat meghatá-
rozó központi irányelveikkel, 
szabályozottságukkal, valamint 
az óvodai nevelésben közvet-
lenül alkalmazott dokumen-
tációs rendszerük felépítésével. 
Megállapíthatóvá vált, hogy a 
Magyar Közoktatási rendszert 
szigorúbb, merevebb törvényi 
előírások jellemzik, s ebből 
fakadóan óvodánk belső doku-
mentációs rendszere is átfo-
góbb, mely az óvodapedagógu-
soktól több adminisztrációs fel-
adatot követel. A két intézmény 
közös vonása, hogy szakmai 
programjaink alapját a soproni 
óvodapedagógus képző főisko-
lán kidolgozott: Óvodai nevelés 

játékkal, mesével program adja.
Különbség a két intézmény közt 
az épület jellegéből fakad, -hisz 
a vajkai óvoda épülete kimon-
dottan óvodai intézménynek 
épült, így belső terei tágasak, 
(az épület jelenleg külső felújí-
tás alatt áll) A mi óvodánkban e-
zen hátrányainkat helyiségein-
ket a gyermeki személyiséghez 
igazodó évszakonként váltako-
zó, barátságot sugalló dekorá-
ció alkalmazásával  próbáljuk 
kompenzálni.

ÁNTSZ tapolcai szervezete a 
”Születés hete” rendezvényso-
rozat keretében rajzpályázatot 
hirdetett az „Én anyukám” cím-
mel. Óvodánkból 7 gyermek 
munkájával pályáztunk: (Ko-
vács Martin, Karsai Amanda, 
Orbán Csenge, Papp Zsófia, 
Patkó Lilla, Szekér Viktória, 
Péczer Anna) A térség óvodái-
ból beérkezett pályamunkák 
közül II. helyezést ért el : Péczer 

Anna. Szekér Viktória munká-
ját a zsűri különdíjjal jutal-
mazta. A beérkezett munkákból 
a kiállítás  megnyitójára, a díjak 
átvételére 2011. 05. 02.-án Ta-
polcán a Mozi épületében került 
sor. A jutalomban részesült 
gyermekeink munkáját : Tóthné 
Ács Erzsébet óvodavezető 
–helyettes segítette.

Gratulálunk a díjazottaknak és a 
munkájukat segítő kolleganő-
nek. Természetesen intézményi 
kereten belül minden pálya-
munkát készítő  gyermeket egy 
kis aprósággal jutalmaztunk.

Óvodai hírek
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Gyermeknap és Szent Iván éj
a sportpályán

II. alkalommal került sor a Szent Iván éj program megszervezésére, 
mely az idei évben kiegészült a gyermeknapi programokkal. A 
délutáni aszfaltrajzverseny sok kicsit és nagyot vonzott, színesre 
festették a pálya melletti utcát.  A rajzverseny témája kapcsolódva 
az esti programhoz a Szent Iván éj volt, boszorkányok tűz tűzugrás. 
A rajzverseny lebonyolítását az Együtt Egymásért Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője és munkatársai végezték, kö-
szönjük munkájukat és támogatásukat. A kerékpár ügyességi ver-
senyben a gyerekek mellett még a felnőttek is részt vettek. A  lég-
várat mindenki kedvére használhatta. Rudi bohóc megnevettetett 
bennünket, fergeteges műsorával szórakoztatta a közönséget.  
Komoly anyagi támogatást nyújtott a programok megvalósításához 
a helyi „Nekem tudnom s látnom kell” alapítvány. Kérem, aki teheti 
adója 1%-val a jövőben is segítse az alapítványt, hiszen azért jött 
létre hogy támogatást nyújtson az itt élő diákoknak. Ezúton is 
köszönjük segítségüket! A szülői szervezetek a délután folyamán 
gondoskodtak a gyerekekről, finom kolbászos paprikás krumplival 
és üdítővel kínálták őket.  A nagy melegben a felüdülést még a fagyi 
jelentette, amit minden gyermek átvehetett a büfénél.
Az est folyamán a tavalyi kezdeményezésre építve a programot, a 
fő szerep a focié volt. Négy csapat mérkőzött meg egymással, 
melynek eredménye a következő lett.
 IV. helyezett lett Lesenceistvánd-Uzsa SE utánpótlás,
  III. helyezett: Lsencetomaj SE
 II. Lesenceistvánd-Uzsa Se felnőtt
 I. Diszel Senior
A foci előtt láthattuk az Listvánd csillagok műsorát, majd Laci és a 
mulatós asszonyok boszorkány táncát. Köszönjük a fellépőknek, 
hogy ismét felidézték a Szent Iván éj hangulatát, sajnos a nagy szél 
miatt a tűzugrásra már nem volt lehetőség, de majd jövőre!
Szeretnénk megköszönni minden közreműködőnek, aki a nap lebo-
nyolításában, szervezésében részt vett, a civil szervezeteknek veze-
tőiknek, hogy összefogva csoportjaikat közösen eltölthettünk egy 
kellemes estét. Köszönet a polgárőrségnek és vezetőjének Ern-
hoffer Lászlónak, a vendégcsapatok kiszolgálásában résztvevők-
nek, Nyírő Lászlónak és Nyírőné Lászlónénak, Ács Józsefnének. 
Szalai Imrénének, és nem utolsó sorban Morvai Lászlónak a tech-
nikai munkáért. Tóth Csaba

polgármester

Zámbó Mária
Kultúrotthon vezető

Szép tavaszi nap van, mint minden évben ezen a 
napon. Ha a nap nem is süt, de a lelkem ragyog. Az 
élet messzire sodort Tőled, akkor is sokat gondolok 
Rád ezen a napon. Távol vagyunk egymástól, de 
nem a térképen, hanem csak úgy, mint két lélek. 
Mégis szeretlek bármilyen is legyél, számomra 
több vagy, mint egy egyén. Bármit is rontottál el, 
mindig is Te leszel az Édesanyám!
Édesanyám örülök, hogy vagy nekem, Te is örülj, 
hogy vagyok Neked! Ezt a pár sort Édesanyámnak 
szántam, akit nagyon szeretek és régen megbocsáj-
tottam neki! Üzenem minden anyának és gyereknek: 
ANYA CSAK EGY VAN!
Örülj, ha van és fogd meg a kezét, mondd neki: köszö-
nöm az életet, köszönöm amit értem tettél, hogy mindig szerettél. 
Ha nem lesz már , nem tudod neki elmondani, és akkor fogod 
sajnálni , hogy nem tetted meg. Nem ide születtem ebbe a faluba, de 
itthon érzem magam. Több mint három éve lakunk itt, de úgy 
érezzük, hogy gyökeret eresztettünk
Köszönöm a szép anyák napi köszöntőt a Polgármester úrnak, a 
pedagógusoknak és nem utolsósorban a gyerekeknek (gyere-
keimnek). Üzenem még szeressük az időseket, a szomszéd néniket, 
akik úgy figyelnek gyerekeinkre, mint hajdan sajátjaikra. Nekünk 
is van ilyen szomszéd nénink, nem is egy , hanem több: Zsuzsi néni, 
Sári néni, Erzsi néni.
Szeressük az anyósunkat is, hisz Ő is édesanya! Szeretném , ha a 
szeretet és a törődés egész évben élne bennünk, hisz ezek az érzések 
teszik szebbé napjainkat, életünket!

Anyák napja

Vörösné M. M.

2000-ben az önkormányzati szövet-
ségek kezdeményezésére nyilvání-
totta a Parlament szeptember 30-át a 
helyi autonómia megünneplésének 
napjává, a rendszerváltás utáni első 
önkormányzati választások dátumá-
ra emlékezve. Az idei önkormány-
zatok napján a Tamási Áron Művelő-
dési Központ adott helyet a kistérségi 
rendezvény lebonyolítására. 
A rendezvény ideje alatt kitüntetések 
átadására került sor, ahol a Társulási 
Tanács a 43/2011.(IX.14) számú ha-
tározatával „Tapolca és Környéke 
Közszolgálatért” kitüntetést adomá-
nyozott Nagy Károlyné a Lesence-

istvándi művelődési ház vezetője részére.
Közszolgálatért kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek 
és közösségeknek, akik a kistérségi közéletben, közszolgálatban 
hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős 
szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának 
emeléséhez. ezzel általános elismerést vívtak ki.

Legyünk büszkék rájuk mert...

Gratulálunk!
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Karl Nikoletta vagyok, 1972-ben 
születtem Budapesten. Gyoma-
endrődön, egy Békés megyei kis-
városban nőttem fel. 
1994-ben végeztem az ELTE Ta-
nárképző Főiskolai Karán ma-
gyar-német szakon. 1996-ban pe-
dig német bölcsész diplomát sze-
reztem az ELTE Bölcsészettudo-
mányi Karán. 
1996-ban Szegedre költöztem, 
magyar-német idegenvezetői ok-
levelet kaptam. Dolgoztam a Sze-
gedi körzeti Stúdióban, a TIT-nél 
mint nyelvtanár, majd alapítot-
tam egy saját nyelviskolát. 1999-
ben költöztem Budapest mellé, Pátyra. Nyelvtanárként, fordítóként 
dolgoztam különböző nyelviskolákban, cégeknél. 2010-ben meg-
szereztem az abszolutóriumot az ELTE Nyelvtudományi Doktori 
Iskolájában a Fordítástudományi Programban.
Négy gyermekem van: Ábel, Máté, Álmos és Áron. Családommal 
2010 júniusában költöztünk Lesenceistvándra. Itt egy éve tartok 
Prímatornát a Művelődési Házban, és szeretnék elindítani egy 
német tanfolyamot és egy mesedélutánt is.

Prímatorna Lesenceistvándon
Mozogni fontos, és mozogni jó. Ezt vallja az a lelkes kis csapat is, 
amely Lesenceistvándon összegyűlik a művelődési házban minden 
kedden és csütörtökön este. Prímatornázunk. A Prímatorna egy 
magyar fejlesztésű mozgásforma, mely a gimnasztikára épül. 

Célja, hogy bárki bárhol 
végezhesse, igazi tömeg-
sport, melyben nincs ver-
seny, nincs legjobb, itt 
mindenki saját magához 
méri a fejlődést, a válto-
zást. A legfontosabb, 
hogy élvezzük azt, hogy 
mozgunk, hogy együtt 
vagyunk, örüljünk annak, 
ha aznap egy kicsivel 
többet meg tudtunk csi-

nálni, hogy már nem fáj a hátunk, több energiánk van. És persze 
nevetünk is magunkon, mikor ügyetlenebbek vagyunk, vagy 
valami nem sikerül elsőre.
Egy alkalommal egy órát tornázunk szünet nélkül. A 12 
gyakorlatot, melyeket zenére végzünk, nyújtásokkal és rövid 
lazításokkal tagoljuk. Minden izmunkat és testrészünket 
megmozgatjuk a bemelegítés után: a vádlit, a hasat, a hátat, a 
combot és a feneket. Az első néhány alkalom után persze nehezen 
ülünk le otthon a fotelba az izomláztól, de aki rendszeresen jár, 
annak ez is megszűnik egy idő után. A Prímatornához nem kell más, 
csak egy matrac, egy kis kíváncsiság és kitartás.

Karl Nikoletta

MINDEN  KEDVES ÉRDEKLŐDŐT ÉS

MOZOGNI VÁGYÓT SZERETETTEL VÁRUNK 

ZENÉS NŐI TORNA EGY JÓ

HANGULATÚ CSAPATBAN ERŐSÍTÉS ÉS ALAKFORMÁLÁS

AZ ELSŐ ÓRA INGYENES, AKI TUD, HOZZON MAGÁVAL POLIFÓMOT ÉS MÉG VALAKIT!

KARL NIKOLETTA:  06-20/427-3328

PRÍMATORNA

2011. májusától Lesenceistvánd Önkormányzatával megkötött 
megbízási szerződéssel vettem át Nagy Károlyné Zsuzsitól a 
Művelődési ház irányítását. Köszönöm a lehetőséget! Szeretném 
megköszönni a segítséget a támogatást a Pedagógusnapi, Szent-
Iván éji, Falunapi és a szüreti rendezvények sikeres lebonyolítá-
sáért. A siker mindenkié, hisz Lesenceistvándon a közösségben van 
a lehetőség, abban hogy mindenkinek van egy jó ötlete, gondolata 
és ezek megvalósításában is partnerek vagyunk. Köszönöm Zsu-
zsinak, hogy bármikor fordulok hozzá mindig készséges, segíti 
munkámat , megszerzett tapasztalataival.
Néhány szó a programokról. 
 Az őszi időszak következő programjai: a borút, a Márton napi 
vigasságok,  melyre szeretettel várunk mindenkit .
Decemberben a falusi Mikulás látogat el hozzánk, majd az Idősek 
karácsonya és Mindenki karácsony rendezvénnyel zárjuk  a 2011-
es évet. Zámbó Mária

Életjátékok - Tiniklub
Kedves 12-18 éves fiatalok! Közösségi klubestet szervezek.  Az 
ÉLET dolgairól beszélgetünk, közösségben megélt tanulási szi-
tuációkat teremtünk, játszunk. Itt nem fog téged utasítani, irá-
nyítani senki emberfia. Ez NEM KÖTELEZŐ, és ha megkér-
dezed: „MIÉRT utasít, parancsol körülöttem szinte mindenki?”, 
akkor megleled a választ. Te tudod a választ a tenger sok kér-
désre? Miért tanítanak nekem olyan dolgokat, amik nem 
érdekelnek, amiket nem értek? Miért jutalmaznak, büntetnek, 
értékelnek állandóan? Miért üvöltöznek velem? Miért élek? Ki 
vagyok? Miért születtem? Miért szeretek? Hogyan védjem meg 
magam? …
Gyere, játsszuk el együtt, egyszerűen, vidáman –ahogy az élet 
ÉL és VIRUL benned! Hozz magaddal egy teás bögrét! 

Helyszín: Lesenceistvánd Művelődési ház
Időpont: 2011.október 21. azután kéthetente,

péntek 17.00-19.00 óra
A foglalkozások térítés mentesek, a költségeket adományokból 
és felajánlásokból fedezzük.            Polyhos Csaba vándortanító
             Lesenceistvándi lakos
            Érdeklődni lehet: Zámbó Mária  06-30-6511733

MESEMONDÓ DÉLUTÁN – ALSÓSOKNAK
Heti 2x1 óra (1x60 perc)

Min. 6 fő
400 Ft/fő/óra

Időpont: hétfő-szerda 15-16.

Első foglalkozás: 2011. szeptember 28. szerda 15 óra
Fizetés: 5 alkalmas bérlet (2000 Ft) vagy alkalmanként
A foglalkozásokba folyamatosan be lehet kapcsolódni.

( a tanév rendjéhez igazodik )

Foglalkozást tartja: KARL NIKOLETTA: 20/427-3328

Szederinda női klub
Nőknek nem csak Nőkről!

2011. október 14. péntek 18 óra.
Női csevegések, cseréljünk gondolatokat,

beszélgessünk egy forró tea mellett.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, részvétel díjtalan!

Hírek a Mûvelõdési ház életébõl
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Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Szerkesztőség és a Kiadó címe:
8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Telefon: 06-87-436-151
E-mail: lesencefolyoirat@t-online.hu

Minden jog fenntartva! A lapból értesüléseket átvenni
csak a Lesence folyóiratra való hivatkozással lehet.
A hírdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért

a kiadó felelősséget nem vállal.
Kiadja és terjeszti:

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Nyomdai előkészítés és nyomás:

Megjelenik havonta 350 példányban

Egy szatyorban találta a pénzt

   Egy közeli település lakója tett 
bejelentést 2011. október 5-én a 
Tapolcai Rendőrkapitányságra, 
mivel feltűnt számára, hogy egy 
helyi 12 éves fiú nagyobb köteg 
pénzzel sétált be a kisboltba vá-
sárolni.
A kiérkező rendőrök aztán meg-
állították és intézkedés alá von-
ták a „hirtelen meggazda-
godott” fiút, majd ruházatának 
átvizsgálása során zsebeiből és 
az övtáskájából nagy mennyi-
ségű papírpénz, körülbelül 1,5 
millió forintnak megfelelő 
összeg került elő. Először ta-
gadta, hogy lopta volna azt, ám 
később elismerte, hogy ez az 
összeg mégiscsak bűncselek-
ményből származik.
Gyanúsítottként történő meg-
hallgatása során elárulta, hogy 
egyik barátja, illetve annak csa-
ládja fenyegette meg, ha nem 
szerez valahonnan pénzt, akkor 
megverik. Elmondása szerint 

Telefon: 06-20-919-7785
E-mail: info@gelencserdekor.hu

ezek után a faluban körülnézve 
egyszer csak arra lett figyelmes, 
hogy az egyik családi ház hátsó 
ablaka nyitva van. Becsengetett, 
de mivel senki nem jött ki, át-
mászott a kerítésen, majd a 
nyitott ablakon keresztül jutott 
az épületbe. Rövid keresgélés 
után egy nylonzacskót vett ész-
re, amelyben több mint 4,5 
millió forintot talált. Ebből az 
összegből aztán első dolga volt, 
hogy egy márkás kerékpárt 
vásároljon magának. Ezek után 
újonnan beszerzett kétkerekűjét 
az iskolánál letette, majd fel-
szállt a legközelebbi Tapolcára 
induló buszra, s a városban töb-
bek között egy laptopot, értékes 
mobiltelefonokat vett, sőt még a 
barátainak is adott kölcsön az 
eltulajdonított pénzből.
A „bevásárlókörút” után úgy 
gondolta, visszamegy a faluba 
kerékpárjáért, de előtte még 
beugrik a helyi kisboltba némi 
édességért, amelyből aztán 3 
reklámtáskányi csokoládé lett. 
Ez tűnt fel a boltban lévő em-
bereknek, akik ismerték a fiút, s 
tudták, hogy lopás miatt már 
volt összetűzése a hatósággal.
A rendőrség az ügyben még 
folytatja a nyomozást, a nevelő-
szülők, illetve a tanúk kihall-
gatása folyamatosan zajlik.

Nagy Judit

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

Gelencsér Dekor
Lesenceistvánd, Kossuth u. 129.

info@gelencserdekor.hu

06-20-919-778506-87-321-637
P I Z Z É R I A

Polgármesterek bora választás
Lesenceistvándon

2011. június 3-án került sor a kistérségi polgármesterek bora vá-
lasztására, melynek Lesenceistvánd kultúrotthona adott helyet. A 
terítékre került nedűk szakszerű értékelése folytán a 2011-es 
polgár-mester cuvée-t Marton József (Tapolca volt alpolgár-
mestere) szürkebarátja, Csanádi Csanád (Badacsonytomaj alpol-
gármestere) kéknyelűje, Bolla Albert (Raposka polgármestere) 
olaszrizlingje és Eke Ferenc (Nemesvita polgármestere) ottonel 
muskotálya alkotja.
A fődíjat az aranyérmet Marton József szürkebarát bora kapta. A 
délutáni programon a polgármesterek ügyességi vetélkedőn vettek 
részt, helytörténeti totót töltöttek, amelynek győztese, Tóth Péter 
Balatonederics polgármestere lett.

Több éves hagyománynak megfelelően idén is megrendezésre került a 
Hagyományőrző Szüreti Felvonulás térségünkben. A falvakon végig-
vonuló lovasokból, hintókból és purdés kocsikból álló hangulatos 
felvonulás énekszóval és ostor-
pattogtatással hívta fel a lakosság 
és az érdeklődők figyelmét az ese-
ményre. Menet közben a kisbíró 
és a népviseletbe öltözött hagyo-
mányőrző csoportok hívogatták a 
nézőket a központi rendezvény 
színhelyére, ahol gazdag folklór-
műsor és vásár várt mindenkit. A 
Kistérség kulturális csoportjai 
már hetekkel a felvonulás előtt 
nagy izgalommal készültek a fel-
lépésre. Ebben az évben Uzsa volt a központi rendezvény színhelye. A 
változatos műsor, a jó szervezés minden résztvevőnek emlékezetes 
napot nyújtott. Színvonalas műsorokat láthattunk, sokat nevethettünk 
és tapsolhattunk. Különösen nagy érdeklődést váltott ki a Jó Laci 
Betyár és a lesencei Irigy Mirigy csoport fellépése. A tűzijáték csak 
tovább fokozta a nap hangulatát. Remélhetjük, hogy a következő 
években sem lankad a falusi emberek jókedve és egyre többen vesznek 
részt a műsorokban és jelenlétükkel emelik a nap hangulatát . A jókedv, 
a mulatozás hajnalig tartott. Köszönet a szervezőknek és a fellépőknek.

Szüreti felvonulás

Szüretelnek, énekelnek,
 Láttál-e már ennél szebbet?

 Dió,rigó, mogyoró
 Musttal teli kiskancsó.
 Sose láttam szebbet!

 Akkora fürt, alig bírom,
 Egy fürtből lesz akó borom.

 Dió, rigó, mogyoró,
 Csak úgy nevet a kancsó.

 Az sem látott ilyet.
 Az öregnek aszú bor jár,

 A gyereknek must csordogál.
 Dió, rigó, mogyoró,
 Szüretelni, jaj, de jó!
 Igyunk erre egyet!

Takács Gyula:
Szüreti vers

É l e t k é p e k
Nyugdíjas klub

Margaréta
tánccsoport


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

