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Egyedül nem megy
Közeledik a falunap, megkezdődött szervezkedés, készülődés. A
megbeszélésen, mint mindig ugyanazok az arcok, egy kivételével.
Jönnek az újnál újabb ötletek, a régi bevált, megszokott, megunt,
elcsépelt dolgok mellé. Azonnal érkeznek a helyeslő, vagy földbedöngölő vélemények, kifogások meg a sok-sok kétely: mit szólnak
hozzá? jó lesz-e így? tetszeni fog-e? Egy biztos, mindenkinek
minden nem. Mert kritizálni, leszólni és várni a készet sokkal
egyszerűbb és nem is fárasztó, mint tenni azért bármit is, hogy
valami legyen. Az az egy kivétel, az új arc a megbeszélésen Nyírő
B. Károly új, meglepő ötletekkel állt elő. Ezek egyike volt, hogy
hívjuk össze a falunk vállalkozóit és hallgassuk meg őket is.
Elküldték a meghívókat, mint kiderült nem mindenkinek – ezért
ezúttal elnézést kérünk – de kérhetnénk azért is, mert zavarni mertük őket. Tudjuk, hogy a vállalkozók legtöbbje keményen dolgozik
ahhoz, hogy talpon tudjon maradni, de nem gondolom, hogy az este
7 órai időpont olyan alkalmatlan lett volna, hogy csak 7 fő tudott
időt szakítani erre a megbeszélésre. Szerencsére nem csak a pénzről
szólt az este. A jelenlévők oda-vissza meglepő őszinteséggel sorolták sérelmeiket, aggályaikat, adtak hangot kétségeiknek, fenntartásaiknak és adtak sok-sok jó ötletet, amit ezúttal köszönünk. A pénz
nem minden (ez csak egy közhely) ez itt és most nyilvánvalóvá vált.
Mert amikor kérünk nem mindig a pénzre kell gondolni. Sokkal
többet ad az aki a személyes jelenlétével, a kiállásával, esetleg egy
bogrács étellel tesz a közösségért, falujáért. Nem azt nézi ki a
polgármester, kik a képviselők, kik voltak ingyen kirándulni, ki áll
kétszer sorba az ingyenvacsoráért, hanem azt keresi mit és hogyan
lehetne tenni, és lehet, hogy a következő alkalommal már a másik is
így fog gondolkodni. De ez már nem csak a vállalkozókra, a falu
minden lakójára vonatkozik, a fiataltól az idősekig. Ehhez tartozik
még az is, hogy a színpad mindenkié, nincs kisajátítva, bárki
felléphet akinek bátorsága és megfelelő produkciója van hozzá.
Minderről szó esett az este 10-ig tartó megbeszélésen, melynek
végkövetkeztetése az lett hogy nem szabad feladni, bízni kell
abban, hogy legközelebb többen jönnek majd el, mert „egyedül
nem megy!?”.
Ui.: A falunapon mind ott leszünk a főző- és sütiversenyen és
megmutatjuk mit tudunk!
Tisztelettel: A szervezők

Süssünk, süssünk valamit...!
A falunapon augusztus 02-án sütemény versenyt
is hirdetünk, három kategóriában a következők
szerint: 1. édes krémes, 2.
édes száraz
(apró süti), 3. sós(/pogácsa, stangli, ostya, stb.)
Készítményenként 15 darabot kell hozni (5-5-5
darab zsűrizésre, kóstolásra, kiállításra), 9-10 óráig
a kultúrházba, a recepttel együtt, mert megjelentetjük. A készítményeket érkezési sorrendben sorszámozzuk név nélkül. A délutáni kiállításon közönségszavazás lesz.
Szeretettel várjuk a vállalkozó szellemű versenyzőket, különösen a férfiúkat!

Tisztelettel: A szervezők

Szeretettel meghívja Önt a
2008. augusztus 2-án
megrendezésre kerülő

FALUNAPRA
Helyszín:
de. Sportpálya, du. Felső Iskola
PROGRAM:
de. 10.00 Szentmise
11.30 Hősök emlékművének megkoszorúzása
10.00-tól a sportpályán „minden a labda körül
forog” ügyességi játékok
Ugráló, kutyabemutató
du. 13.30 Sportpálya avatás
Lesenceistvánd-Uzsa SE – Vajka SE
barátságos labdarúgó mérkőzés
15.30 Főzőverseny
Játszóház gyerekeknek
17.00 Tóth Csaba polgármester köszöntője
Civil Szervezetek műsora:
• Lesenceistvándi Nyugdíjas Énekkar
• Néptánc
• Gyermektánccsoport
• Laci és a Mulatós asszonyok
• Ifjúsági tánccsoport
• Uzsai lányok, asszonyok műsora
• Vajkai CSEMADOK Énekkar
18.30 Estebéd
20:00 Tombolasorsolás, eredményhirdetés
21:00 Táncmulatság közben
Irigy-Mirigy playback show
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Kulturális élet és közösségformálás
Településünk kulturális életében központi jelentőségűek a már
hagyományteremtő, hagyományőrző célzattal működő rendezvényeink, - a falunap, szüreti mulatság, nőnap, vagy egyéb ünnepi
eseményekhez kötődő műsoraink, pl. Karácsonyi műsor -, amelyek
„kicsiket-nagyokat” egyaránt megmozgatnak. Ezenkívül számos
iskolai, óvodai programnak adunk helyet. A kulturális élet pezsgése, egyben a közösségformálás útja is. A segítő kezek összefogásában rejlik a közösséggé formálódás ereje, már az előkészületek
által átélve az együttes élmény, a közösségi élmény, az „alkotás”
érzésének örömét.
Egy-egy műsor előtt kitartóan, lelkesen, fáradhatatlanul próbálnak, készülnek a szereplők. A szervezés nagy háttérmunkát,
együttműködést kíván meg, hisz ezen múlik a rendezvény sikere.
Kilenc éves munkánk legnagyobb eredménye hogy a jól működő
civil szervezetek a település önkormányzatával karöltve, folyamatos programokat biztosítanak a településen élőknek. Közösségi
rendezvényeink kultúrális eseménnyé nőve képviselik a falu kultúráját.
Augusztusban ismételten megrendezésre kerülő falunapunk célja
a szórakozáson kívül az együvétartozás megélése, nemcsak a faluban élő lakosságot érintően, hanem a településre visszalátogatók és
a környező falvakban élők számára is. Fontosnak tartom a közösségi, kulturális hagyományok ápolását. Örömmel tölt el, hogy ez még
sokaknak fontos, hiszen ha nem így lenne egyedül maradnék, nem
találnék követőkre.
Óriási értékét településünknek magunkban is kell keresnünk,
mert műsoraink páratlan együttműködés, összefogás, összetartozás
érzés iránti igényről is árulkodnak. Ez megnyilvánulhat egy jól
átmulatott éjszakában, jól eltöltött délutánban, de olykor sok
embert megmozgató fahordásban, egymást kölcsönösen segítő
szüreti, szőlő munkákban.
A fent leírtak miatt érzelmek motiválják munkámat, jóllehet nem
mindig van azonnali megtérülés, egy-egy műsor sikerességét
tekintve eltérőek lehetnek a vélemények. Az évek óta jól működő
programok megtartásán túl, fontosnak tartom tovább segíteni a civil
szervezetek tevékenységét - a már meglévő csoportok, klubok
mellett -, újabb öntevékeny művészeti csoportok létrejöttét is elősegítsük.
Továbbra is nyitott vagyok a lakossággal összefogva, bármely jó
ötlet megszervezésére, megvalósítására.

csesláda Bábszínház műsorának megtekintése volt, ahol kedvenc
bábfiguráik elevenedtek meg a gyermekek előtt, s a kicsik, nagyok
vastapssal jutalmazták a színvonalas előadást. A nap további része a
közös játékkal folytatódott. Reméljük, mindenki kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagodva tért haza.
A tanév utolsó és legmeghatóbb napja május 30-a, a tanévzáró volt,
melyet a helyi Művelődési Házban rendeztünk. Az intézményünkbe járó kiscsoportos gyerekek versekkel, dalokkal, a középső- és nagycsoportosok mesedramatizálással kedveskedtek a
jelenlevőknek. A vers, a mese mellett néptánccsoportunk színvonalas műsorát is megtekinthették az érdeklődők.
A tanévzáró alkalmával 22 nagycsoportos óvodás búcsúzott, ballagott el intézményünkből, lépett ki a mesejáték világából a nagybetűs ÉLET kezdeti szakaszába, az iskolába. Az intézmény dolgozói
iskolai munkájukhoz kitartást, sikert, a szülőknek sok türelmet
kíván.
Nyírő Mária

Laci & a mulatós asszonyok
2002-ben alakultunk, első fellépésünk a Szüreti felvonulás alkalmából történt. Kezdetben még többen voltunk, és Asszonytánccsoport csak nőkből tevődött össze. Később átalakultunk! Zeneileg,
műfajban, tagokban.
A segítő zene technikusunk aktív taggá vált. Így lettünk: Laci és a
Mulatós Asszonyok!
Leggyakrabban Falunapokon, Szüreti felvonulásokon, Idősek karácsonyán szórakoztatjuk a közönséget. Számtalan fellépést tudhatunk magunk mögött, a környező településeken, Szlovákiában és a
Zalaistvándi testvérfalunkban is vendégszerepeltünk már. Legszívesebben viszont itthon lépünk színpadra, családjaink, rokonaink,
barátaink, ismerőseink, és minden falubelink mulattatására. Az
idén 3. alkalommal rendeztük meg a Nőnapi batyus bálunkat.

Nagy Károlyné
Műv.Ház. vez

Óvodai hírek
Az idei tanévünk utolsó rendezvényeinek egyike a gyermeknap
volt, melyet május 29-én tartottunk. A lendületes reggeli torna után
érdekes és változatos szabadtéri versenyjátékokon vehettek részt a
gyerekek. Volt motorverseny, célba dobás, talicska tolás stb. A
végrehajtott mozgásos feladatok díjazása „babazsetonokkal”
történt, melyeket fizetőeszközként az e célra kialakított óvodai
játékboltban édességre, játékra, ceruzákra… válthatott minden
gyermek. Míg a gyermekek minél több zsetonbaba megszerzése
céljából fáradhatatlanul, kitartóan versenyeztek, a Szülői Szervezet
tagjai finom, friss zöldségsalátát készítettek számunkra, melyet az óvodai
kerti parti keretében szervezett közös ebéd alkalmával jóízűen elfogyasztottunk. A szülők anyagi
támogatásával az ízletes
ebéd után minden gyermek jégkrémet és süteményt kapott. A rendezvény csúcspontja a Kin-

Évről-évre egyre többen tisztelnek meg bennünket jelenlétükkel
ezen a rendezvényen, amire mi is nagyon készülünk, hiszen
ilyenkor mutatjuk be legújabb műsorunkat. Új, saját készítésű
ruhákban, jelmezekben fergeteges „Retro Party”-t csaptunk! Mindenki hozta a formáját. Jobbnál-jobb ötletek születtek-születnek
bennünk. Egyre hosszabb színvonalasabb műsorokat tudtunk
összeállítani, persze ehhez segítségre volt és van is szükségünk.
Nem voltunk, és talán nem is leszünk soha bajban, hiszen vannak
segítőink, támogatóink. Örülhetünk, hisz az utánpótlás is jelen van
falunkban Ők pedig a gyermekeink és barátaik, akikre
számíthattunk és számíthatunk! Köszönjük Nektek: Varga Kitti,
Zámbó Lola, Somogyi Viktória, Kósa Alexandra, Varjú Bianka,
Lenkai Kinga, Bellér Vivien, Bellér Rebeka, Ertli Vivien, Muzsi
Péter, Orbán Szabolcs, Töreky Valentin, Prostovics Ferenc, Muzsi
Petra, Töreky Jennifer, Németh Veronika, Péczer Fanni. Reméljük
a továbbiakban is sokszor egészítitek ki műsorainkat.
Aki lemaradt a Nőnapi bulinkról ne keseredjen, hisz Falunapon
pótolhatja azt.
Mindenkit szeretettel vár: Laci & a Mulatós Asszonyok. Tagjai:
Egervölgyi Vincéné (Bugáné, Mucika), Nemesné Szabó Rózsa
(Rózsi), Kundermann Ferencné (Szücsi), Zámbó Mária (Marcsa),
Muzsi Imréné (Tündi), Varga Istvánné (Ildi), Kamarás Brigitta
(Brigi), Morvai László (Laci) és jó magam Törekyné Kebelei
Ildikó.
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Iskola az erdõben
Április 14-én erdei iskolába indultak a Lesence Völgye Általános
Iskola harmadik (4 fő) és negyedik (10 fő) osztályos tanulói, így
ebben a tanévben ők voltak az első fecskék, ők nyitották a mára már
hagyományossá vált erdei iskola „kapuját”.
- Mi is az erdei iskola? - Mire jó az erdei iskola? –Miért éppen
erdei iskola? –vetődhet fel a kérdés sokunkban.
A tanteremhez kötött, tantárgyakra szabdalt világban kell egy
hely, egy lehetőség, ahol a világ egységes egésszé áll össze a
tanulók számára. Ahol megérthetik, felfedezhetik, megtapasztalhatják a természet, a közösség, az egyén kapcsolatait, összefüggését. Ahol tudatosul bennük, rajtuk is múlik, hogy mi veszi őket
körül kirándulásaik során. Hogyan nem növelik tovább a vizek, a
levegő szennyezését, mi az ára és eredménye mindennapi fogyasztásunknak. Itt megérezhetik, megélhetik a természet nagyszerűségét, rácsodálkozhatnak az élet bonyolultságára, megszerethetik a növényeket, állatokat. Megismerhetik a környék történetét, felfedezhetik a nyelvi, kulturális érdekességeket, a
hagyományos mesterségeket. Találkozhatnak olyan emberekkel,
akik életükkel, viselkedésükkel minden pillanatban mintát adnak a
gyerekeknek.
- Kinek jó az erdei iskola?
Tapasztalataink szerint jó a tanulóknak, mert fejlődik együttműködési készségük, élményszerűbbé válik az ismeretszerzés, megtapasztalják a felfedezés, az alkotás örömét, erősödik a probléma
felismerési és megoldási készségük, segíti az önismeretük kialakítását, önállóságra ösztönöz, közelebb kerülnek a természet értékeihez, azokat védik, óvják.
Jó a pedagógusnak, mert jobban megismerheti, formálhatja tanítványait. A tananyag feldolgozását élményszerűbbé teheti, összehangolhatja a közösségi tevékenységeket, a szabadidő eltöltését.
Reméljük jó a szülőnek, mert a gyermekeket sok elméleti és
gyakorlati ismerettel, élménnyel gazdagítja, önállóságra neveli.
Erősíti a kitartást, az egészséges életmódra a szabadidő hasznos
eltöltésére nevel. Alakítja a környezettudatos magatartást.
Tanulóink a Balaton - Felvidéki Erdei Iskolában ismerkedtek az
erdő életközösségével, az itt dolgozó emberek munkájával, feladataival, megismerkedtek hagyományos mesterségekkel. Megtapasztalhatták, milyen nehéz és fáradságos munka a kenyérsütés.
Nagyvázsonyban visszaléphettek 550 évet az időben, amikor a
Kinizsi vár termeiben barangoltak. A Postamúzeumban kipróbálhatták a távírót, és a régi telefonkészülékeket.
A Lesence Völgye Általános Iskola alsó tagozatában tovább szeretnénk folytatni a hagyományostól eltérő, erdei iskolai oktatást.
Reméljük, az élménybeszámolók hatására azok is kedvet kapnak
ehhez a tanulási formához, akik eddig idegenkedtek tőle.
Sohár Lászlóné, tagozatvezető

Visszatekintés
A Lesence Völgye Általános Iskola első tanéve június 13-án véget ér. Eljött a számvetés ideje. Számot kell adni arról, hogy a
kitűzött célok megvalósultak-e, sikerült-e közösséggé kovácsolni a
két iskola diákjait és nevelőtestületét.
Úgy érzem nem könnyű, de eredményes tanévet tudhatunk magunk mögött. A szeptemberi félelmek és kétségek mindenkiben
hamar eloszlottak és közös erővel dolgoztunk azon, hogy kialakítsuk új iskolánk arculatát, korszerű és továbbépíthető tudást nyújtsunk tanulóinknak.
Iskolánkban általános tanterv szerint folyik az oktatás, ezen kívül
a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is ellátjuk. Első osztályban az olvasást a diszlexia megelőző Meixner-módszerrel
tanítjuk.
Szakmailag magasan kvalifikált nevelők végzik a részképesség
zavarral küzdő gyermekek fejlesztését. Három enyhe értelmi sérült
tanulót is nevelünk integráltan. Ők eltérő tanterv szerint tanulnak.

Fejlesztésüket gyógypedagógus végzi.
A felzárkóztatás mellett nagy gondot fordítunk a tehetséggondozásra is. Ezt a célt számos szakkör, középiskolai előkészítő,
tanulmányi és sportversenyekre való felkészítés szolgálta.
Iskolánk 2007-ben elnyerte az „Ökoiskola” címet, így természetes, hogy kiemelt figyelmet fordítunk a természet és környezetvédelemre. Erdei iskolai programunk is ezt a célt szolgálja. A 3-4.
osztályosok Balatoncsicsón, az 5-6. osztályosok Szőcén, a
hetedikesek Harkányban, a nyolcadikosok Gánton voltak erdei
iskolában.
A nyolcadik osztályt 34 tanuló fejezi be a tanév végén. Továbbtanulásuk eredményesen zárult A tanköteles tanulók továbbtanulási
aránya 100%. A középiskolák típusa szerint a 2007/2008-as
tanévben gimnáziumban tanult tovább a tanulók 24%-a,
szakközépiskolában a tanulók 47 %-a, szakiskolában tanult tovább
a tanulók 29 %-a.
A tanév során számos tanulmányi és sportversenyen vettek részt
iskolánk tanulói és szép eredményeket értek el. A szabadidős
programok gazdag kínálatát tártuk tanulóink elé. Alsó és felső
tagozatban egyaránt megszerveztük a színházlátogatást. Úszásoktatáson, ősszel és tavasszal négy-négy alkalommal, vettek részt
tanulóink az ajkai uszodában.
A hatodikosok a hon és népismeret tantárgy keretében rendhagyó
tanítási órán vettek részt a Zalaegerszegi Skanzenben, a hetedikesek a Hadtörténeti Múzeumban, a nyolcadikosok pedig a Terror
Házában.
Az ötödikesek egy hosszú hétvégét töltöttek az uzsai erdőben egy
erdészházban, ahol az erdő növény és állatvilágával ismerkedtek.
Az alsó tagozatosok is egy-egy napot kirándulással töltöttek. A
negyedikesek a Kis-Balaton madárvilágával ismerkedtek, a 2-3.
osztályosok balatoni kiránduláson vettek részt, az elsősök pedig az
Afrika Múzeumban jártak.
Május 29-én és 30-án került sor a Lesence napok programjának
lebonyolítására. 29-én délután kispályás labdarúgó bajnokságon
küzdöttek a csapatok a Lesence-kupáért. A bajnokságot Zalahaláp
csapata nyerte, így a vándorserleg egy évre hozzájuk került. Jövőre
megpróbáljuk visszaszerezni! Második helyezett iskolánk csapata
lett, a harmadik hely pedig Monostorapáti csapatának jutott.
30-án a reneszánsz éve alkalmából játékos vetélkedőn vettek részt
tanulóink, a csapatoknak a feladatok megoldásához latba kellett
vetni tudásukat, erejüket, ügyességüket. Az alsó tagozatosok Lesenceistvándon, a felső tagozatosok Lesencetomajon vetélkedtek.
Délben a Szülői Munkaközösség finom ebéddel és jégkrémmel látta
vendégül a gyerekeket.
Részt vettünk a teleülések szinte valamennyi rendezvényén (szüreti felvonulás, falu karácsony, idősek napja, anyák napja,
falunap). Méltóképpen emlékeztünk meg nemzeti ünnepeinkről a
községi és iskolai ünnepélyeken.
Még néhány nap és véget ér a 2007/2008-as tanév. A tanulók többsége igyekezett a képességeinek megfelelő teljesítményt nyújtani, de
több tanuló számára ez a néhány nap jelenti az utolsó javítási
lehetőséget.
A nyári szünidőre már szervezzük a hagyományos nyári kerékpáros sátortábort a felső tagozatos tanulóknak, az alsósoknak
pedig Zánkán nyári tábort.
Szeretnék köszönetet mondani a szülőknek az iskolát segítő,
támogató munkájukért, a programjaink lebonyolításában való aktív
részvételért, az anyagi támogatásért, mellyel hozzájárultak nevelőoktató munkánk sikeréhez.
Ugyan csak köszönet illeti a települési önkormányzatokat, hogy
biztosították az intézmény színvonalas működéséhez szükséges
feltételeket, lehetővé téve, hogy többlet szolgáltatásokat nyújtsunk
tanulóinknak.
Az alapítványok anyagi támogatásukkal segítettek eszközök,
játékok beszerzésében, a tanulók jutalmazásában.
Végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti kollégáimat az elért
eredményekért, a gyermekek számára szervezett számtalan értékes
programért.
Völgyi Antalné
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Alkalom szüli a tettest!

Érkezik – ha kicsit döcögősen
is – a mindenki számára régóta
várt nyár. Többen választunk ilyenkor kültéri programot engedelmeskedve a „csalogató” napsugaraknak, legyen az akár kerti
munkával kapcsolatos vagy egy
üdítő jellegű séta családunkkal
a közeli erdőkbe, parkokba esetleg horgászat, tavak környékén.
Azonban ne gondoljuk úgy,
hogy a már sok bosszúságot okozó ismeretlen elkövetők is
szintén - hasonló módon - pihenéssel töltik ezt az időszakot!
Az utóbbi időszak megtörtént
bűnalkalmai alapján elmondható, hogy - sajnálatos módon több jóhiszemű, jóindulatú honfitársunkat károsították meg az
illetéktelen személyek, kihasználva a sértettek hiszékenységét, figyelmetlenségét.
Számolhatatlan bűnesetet generálnak a közterületen nagyrészt zárt állapotban hátrahagyott gépkocsik, melyek utasterében jól látható módon
(műszerfalon, ülésen, kalaptartóban, tárolórekeszekben ) ott
”kiabálnak” az értékeink, így:
a táskák, pénztárcák, övtáskák,
lap-topok. A fenti események
megelőzhetőek lennének, ha a
gépkocsi zártságáról annak
elhagyása előtt meggyőződnénk vagy az ülésen és a kormánykeréken kívül mást nem
„hagynánk” elöl!
A tejesség igénye nélkül még
két – sajnos megtörtént - eset
példáként, akár gondolatébresztőként, melyből azonnal kitűnik
a fent említett emberi tényezők
mindennapi jelenléte.
Egy balatonparti településen –
idős személynél - a délelőtti órákban jártak ismeretlenek, akik
magukat az EON áramszolgálató Zrt. munkatársainak
adták ki. Annak érdekében,
hogy hitelesebb képet fessenek
magukról, EON feliratú na-

rancssárga színű baseball sapkát viseltek.
Azzal a többször más helyen
már jól bevált történettel állítottak be a gyanútlan személyhez – aki semmilyen igazolványt nem kért -, hogy a lakóépülethez tartozó árammérőt kell
kicserélniük szavatossági időn
túli működés miatt.
Ezzel az ürüggyel kerültek be
akadály nélkül a sértett lakásába, aki a „hamis” formanyomtatványok kitöltése közben –
figyelmét az illetéktelen elterelve - nem kísérte a munkatárs
lépteit aki a lakóház helyiségeiből ékszereket, készpénzt tulajdonított el közel 400.000,- Ft
értékben.
A másik eset során a visszaélést elkövető „trükkös” tolvajok önkéntes segítséget felajánló személynek adták ki
magukat. Így jelentek meg – a
reggel óta megfigyelt - idős férfi
lakásán kora délelőtt, hogy a piacon vásároló feleségnek még
10.000,- Ft összegre lenne
szüksége a portéka megvásárolására, melynek a „beszerzésére” és kiszállítására vállalkoztak.
Az idős személy „csak”
20.000,-Ft-os bankjegyet tudott
átadni a „segítőknek”, azok
pedig a bankjeggyel szabadon
távoztak, természetesen nem az
idős hölgy piaci vásárlásainak
fedezésére.
Az idősekben csak a vásárlást
követően a néni piacról történt
hazaérkezésekor ébredt gyanú,
hogy átverték őket, ám az elkövetők addigra már kereket
oldottak.
Molnár András r.fhdgy.
Tapolcai Rendőrkapitányság,
megelőzési előadó

Felzárkóztatás

Önkormányzati Fehívás

KEDVES SZÜLŐK,
GYEREKEK!

Egy lehetőségre szeretném
felhívni a tisztelt lakosság figyelmét. Legyenek aktív tagjai a Lesence-folyóirat tartalmi elemeinek, rendszeres
megjelenésének, ennek érdekében, írjanak a falunk újságába ezzel is szinesítve közéletünket. A megírt újságcikkeket
a könyvtárban adhatják le,
Bogdánné Gróf Margit könyvtárfelelős részére vagy emailben:
lesencefolyoirat@sanet.hu

Bizonyára akadnak köztetek
olyanok, akik nem elégedettek
az iskolai bizonyítvánnyal, és
a következő évet nagyobb tudással, a hiányok bepótlásával
szeretnék kezdeni.
A könyvtárban, jelentkezés
és szülői kérelem alapján ezeknek a kívánságoknak eleget tehettek.

Tóth Csaba
polgármester

Pár szót a kutyák tartásával
kapcsolatban!

augusztusban naponta
0000
14 16 óráig,
egyéni, felzárkóztatás
vehető igénybe
1-5. osztályig
Jelentkezni az időbeosztás miatt kell, várom a tanulni vágyó
diákokat.

Kence-fice
KOZMETIKA

- Nyugtató ar- nyakdekoltázs ,asszázs
- Ultrahangos hatóanyagbevitel
(ránckezelés)
- Kiskezelések
- Nagykezelés, arctisztítás
- Gyantázás, festés
- Manikűr
- Pedikűr

Bejelentkezés:
20/3743-105

Vigyázzunk falunk értékeire
Kéréssel fordulunk a lakosság azon tagjaihoz, akik fontosnak
tartják a polgártársaik és a falu tárgyi értékeinek megőrzését, valamint a helyi közbiztonságot. Ennek érdekében a képviselőtestület, Polgárőrség Egyesület megszervezésén fáradozik, és várjuk
minden érdeklődő férfi és nő jelentkezését. Regisztrálást a körjegyzőségen Gutmajer Mónika végzi, ahová írásban, vagy a 0687/536-051-es telefonon lehet jelentkezni.
A jogszabály szerint minimum 12 fő alakíthatja meg az egyesületet, de mi jobban örülnénk, ha lényegesen több jelentkező lenne, hiszen a járőrözés akkor oldható meg kellő rendszerességgel,
ha többen vagyunk.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat
Képviselő-testülete

Tisztelt Polgártársaim!
Az elmúlt hetekben ismételten
panaszok áradata érkezett a hivatalba, a faluban kóborló „gazdátlan” kutyákkal kapcsolatban. A lakosok félnek a hajnali
és az esti órákban a gyakran falkába verődött ebek támadásaitól, és úgy érzem joggal félnek,
hiszen volt rá már eset, hogy
megtámadták a munkába-, vagy
munkából haza igyekvőket.
Arra kérek minden eb tartót,
szíveskedjen betartani a vonatkozó rendeletet. A rendelet
megalkotásán kívül még egy
eszköz van a képviselő-Testület
kezében – a gyepmester megbízása – a baj elhárítása érdekében, amelyet szeretnénk elkerülni, mert bízom a kutyatartók
felelősségében. Úgy éljünk,
hogy másoknak ne okozzunk
kellemetlenséget.
Tóth Csaba
polgármester
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2.2.4/1288/2001 nyilvántartási számú
időszaki lap
Laptulajdonos:
Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Szerkesztőség és a Kiadó címe:
8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.
Telefon: 87/436-151
E-mail: lesencefolyoirat@sanet.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:
Gelencsér Dekor
Nyomás:
Pápai Nyomda Kft.
Felelős vezető: a nyomda ügyvezető igazgatója
Megjelenik negyedévente 350 példányban

