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1. SZÁM

A közszolgáltatások igénybevétele a falu mûködési bevételének alapja.
A képviselőtestület nevében nagy tisztelettel köszöntjük újságunk valamennyi olvasóját, a 2011. év első számában. Az idei
év eddigi feladatai között kiemelkedő szerepet töltött be az Önkormányzatunk és a társ
településekkel közösen fenntartott intézményeink működéséhez szükséges pénzügyi
források tervezése. Hiszen mint a közmondás is utal rá, addig szabad csak nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér, ami azt jelenti
számunkra, hogy az összes kiadás nem haladhatja meg az összes bevételt. Bizonyára
a tisztelt olvasó is tájékozódott a magyar
önkormányzatok súlyos pénzügyi finanszírozási nehézségeivel, ami elsősorban nem a
helyi tényezőkön múlik. Azok az önkormányzatok, amelyek nem kellő szigorral
gazdálkodtak az elmúlt években és nem
látták meg a falvak közötti együttműködésében rejlő gazdasági és társadalmi előnyöket, óhatatlanul az eladósodás irányába lépdelnek. Nem mondhatjuk, hogy nálunk Lesenceistvándon kolbászból van a kerítés, de
az elmúlt években sikerült megtartanunk az
egyensúlyi helyzetet a feladatellátásaink és
intézményeink működtetése kapcsán, úgy
hogy jutott pénz beruházások nagyrészt pályázati forrásból történő (kommunális gépek beszerzése, ravatalozó felújítás, személyszállításra alkalmas kisbusz beszerzés)
megvalósítására. Lényegesen több fejlesztési forrás állna a rendelkezésre, ha a Lesenceistvándi - vagy úgy is mondhatjuk a közö-

sen fenntartott intézményeink kapcsán,
hogy „Lesencei” (lesenceistvándi, lesencetomaji, lesencefalui, uzsai)- polgártársaink a helyi közszolgáltatásokat 100%-ban
igénybe vennék, nem csak a szociális, hanem a nevelési oktatási intézményeinkben
is. Kifejezhetjük úgy is, hogy helyben
élnének a fenntartó önkormányzatok által
biztosított lehetőségekkel. Jómagam a
képviselőtársaim, valamint a lesencei térség
képviselői minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy a közszolgáltatásainkat magas színvonalon vegyék
igénybe az itt élők és családtagjaik. Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy valamennyi intézményünk szakmai színvonala az országban bárhol megállná a helyét. Az Önkormányzatok fő feladata, és
kötelessége, hogy a helyi, azaz a település
polgárai számára élhető körülményeket teremtsen, azonban csak azzal a pénzügyi
forrással tudnak gazdálkodni, amely helyben képződik, vagy normatív (igénybe vevő
alapú fejkvóta) állami hozzá járulás útján
érkezik a fenntartók számlájára. Feketén
fehéren: Az a család, amely Lesenceistvándon él, de nem a település óvodáját,
iskoláját, háziorvosi közszolgáltatását
választja, nem jelentkezik be állandó lakosnak, az a fejkvótájával más településeket támogat. Közben az élőhelyén,
Lesenceistvándon szeretné a legmagasabb minőségű egyéb szolgáltatásokat

Adni jó!
Sajnos súlyos károkat okozott a nyáron hazánkban is az árvíz és a
belvíz. Településeket zárt el a külvilágtól. Házak százai dőltek öszsze, emberek sokasága vált hajléktalanná. Borzalmas látvány volt a
televízión keresztül is a rombolás. A képviselők
döntésére elkezdtük a gyűjtést a faluban, nem csak a
Vöröskeresztesek között, hanem a lakosság körében is. Ruhaneműt, ágyneműt, élelmet, tisztító- és
fertőtlenítő szert, pénzt, ásványvizet adományoztunk. Képviselőink egy raklapnyi ásványvizet vettek. Voltak, akik ezen kívül is adományoztak még.
Külön ki szeretném emelni Nyirő P. Andrásnét, aki
házalva pénz-adományokat gyűjtött. Három napon
belül több mint 100.000,-Ft gyűlt össze, amiből
tisztító- és fertőtlenítő szereket, száraz tésztát és
még egyéb dolgot vásároltak, ami a mindennapi
élethez szükséges. Nagyon jó volt látni a sok tele
dobozt, a sürgőforgó embereket, akik egy nagy
kamiont teleraktak és együttérzést kifejező szavak
kíséretével elküldtek Berzékre, - Berzék Miskolc-

(helyi sport, közutak, közvilágítás, temető fenntartás, vízrendezés, közterek,
kultúrház, könyvtár, teleház, olcsó telek,
szociális ellátás, stb.) igénybe venni. A lokálpatrióta ember, szereti faluját, áldozatot is vállal érte, adózik és a helyi közszolgáltatások igénybevételét helyezi
előtérbe. Azonban lehetnek olyan
helyzetek, amikor az igénybevevő részéről
problémák merülhetnek fel, az igénybevétel
kapcsán. A képviselő testület abban szeretne együttműködni, hogy ezekre a problémás helyzetekre megoldást találjunk, azaz
nem hagyjuk magukra a falunk polgárait. A
fenntartók a szakmai ellenőrzésekből levont következtetések alapján meg vannak győződve arról, hogy a helyi közszolgáltatások minősége szakmai és technikai (a technikain még lehet javítani, de
a belbecs mindig fontosabb, mint a külcsín) szempontok alapján eléri, sőt bizonyos szempontok alapján meg is haladja
akár egy városi szolgáltatás szintjét.
Mindannyian tudjuk, hogy nem versenyezhetünk egy várossal, éppen ezért leírtak
alapján arra kérem szeretett falumban élő
társaimat, hogy bátran jelezzék az önkormányzat felé azon gondjaikat, problémáikat
is, amelyekkel közösségünk érdekében
jobbá életszerűbbé tehetjük közszolgáltatásaink és a falu életét.
Tisztelettel: Tóth Csaba

hoz közel, a Hernád folyó partjára települt - ahol hálásan fogadták
adományunkat. Köszönet illeti Nyírő Károly vállalkozót, aki gépeivel és embereivel részt vett a rakodásban. Úgy szintén köszönet
illeti Nagy Károly alpolgármester urat is (Charlie), aki saját kocsijával szedte össze a zsákokba csomagolt holmikat. Sajnos nemsokára újabb katasztrófa következett be hozzánk
közel. Devecser és Kolontár települések nagy részét elöntötte a vörös iszap, ami súlyos károkat
okozott. Kolontáron a gát átszakadása utáni vasárnap lett volna a búcsú, amit tudunk, mit jelent
egy falu közösségének életében. A kitelepített
lakosok részére süteményt gyűjtöttünk a faluban, melyet aztán elvittek az Ajkára letelepített
embereknek. Értesüléseim szerint 200 ember
részesült az adományunkból az otthonaiktól távol elfogyasztott búcsúi ebédkor. Köszönöm
mindenkinek, aki bármilyen formában is segített, hozzájárult adományával a rászorultak megsegítéséhez. Úgy érzem nem csak kapni, de adni
is jó! Tegyük, ha szükséges! Ézsi Lajosné
Vk. titkár
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A 2010/2011-es a tanévet érintõ változások
A 2010-es országgyűlési választások eredménye felhatalmazta a
kormányt arra, hogy új érték alapokra helyezze az oktatási rendszer
egészét, visszaállítva az oktatás hagyományos értékeit.
Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár leszögezte: „Ami bevált a
magyar pedagógiai gyakorlatban és neveléstörténetben, azt visszaemelik a maga rangjára, de feldúsítják mindazon új lehetőségekkel,
amelyek időközben adódtak.” Folyamatban van az új Közoktatási
törvény megalkotása, társadalmi vitája, valamint a Nemzeti Alaptanterv átdolgozása.
A következő változások már a jelen tanévet is érintik:
• Az évismétlés rendszerének átalakítása - azaz, hogy az általános
iskola második évfolyamától ismét lesz lehetőség az évismétlésre,
amihez már nem kell kérni a szülő beleegyezését. Az évismétlés
azonban nem büntetés-jellegű. Az a kisgyerek, aki a második év
végéig nem tanulta meg az írás-olvasás és a számolás alapjait - azaz
nem rakta le az alapot a későbbi tanulmányaihoz -, annak jobb, ha
megismétli az évet. A pedagógus ezt a döntést megfelelő türelmi idő
és sokféle felzárkóztató törekvés sikertelensége után hozza majd
meg. Ha nem lehet az évet megismételni, annak van egy nagyon
rossz üzenete: nem kell a kötelességet teljesíteni úgyis boldogulhatsz. Még egyszer szeretném leszögezni, hogy az évismétlés
nem büntetési és nem politikai, hanem pedagógia-értékelési kérdés.
A törvényalkotók azt szeretnék üzenni az iskola világának, a
gyermekeknek: teljesítsd a feladatodat, mert képes vagy rá, ám ha
nem sikerült, kapsz egy újabb lehetőséget. A kötelesség nem teljesítése viszont nem lehet következmények nélküli.
• A másik változás, hogy második osztály évvégétől érdemjeggyel
értékeljük a tanulókat.
• A tanév során megvizsgáljuk a nem szakrendszerű oktatást. A
változás itt csak felmenő rendszerben a következő tanévtől lép
életbe.
A családtámogatás rendszerének változása:
Az eddig egységes családtámogatási ellátások keretében folyósított családi pótlék a jövőben kétféle jogcímen kerül kifizetésre:
mint nevelési támogatás, vagy mint iskoláztatási támogatás. Igénybevételére az a szülő, az a gyám jogosult, aki a gyermekről gondoskodik, aki a gyermeket saját háztartásában neveli. Az iskoláztatási támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a gyermek tanköteles legyen. Az iskoláztatási támogatásra való jogosultságot a törvény összekapcsolja az iskolába járás kötelezettségének teljesítésével. Ha ugyanis a tanköteles gyermek a kötelező
tanórai foglalkozásokról igazolatlanul mulaszt, az igazgató jelzései
alapján a jegyző elrendeli az iskoláztatási támogatás folyósításának
felfüggesztését.
• 1 óra igazolatlan mulasztás esetén: Az iskola azonnal értesíti a
szülőt.
• 2-9 óra igazolatlan mulasztás esetén: Az iskola azonnal értesíti a
gyermekjóléti szolgálatot, és a gyermekjóléti szolgálat munkatársa
felkeresi otthonában a családot.
• 10 óra igazolatlan mulasztás esetén: Az iskola azonnal értesíti a

Család
Minden ember számára a legfontosabb dolog a család, azon belül anya, apa, tesó (k). Azonban ha az egész ilyen egyszerű lenne,
valószínűleg nem lenne ennyi elvált szülő, árva gyermek, tönkrement család.
Régen nem jelentett ekkora problémát, ha anyának és apának
élete végéig szeretnie „kellett” egymást, hűségben ki kellett tartani
a másik mellett, vagy nem utolsó sorban a gyermekeiket szeretni
mindenekelőtt. Természetesen akkor az életviszonyok nagymértékben eltértek a maitól. Az apa feladata volt dolgozni, míg az
édesanya otthon elvégezte a házimunkát és nevelte a gyerekeket. Ez

szülőt, a jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. A jegyző figyelmezteti a szülőt az iskoláztatási támogatás megvonásra kerüléséről,
a gyermek védelembe vételéről az 50. igazolatlan órától.
• 50 óra igazolatlan mulasztás esetén: A jegyző az iskoláztatási
támogatás megvonásáról határozatot hoz. A gyermeket védelembe
veszi. A gyermekjóléti szolgálat családgondozást folytat.
Az iskola és a gyermekjóléti szolgálat javaslatára a megvonásra
került családi pótlék természetbeni felhasználása is megtörténhet.
Ez esetben az összeg elköltését kirendelt eseti gondnok végzi a
gyermek élelmezésére, ruházkodására, iskolaszereire, gyógyszereire stb..
A védelembevétel a gyermekvédelmi hatósági intézkedés, amelynek során a gyámhatóság kötelezi a szülőt és a gyermeket bizonyos
magatartásformákra, ezek megszegése súlyosabb hatósági intézkedéseket is maga után vonhat, pl. a gyermek kiemelését a családból.
Tájékoztatásul szeretném közölni a tanév rendjét, a tanulóknak
kínált lehetőségeke,programokat:
Az első tanítási nap : 2010. szeptember 1. • Az utolsó tanítási nap
2011. június 15. • Tényleges tanítási napok száma 183 nap. • Tanítás
nélküli munkanapok száma 5 nap. • Az első félév 2011 január 14 - ig
tart. • 2011. január 21 - ig kell értesíteni a tanulók szüleit az elért tanulmányi eredményről. • A 8. osztályosok továbbtanulási lapjainak
elküldési határideje: 2011. február 18. • Az Arany János tehetséggondozó programra jelentkezés határideje : 2011. december 10. •
Az első osztályosok beíratása 2011. március 1. és április 30. között
történik. • Őszi szünet : 2010.nov. 2-től nov. 5-ig. (a szünet előtti
utolsó tanítási nap október 29. péntek, a szünet utáni első tanítási
nap november 8. hétfő) • Téli szünet : 2010. december 22 – től 2011.
jan. 2-ig (szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. kedd, szünet utáni első tanítási nap január 3. hétfő) • Tavaszi szünet : 2011.
április 21 - 26- ig (szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. szerda,
szünet utáni első tanítási nap április 27. szerda) • Országos kompetenciamérésre 2011. május 25. – én kerül sor, a 4. – 6. – 8. osztályban.
A 2010/2011-es tanévben a következő szakköröket indítottuk:
sportkör – atlétika, aerobic, labdarúgás • számítástechnika • könyvbarát • természetjáró • életvitel,háztartási ismeretek • középiskolai
előkészítők: matematika, magyar, német • néptánc (műv.ház keretében) • alapfokú művészetoktatás (Iskolánk helyet ad a BalatonFelvidéki Szín-Vonal Képző és iparművészeti Alapfokú Oktatási
Intézménynek.) • angol nyelv • furulya
Ebben a tanévben is megszervezzük az úszásoktatást,
színházlátogatást, kirándulásokat, túrákat, Mikulás bulit. Az alsó
tagozat részt vesz a kistérségi karácsonyon, ahol iskolánk tanulói
adják az ünnepi műsort. Lesz farsang, készülünk a községi
rendezvényekre, tanulmányi és sportversenyekre. Megszervezzük
a Lesence-nap sportversenyeit, mely kistérségi rendezvényé nőtte
ki magát.
Tervezzük a nyári kerékpáros és alsós tábort.
Völgyi Antalné
igazgató

az, amit ma nagyon kevés család engedhet meg magának. Talán ezzel meg is találtuk a probléma gyökerét.
A rengeteg dolog, amit el kell végezni, a sok stressz, ami szinte
érezhető a levegőben bizony idővel megrengeti a harmonikus család alapjait is.
A család évében igyekezzünk még inkább odafigyelni szeretteinkre, akikre biztos, hogy mindig számíthatunk. Ők azok, akik
életünk végéig mellettünk lesznek, feltétel nélkül szeretni fognak
bennünket.
Becsüld meg, ha a családodban béke van, ha van édesanyád és
édesapád, ha vannak testvéreid! Minden este adj hálát Istennek,
hogy szerető családba születtél!
Jándli Mercédesz
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Az alkalmi munkavállalás új feltételei
2010. július 30-án jelent meg az új egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény részletes végrehajtási rendelete, mely lényegében az augusztus 1-jén hatályba lépő jogszabály alkalmazásának
gyakorlati teendőit foglalja össze. A több százezer embert és több
tízezer vállalkozást érintő újdonságok legfontosabb mezőgazdaságot érintő elemeit megkíséreljük most röviden összefoglalni!
Az új törvény hatálya a mezőgazdasági idénymunkára is kiterjed.
Mezőgazdasági idénymunkának tekintendő a törvény szerint a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru, vagy a
nyújtott szolgáltatás természete miatt – a munkaszervezés körülményeitől függetlenül – évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik. Illetve a megtermelt mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő
anyagmozgatása, csomagolása, feltéve, hogy azonos felek között a
határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg
egy naptári éven belül a százhúsz napot. „Ennek értelmében adott
évben egy munkavállaló akár több munkáltatónál is eltölthet 120napnál nem hosszabb idejű munkaviszonyt.
Az foglalkoztatás írásba foglalásának és a bejelentésének
szabályai:
Egyszerűsített foglalkoztatás céljából a felek közötti munkaviszony a munkaadó bejelentési kötelezettségének teljesítésével jön
létre. Ha a bejelentés megtörtént és a munkavállaló külön írásos
szerződés megkötését nem kéri, nem kell szerződést is kötni. A
munkáltató bejelentési kötelezettségét elektronikus úton, vagy
telefonon szóban az ügyfélszolgálaton keresztül, vagy telefonon
szöveges üzenet SMS útján teljesítheti. A bejelentés mindegyik
formájának előfeltétele, hogy a munkáltató előzetesen regisztrálja
magát az ügyfélkapun. A bejelentésnek minden esetben tartalmaznia kell a munkáltató adószámát, a munkavállaló adóazonosító
jelét, és TAJ számát, az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét, valamint a munkavégzés napjainak számát. A bejelentés adatainak
módosítására a bejelentéshez képest két órán belül van
lehetőség. A bejelentést minden esetben a munka megkezdése
előtt el kell végezni, a legfontosabb szabály, hogy bejelentetlen
munkavállaló nem foglalkoztatható! A be nem jelentett munkavállaló foglalkoztatása a legsúlyosabb munkaügyi vétség, amely a mezőgazdaságban két évig egyes nemzeti és uniós támogatások megvonásával jár!
A törvény melléklete szerinti egyszerűsített szerződést akkor
kell kötni, ha a munkavállaló azt kéri, ez esetben a szerződésben
foglaltakat legkésőbb a munka megkezdéséig be is kell jelenteni az
adóhatóságnak. Továbbá, ha az elektronikus bevallásra nem
kötelezett munkáltató (az az őstermelő, akinek az idényjellegű
foglalkoztatáson kívül más alkalmazottja nincs, és a foglalkoztatás
évét megelőzően árbevétele nem keletkezett) ezt választja. Ez a
speciális munkaadói kör papír alapon is teljesítheti bejelentési
kötelezettségét tárgyhónapot követő hónap 12-éig.
A járulékok (közteher) mértéke:
A mezőgazdasági idénymunka esetében a fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként
500 Ft. A járulékbevallás és befizetés szabályai: A munkabért
terhelő járulékokról szóló bevallást a tárgyhót követő hónap 12-ig
kell megküldeni az adóhatóságnak elektronikusan, az ügyfélkapun
keresztül. A befizetést is ezen időpontig kell teljesíteni. Új elem a
törvényben, hogy az a munkáltató, aki a tárgyhónapban 300 ezer Ftot meghaladó mértékű közteher, adó, vagy járuléktartozást halmozott fel, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult
mindaddig, amíg a tartozását ki nem egyenlíti.
Csom Lőrinc – Pintér András
agrárkamarai tanácsadók

Menjen vagy maradjon?
A jelenleg érvényben lévő
közoktatási szabályozások előírják,
hogy a szülőknek joguk van gyermekük fejlődéséről az óvodapedagógusoktól tájékoztatást kapni, hisz a nevelés-oktatás folyamata a család és
az intézmény kölcsönös együttműködése során valósítható meg, válik
eredményessé. Intézményünkben
minderre fogadóórák, szülői értekezletek, előre megbeszélt időpontegyeztetések alkalmával adódik lehetőség.
Így történt 2011.02. 09.-én a tanköteles gyermekek szüleinek
szervezett szülői értekezlet alkalmával is, melynek központi témája
Az iskolaérettség- Iskolás lesz a gyermekünk volt.Több évtizede
már jól működő, bevált gyakorlat, hogy e témakör „körbejárása
során” információ és tapasztalatcsere céljából ezen szülöi fórumon
a település körzeti iskolájának pedagógusai is részt vesznek. Hegyiné Kalamár Lívia a „Lesence Völgye” Általános Iskola igazgató
helyettese ismertette az intézmény szakmai munkáját, Piskor Lajosné alsótagozat vezető és Gróf Sándorné tanítónő pedig részletesen beszéltek az iskolaérettségről, az 1.o.-ban folyó munkáról.
Az értekezleten megjelent szülők magas részvételi aránya (99%) is
jelezte a téma fontosságát, hisz a szülőknek felelőssen dönteniük
kell egy olyan kérdésben, mely komolyan befolyásolja gyermekük
elkövetkezendő életét.
Ezt segítve szeretnék néhány gondolat megosztani Önökkel.
MIT JELENT AZ ISKOLAKEZDÉS A GYERMEK SZÁMÁRA?
Életformaváltást, új kihívásokat, nagyobb terhelést. A viszonylagos szabadságot biztosító,játékos óvodai tevékenységeket felválltja a frontális helyzetekre épülő oktatás. Nagyon komoly jelentősége van annak, hogy a gyerek érdeklődjön az iskola iránt, készüljön, legyenek kérdései. Ezt azonban semmiképpen nem szabad
sürgetni. Rá kell bízni a gyermek természetes kiváncsiságára, az új
élményhelyzettel kapcsolatos izgatott várakozására. Ha sokszor
sokat erőltetjük a gondolatot, akkor óhatatlanul szorongást váltunk
ki benne. Nagyon fontos, hogy ha a gyermek az iskolárólkérdez,
akkor mindenképpen igazat mondjunk. Ne fessünk egyoldalúan
„rózsás képet” az iskoláról, hanem meséljük el neki mi vár rá, a jót
is, a nehezet is.
MILYEN KÉPESSÉGEKET, KÉSZSÉGEKET VEGYÜNK FIGYELEMBE AZ ISKOLAÉRETTSÉG ELDÖNTÉSEKOR?
Az iskolába lépő gyermekre jellemző,hogy szívesen hallgat mesét,
kérdéseket tesz fel, Ő maga is mesél. Élvezi a játékot. Szabályjátékokban betartja a szabályokat, s ez természetes számára. Szívesen
játszik egyre bonyolultabb alak-formaaegyeztetést igénylő játékokat. Rajzaiban egyre inkább megjelenik az önálló ábrázolás.
Megkülönböztetőkészsége jól működik, vizuális emlékezete jó.
Hallási figyelme, emlékezete az olvasástanulás elengedhetetlen
feltétele. Ezek mellett a figyelem, kitartás, a feladattudat és a feladatok iránti érdeklődés is fontos. E területek működési szintjének
felméréséhez a szülő szakembersegítségét kérheti (pl: iskolaérettségi vizsgálatot, óvodapedagógusi véleményt). Amikor a szülő az
óvodapedagógus és a gyermekkel foglalkozó szakemberek együtt,
egymást segítve keresik a felvetendő kérdésekre a válaszokat akkor
jó eséllyel sikerülhet megtalálni a legkedvezőbb megoldást.
MILYEN ISKOLÁT VÁLASSZUNK? kérdésre egy ismert szakember gondolatát ajánlom megfontolni: „Legyünk tudatában, hogy elsösorban gyermekünk szempontjai alapján érdemes választanunk,
a teljesítménycentrikus felnőtt megoldásokat e folyamatban érdemes háttérbe szorítani.” Mindezeket olvasva eltörpül az a kérdés,
hogy angolt vagy németet tanulnak-e, mekkora a tornaterem.... a
lényeg maga a gyermek!!! A gyermek mindenek feletti érdekét
figyelembevevő döntés meghozatalához a „Menjen vagy maradjon” sikeres eldötéséhez kívántam a cikket elolvasó szülőkben
gondolatokat ébreszteni!
Nyírő-Bognár Mária
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Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat a
következő ellátási formákat biztosítja: gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés

Tisztelt szülők!
Szeretném felhívni figyelmüket az iskolai igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatosan: 2011. évben a jogszabályváltozás értelmében az iskolai igazoltan hiányzások szankciója súlyosbodott, az
igazolatlan mulasztásoknak hatósági következményei lehetnek. 1
óra igazolatlan mulasztás esetén az iskola a szülőt értesíti a hiányzásról. 2-9 óra igazolatlan mulasztásnál az iskola értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, a gyermekjóléti szolgálat családgondozója
felkeresi a családot. 10 óra igazolatlan óra esetén az iskola jelez a
szülő, a gyermekjóléti szolgálat egyúttal a jegyző fele. 10 óra igazolatlan mulasztás esetén a jegyző végzés formájában figyelmezteti a szülőt, hogy 50 igazolatlan órától a családi pótlék megvonásra
kerülhet. A gyermekjóléti szolgálat a családot, szülőt, gyermeket
felkeresi otthonában, intézkedési tervet készít, hogy ne forduljanak
elő hiányzások.
50 igazolatlan óra esetén az iskola a jelzést megküldi a jegyzőnek az 50 óra igazolatlan mulasztás tényéről. Hatósági intézkedés
keretében a jegyző a gyermeket védelembe veszi, a családi pótlék
(iskoláztatási támogatás) megvonásra kerül. Az iskola és a gyermekjóléti szolgálat javaslatára a megvonásra került családi pótlék
természetbeni felhasználása is megtörténhet. Ez esetben az összeg
elköltését kirendelt eseti gondnok végzi a gyermek élelmezésére,
ruházkodására, iskolaszereire, gyógyszereire stb.
A védelembe vétel hatósági intézkedés, melynek során a gyámhatóság kötelezi a szülőt és a gyermeket bizonyos magatartásformákra, ezek megszegése súlyosabb hatósági intézkedésket is maga
után vonhat. Pl. gyermek kiemelése a családjából.

Tisztelt Lakosság!
A következő ügyekben fordulhatnak a szolgálathoz:
• Lelki, életvezetési, szociális problémák: tanácsadás, információnyújtás, segítő beszélgetés
• Munkanélküliség, álláskeresők esetén segítés a munka világába
történő visszailleszkedésben pl.: önéletrajz írásának segítése
• Megélhetési (anyagi, lakhatási problémák)

Nyugdíjas Klub
A lesenceistvándi Nyugíjas Klubbal kapcsolatos eseményekről
az elmúlt év áprilisában adtam hírt magunkról. Az azóta eltelt időszakban változatlan létszámmal müködött az énekkarunk. Több sikeres fellépés van mögöttünk, mint például a Virágvasárnapi Passió, a lesencetomaji, a lesenceistvándi Falunap, a Lesencéktől a Balatonig szüreti felvonulás záró ünnepsége, Balatonedercisen már hagyománnyá vált Adventi Kórus találkozó, Tapolcán és helyben az
Idősek és Mindenki Karácsonya. Szép számmal részt vettünk Tapolcán a Nyugdíjas egyesület által szervezett Nőnapi, Idősek Világnapja, és az Idősek Karácsonya ünnepélyen, ahova különjáratú
autóbusszal mentünk. Jól éreztük magunkat az uzsai Hubertus Szabadidő Központban rendezett Nagyszülők-Unokák napján, és a
rossz idő ellenére megtartott pápai kiránduláson.
Aktívan közreműködtünk a hagyomány teremtő céllal megrendezett Szent Iván éji Álom, a Falunap, az Október 23.-i emlék müsor
megrendezésében. Sajnálatomat fejezem ki azért, hogy a helyi lakosság nem tiszteli meg a helyi rendezvényeket azzal, hogy
megtekintsék, azokon részt vegyenek. A Falunapon is több volt a
nem helyi lakos, mint a falubeli. Nem is beszélve az Október 23.-i
emlék műsorról. Azon csak néhányan voltak jelen. Ugyan ilyen
siralmas a megjelenés az Idősek Karácsonya ünnepélyen is. Szerintem ennek az az oka, hogy semmibe veszik annak a sok gyermek-
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• Életviteli problémák: alkohol-, játék,- szenvedélybetegség
• Családi konfliktus, családban jelentkező működési zavarok
esetén
• Válás, gyermekelhelyezés, szülővel való kapcsolattartás esetén
• Családon belüli bántalmazás esetén: lelki, fizikális, szexuális bántalmazás
• Elhanyagoló magatartás:
• Testi elhanyagolás: éheztetés, gondozási hiányosságok
• Érzelmi elhanyagolás: ingerszegény környezet, szeretethiányos
szülő – gyerek kapcsolat, közömbösség
• Értelmi elhanyagolás: nem kíséri figyelemmel a szülő a gyermek
iskolai munkáját
• Gyermekkel kapcsolatos probléma (magatartászavar, iskolai igazolatlan hiányzás), gyermeknevelési gondok esetén
• Válsághelyzetbe kerülő várandós anya segítése
• Más szolgáltatáshoz irányítás: pl.: egészségügyi ellátás, pszichológiai vizsgálat
• Hivatalos ügyek intézése: dokumentumok kitöltésében útmutatás
Ügyfélfogadás rendje:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
„Együtt-egymásért” Szociális és gyermekjóléti szolgálat
a) Lesencefalu Polgármesteri Hivatal
Hétfő 9.00 órától 10.30 óráig
b) Lesencetomaj Lesencetomaj, Kossuth u. 91.
Hétfő 11.00 órától 12.30 óráig
c) Lesenceitvánd Kultúrház
Kedd 10.00 órától 11.30 óráig
d) Uzsa Polgármesteri Hivatal
Kedd 8.00 órától 9.30 óráig
e) Balatonederics Polgármesteri Hivatal
Szerda 11.00 órától 12.30 óráig
f) Nemesvita Könyvtár
Szerda 9.00 órától 10.30 óráig
g) Szigliget Polgármesteri Hivatal
Csütörtök 11.00 órától 12.30 óráig
h) Hegymagas Polgármesteri Hivatal
Csütörtök 9.00 órától 10.30 óráig
Dékány Györgyné
Intézményvezető

nek, felnőtt személynek a munkáját, akik szabadidejüket nem sajnálva, lelkiismeretesen készülnek az Önök szórakoztatására. Az
Idősek Karácsonya ünnepélynek
nem kis anyagi vonzata is van,
mert nem mindegy, hogy 130 fő,
vagy 42 fő van jelen.
Jó érzéssel tölt el, hogy mindenben számithatunk a Képviselő-testület és a Polgármester Úr
segítségére, melyet a rendezvényekhez adott segítségünkkel igyekszünk megköszönni.
A februári Képviselő-testületi
ülésen adtam tájékoztatást a klubbunk tevékenységéről, melyet elfogadtak.
Van aki ez évre nem újította meg tagságát, de vannak új tagjaink
is, akiket szeretettel fogadtunk. Továbbra is büszkék vagyunk a 80
és ettől idősebb tagtársainkra, és szeretettel várunk további
fiatalabb nyugdíjasokat sorainkba. Velünk együtt mindenkinek jól
jön havonta egy kis kikapcsolódás.
Molnár Tiborné
nyugdíjas klub vezető
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Kulturális élet
A helyi kulturális élet irányítását, rendezvények szervezését
napi négy óra kötetlen munkaidőben látom el. Munkámat 2010 évben kettő közcélú foglalkoztatott segítségével végeztem.
A kultúrházban működő öntevékeny csoportok a település közösségi életének meghatározó szereplői.
A 2010-es év rendezvényei a korábbi évekhez hasonlóan – lakossági visszajelzések szerint – sikeresek voltak. Nem csak a menynyiségében, minőségükben is változást, fejlődést tapasztalhattak.
Sikerült olyan színpadra termett felnőtteket és fiatalokat összekovácsolni, akik vállalták, hogy rövid színdarabszerű jeleneteket
adjanak elő élő zenei kísérettel, élőben énekelve, amatőr zenészünk,
ifj. Enyingi Tibor jóvoltából. Természetesen lényegesen több próbával jártak, de a siker és az új érdekében semmi sem sok. December
hónapban öröm volt bemenni a kultúrházba, mert szinte minden helyiségében nagy lelkesedéssel folytak a próbák a karácsonyi
műsorokra készülve.
Olyan színvonalú kulturális élet alakult ki, amelyet a faluközösség érdekében meg kellene tartani kis erőfeszítéssel is, akár
újabb csoportok bevonásával. Szívesen fogadjuk az ötleteket kezdeményezéseket!

rekek bizalommal fordulnak hozzám.
Folytattam a gyerekek segítését a tanulásban, ma már szép
számmal jönnek megoldani egy-egy feladatot, tanulni, kihasználni
a számítógépek adta lehetőséget a feladatok megoldásában.
Csütörtökönként délután 16 órától filmeket nézhetnek meg az
érdeklődők. Ezzel a lehetőséggel még kevesen élnek, de remélem a
szülők is jobban biztatják gyermekeiket, hogy a könyvtárban csak
jót tanulnak.
Egyre több felnőtt veszi igénybe a folyóiratok kölcsönzési lehetőségét.Kérem azokat akik eddig nem éltek ezzel a lehetőséggel
tegyék ezt meg. Olvashatják a CsaládiLap, Kiskegyed, Autó-Motor
cikkeit, a fiatalok az IM legújabb cikkeivel, tanácsaival ismerkedhetnek.
A legkisebbek igényeit is szeretném kielégíteni, így havonta két
alkalommal Baba-Mama klubban ismerkedhetnek egymással az
apróságok és az anyukák. Mondókákat tanulunk, körjátékokat játszunk. Az előtérben és a könyvtárban mindig az aktuális eseményeknek, ünnepeknek megfelelően dekoráljuk a falakat.
Lehetőség van könyvtárközi kölcsönzésre, aki bejelenti igényét, hogy mit szeretne olvasni, ami nálunk nem található, azt a tapolcai könyvtárból kikölcsönözzük.
Remélem, munkámmal nem hozok szégyent elődömre, sikerrel
tudom folytatni azt a munkát, amit Ő elkezdett.
Ezután is mindenkit szeretettel várok, bízom abban, hogy a falu
kultúrális központjává válhat az intézmény.
Bogdánné Gróf Margit

Legyünk büszkék rájuk mert...
2011 év várható rendezvényei:
Március 5. Falusi Nőnap • Április 24. Locsolóbál • Május 1. Anyák
napja • Június 18. „Szentiván éji álom” a Sportpályán • Július 24.
Búcsúi bál • Augusztus 6. Falunap • Szeptember 3. Szüreti felvonulás • Október 22. Emlékműsor • November 5. Borút • November12.
Márton napi vigasságok • December 3. Falusi Mikulás • December
17. Idősek Karácsonya • December 18. Mindenki Karácsonya •
December 31. Szilveszteri bál
Rendezvényeinkre tisztelettel és szeretettel várjuk a falu lakosságának aktív részvételét!
Nagy Károlyné

Könyvtár és teleház
Az intézményt 2010. aug. 2-től vezetem. Szomorú esemény
késztetett erre, hisz egy agilis, kedves embert kellett helyettesítenem. Engedjék meg, hogy pár szóval emlékezzek Hogyorné Szi
Márton Ildikóra. Ő volt az, aki Uzsa és L. istvánd településeken
mindent megtett azért, hogy összekovácsolja, a falu lakóit. Rá nem
lehet mondani: „Az emberek azt hiszik, hogy tudják, mi az élet, de
legtöbben csak tétlenül nézik,ahogy elmúlik” Ő mindenben aktívan, részt vett minden rendezvényen, segített, ahol tudott. Szeretett
élni, mindent megtett családjáért is . Munkatársai, szerettei nevében
az alábbi idézettel búcsúzom Tőle.
„Nagyon akartam élni még,
Érezni szívetek melegét.
Nem adta a sors nekem,
Elvámolta az életem.
Búcsú nélkül kellett elmennem,
Őrizzetek szívetekben.”
Egy ilyen ember után nehéz feladat várt rám, hogy hasonló színvonalon folytassam azt a munkát, amit Ő elkezdett. Kezdetben a
látogatók bizalmatlanul fogadtak, nehéz volt az újrakezdés.
Ma már elmondhatom, hogy a könyvtár kihasználtsága jó, a gye-

Címmel szeretnénk állandó rovatot indítani. Ehhez várjuk olvasóink javaslatait a személyekről akik tanulmányi, sport, művészeti
munkában elért eredményeik vagy bármi más területen tiszteletre
méltó tevékenységük alapján érdemesek arra hogy az újságunkon
keresztűl minden olvasó tudomást szerezzen róla. Szívesen fogadjuk
a fényképeket is.
Ország sőt világszerte ismert jól cseng Tapolca neve híres vívóiskolájáról. Szalay Gyöngyi sikeres vívóként most pedig tanítványai
keresztűl edzőként öregbíti ezt a hírnevet. Most pedig írjunk a tanítványokról legyünk büszkék rájuk mert Ők nagyon ügyesek és Lesenceistvándiak. Mindhárman az SZL-Bau Balaton Vívóklub párbajtőrözői. Február 25-27-én Tapolcán mérték össze tudásukat az utánpótlás korosztályos versenyzői az Olimpici GP Országos bajnokai
Monostori Sára újonc korcsoportban a 9. helyen végzett 2010 évi
eredményei: Szolnok Országos Vidék bajnokság egyéni 5. csapat 3.
hely, Szolnok Olimpici 7. hely.
Dezső László újonc korcsoport Olimpici GP Tapolca 2011. febr. a
középmezőnyben végzett, 2010 évi eredményei: 1. hely csapatban
országos ranglistán 16. hely.
Gelencsér Bence gyermek korcsoport Olimpici GP Tapolca
2011. 12. hely. 2010 évi eredményei: Nyíradony diákolimpia 9. hely,
Szolnok vidékbajnokság egyéni 7. hely csapat 1 hely, Szolnok Olimpici egyéni 2. hely, Országos ranglistán 2. hely korcsoportjában.
Sok sikert kívánunk Nekik és edzőjüknek. Büszkék lehetünk
rájuk.
Morvainé Szűcs Ágota
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Sikeres közbiztonsági háló akció

2010. május hó 03 és 09.-e
között a késő esti valamint az éjszakai órákban a Tapolcai rendőrkapitányság illetékességi területén „Közbiztonsági háló”
akciószolgálatot tartottak a rend
éber őrei.
Az akciószolgálatban tevékenykedő rendőrök több szolgálati gépkocsival, 1203 kilométer felhasználásával biztosították a közlekedési balesetek
csökkentését, a körözés alatt álló személyek elfogását, a bűncselekmények elkövetésének
megakadályozását, azok elkövetőinek felelősségre vonását, a szórakozóhelyek rendjét,

a kábítószerrel visszaélés bűncselekmény elkövetőinek kézre
kerítését, az ezzel kapcsolatos
szállítási módok felszámolását,
annak megakadályozását valamint az illetékességi területen
található valamennyi településen élő állampolgár szubjektív
biztonságérzetének erősítését.
A befektetett energia nem volt
haszontalan, hiszen nem kellett
senkit sem elfogni, összesen 10
szabálysértési feljelentést (közlekedési szabálysértés ) és 1 fő
esetében lopás miatt büntető feljelentést kezdeményeztek,
108.000 Ft helyszíni bírságot
szabtak ki 14 fő esetében és 32
alkoholszondás ellenőrzést végeztek el negatív eredménnyel.
Előállításra került 4 fő, ebből 3
bűncselekmény elkövetésének
megalapozott gyanújával, 1 fő
pedig egyéb okból.
Molnár András r.fhdgy
megelőzési előadó
Tapolca Rendőrkapitányság

Fertõzéses eredetû nátha
gyermekkorban
A nátha a leggyakrabban előforduló felső légúti gyulladásos betegség a gyermekek között, mely az
élet első heteiben is jelentkezhet.
Gyakorivá válására akkor lehet számítani, amikor a gyermek közösségbe (bölcsődébe, óvodába) kerül.
Főleg ősztől tavaszig terjedő időszakban okoz gyötrelmet, mely
gyermekkorban az immunrendszer „éretlenségéből” adódóan
gyakrabban alakul ki. Az akut nátha általában vírus eredetű enyhe
lefolyású betegség, mely spon-tán illetve tüneti kezelés hatására
gyorsan gyógyul. E betegség korai szakaszában a gyermek nyugtalan, fejfájásra és torokfájásra panaszkodhat. A gyerek arra kelhet,
hogy vizesen folyik az orra, tüszszög, nehezen vesz levegőt, levert,
esetenként láza is lehet. Az arcüregben termelődött váladék miatt,
ami a gégébe juthat, előfordulhat szárazfájó torok, köhögés, ezek a
leggyakoribb megfázásos tünetek gyermekek esetén. A vírus
okozta betegségeknél az antibiotikumok nem használnak, mivel
azok a baktériumok ellen hatnak. Sokszor a vírusos eredetű gyulladásos betegség bakteriálisan felülfertőződik. A másodlagos fertőzések a betegséget néhány naptól néhány hétig is elnyújthatják. Az
orrváladék ilyen esetben sűrűbbé és sárgászölddé, barnává válhat,
általában ebben az esetben rendel az orvos antibiotikumot.
Megelőzésére a legjobb és legegyszerűbb mód, hogy a gyermeke elkerülje a vírusfertőzést, ha megtanítja neki a helyes és alapos
kézmosást, mivel a közönséges nátha cseppfertőzés és érintkezés
útján terjed, ezért alapvetően fontos a személyi higiénia. Sok be-

tegségtől megóv az alapos kézmosás, ezért fontos már kisdedkorban megtanítani a gyerekeket a helyes fürdőszoba használatra (evés
előtt, WC használat előtt és után, játszás után) meleg vízzel, szappannal történő kézmosás segít megszabadulni a kézre tapadt
szennyezőktől és a legtöbb kórokozótól.
Ha már beteg a gyermeke, fontos, hogy ne adhassa tovább másoknak. Ezért, ha már mutatja a megfázás jeleit, lehetőség szerint
érdemes otthon marasztalni, hogy elkerülje a felülfertőződést.
Fontos a gyermeknek megtanítani a helyes orrfújás technikáját.
A csecsemők 8-9 hónapos korukban már képesek lehetnek az orrfújásra. Ha megmutatjuk nekik, hogy az orrán fújja ki a levegőt, amikor odatartjuk a zsebkendőt, akkor előbb-utóbb sikerül azt leutánoznia. Az a fontos, hogy amikor mi magunknak, vagy gyermekünknek fújjuk az orrát, akkor az orrfújás közben fogjuk be az egyik orrlyukat, majd a másikat. Így jobban ürül az orr, és a nyomáskülönbség okozta vákum sem szívja vissza a váladékot, ugyanis a
kórokozók az orrgaratból a fülkürtön át feljuthatnak a dogüregbe,
ezálat megbetegítve az egészséges szerveket. A helyes orrfújással
tehát megelőzhetőek a szövődmények (középfülgyulladás,
orrmelléküreg gyulladás).
Célszerű továbbá, hogy a gyermek megtanulja, ha beteg és
folyik az orra, tüsszög, köhög, akkor használjon tiszta papírzsebkendőt és takarja el a száját. Ha nem áll rendelkezésre zsebkendő
köhögés esetén a ruhájával takarja az arcát. Érdemes nyomatékosítani a gyermekben, hogy orrfújás, köhögés, tüsszentés után is
mosson kezet, ezzel elkerülehető a fertőzés továbbadását.
Néhány jó tanács gyermekére vonatkozóan :
Gondoskodjon gyermeke megfelelő étkezéséről, testmozgásáról és
pihenéséről. Biztosítson bőséges folyadék utánpótlást. Célszerű
párásítani a gyerek szobáját éjjelre, a párás levegő könnyebbé teszi
számára a légzést. (A párologtató eszközöket is szükséges rendszeresen tisztítani.)
Fontos a nyugalom megőrzése, láz esetén lázcsillapító gyógyszer vagy kúp, illetve egész testre történő vizes borogatás alakalmazása (nem hűtőfürdő).
Fontos megbizonyosodni arról, hogy milyen korban, melyik
gyógyszer adható! Mindenképp konzultáljon a gyerek orvosával,
mielőtt bármilyen vény nélküli gyógyszert adna gyermekének.
Csecsemők esetében érdemes lehet az orrszívó használata orrfolyás esetén, illetve sós orrsprayt befújása az orrjáratokba.
Változott a Védőnői Szolgálat tanácsadási ideje:
Lesenceistvándon: Várandóstanácsadás: szerda 8-10-ig
Csecsemő, gyermek és ifjúsági tanácsadás: szerda 10-12-ig
Uzsán: hó első péntek: 12-13-ig
Elérhetőség: tanácsadási időben személyesen,
illetve telefonon 8-16-ig: 87/436-277 ill. 30/624-7493
Krizbai Rita védőnő

Önkormányzati Fehívás
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
e-mailben:
lesencefolyoirat@t-online.hu
Tóth Csaba polgármester
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