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Rendeleteink közérthetõen

Eltévedésben rejlõ értékek!

Új rovatunk a helyi rendeletekkel foglalkozik. Novemberi
számunkban az alábbi rendeletből a születési támogatást és a
házasságkötési támogatást ismertetjük. Lesenceistvánd község
önkormányzat képviselő-testületének rendeletei megtalálhatók a
település honlapján. www.lesenceistvand.hu
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2009. (V.22.) Kt. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról
A rendelet célja 1.§
A rendelet célja, hogy a többször módosított, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvényben kapott felhatalmazás alapján pénzbeli és természetbeni juttatások szabályait
megállapítsa, rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról, az ellátások mértékéről és igénybevételük módjáról.

Tisztelt olvasó!

§

A rendelet hatálya 2.§
(1) A rendelet tetületi hatálya Lesenceistvánd kőzség közigazgatási
területére terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed
Lesenceistvánd községben élő, az Szt. 3.§ (I)-(3) bekezdéseiben
meghatározott személyekre, valamint a hajléktalan személyekre.
Születési támogatás 17. §
(1) Az önkormányzat kérelemre születési támogatást nyújt annak az
újszülöttnek a családjának, akinek valamelyik szülője lesenceistvándi lakcímmel rendelkezik, feltéve, hogy a támogatott családjában az egy főre jutó jövedelme - a kérelem benyújtását megelőző 3
hónapon belül - a nyugdíjminimum 10-szeresét nem haladja meg
(2) A támogatásra vonatkozó kérelmet a gyermek születésének
napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani a hivatalhoz. A
kérelemhez be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát.
(3) A szülési támogatás összegét az önkormányzat költségvetési
rendelete tartalmazza, jelenleg 15.000 Ft.
17/A. §
(1) Az önlcormányzat kérelemre házasságkötési támogatás nyújt
annak a házaspárnak, akinek legalább egyik tagja lesenceistvándi
lakos, és a Körjegyzőség kózigazgatási területén díjfizetési kötelezettséggel járó házasságkötési szolgáltatást vesz igénybe, feltéve,
hogy a támogatott családjában az egy főre jutó havi jövedelem - a
kérelem benyújtását megelőző hónap - az őregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10-szeresét nem haladja meg.
(2) E szakasz alkalmazásában lesenceistvándi lakos az, aki a házasságkötés időpontját megelőző év január 1. napjától folyamatosan
Lesenceistvánd községben lakóhellyel rendelkezik.
(3) A támogatásra vonatkozó kérelmet a házasságkötés napjától
számított 60 napon belül lehet benyújtani a hivatalhoz.
(4) A házasságkötési támogatás mértéke: 15.000 Ft.

Kedves gyermekes Szülõk!
Ismét eljött az idő, amikor már hosszúak a nappalok és rosszabbra
fordult az időjárás, kevesebbet találkozunk hasonló korú gyermeket nevelő anyákkal, gyermekekkel. Novemberben az elmúlt évhez
hasonlóan ismét elindítjuk a könyvtárban a Baba- Mama Klubot,
ahol lehetőség adódik a találkozásra, egy kis kikapcsolódásra. A
klub foglalkozásait a gyermekek és a szülők igényeinek megfelelően állítjuk össze, az előző célok figyelembevételével. Minden
kedves szülőt és gyermeket várunk a péntek délelőtti foglalkozásokra.
Bogdánné Gróf Margit

Bizonyára már értesült róla, hogy 2011. október 30-án egy helyi
polgártársunk a hegyről hazafelé jövet a rettentő nagy és hirtelen
leereszkedő ködben eltévedt. Az esetről Moór Lászlótól értesültem,
miután Laci azt kérte tőlem, hogy kapcsoljam fel a focipályán levő
világítótesteket, ugyanis az eltűnt személy felesége elmondása
szerint ott veszett nyoma a férjének. Telefonon felhívtam Hogyor
Krisztiánt, falunk „kulcsos emberét”, legyen a segítségünkre és
kapcsolja fel a villanyokat. 17 óra 45 perc körül értem jómagam is a
helyszínre, ahol, - ÉS MOST JÖN A CIKK LÉNYEGE – helyi
fiatalok, név szerint: Mór Bence, Morvai Márton, Makkos Gábor,
Matolcsi Milán, Kamarás Richárd zseblámpákkal már keresték az
eltévedt, eltűnt személyt. Tehát engem az egészben az fogott meg,
hogy a fiatalokra is számíthatunk ha baj van, és ez nagyon szívmelengető ebben az egyre jobban elidegenedő világban.
A történet vége „Happy End” lett, hiszen végül a 84-es főút mellett
egy civil bejelentés alapján megtalálták az eltévedt személyt, de a
Tapolcai Rendőrséget, kereső kutyát és a Tűzoltóságot is be kellett
vonni a keresésbe. A megkerült személy mentők általi egészségügyi
vizsgálata után, a rendőrség is lezárta az ügyet.
Tanulság: A téli időszámításra való átállást követő napokban
időben induljunk haza, hogy ne sötétedjen ránk, amely sötétet a köd
is csak tetézheti.
A „hegy levét” pedig mindig fogyasszuk mértékkel, mert
befolyásolja a tájékozódó képességünket.
Tóth Csaba polgármester

Kossuth Lajos utcai kereszt megáldása
2011. október 30-án vasárnap du-án 3 órakor a Kossuth Lajos utcai
kereszt megáldására került sor Lesenceistvándon. 20 évvel ezelőtt
kellett újítani a keresztet és annak idején Hegyi János nagyprépost
Úr, a község szülöttje áldotta meg a Szent Jakab-i templombúcsú
alkalmával. Hetekkel
ezelőtt a viharos szél
kidöntötte, de már ismét megújultan hirdeti
Jézus értünk vállalt
mindhalálig tartó szeretetét. Köszönet mindenkinek, aki a munkában részt vett, elsősorban, Kustos Ferenc
templomatyának, Tóth
Csaba polgármester
Úrnak és a Lesenceistvándi Önkormányzat
közmunkásainak. Isten
fizesse meg!
Bécsi László plébános
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Gyertyafényes bortúra 2011.
Tisztelt Olvasók!
Először is engedjék
meg, hogy mint a falu egyik vezetője köszönetemet fejezzem ki a rendezvény
megszervezésében
közreműködő pincetulajdonosok részére. Köszönjük Papp
Ferencnek, Enyingi
Tibornak, Pupos
Gyulának, Mékli Lajosnak és családjaiknak, valamint Nagy Gergelynek és barátainak. Nélkülük nem
lehetett volna ilyen kellemes délután eltölteni, amelyet a résztvevők
pozitív megnyilvánulásai valamint a rendezvény eddigi visszhangja is jeleztek számunkra. Megállapíthattuk, hogy az idei termés
kiváló minőségű, és bizonyos esetekben rettentő erőt képvisel, amit
abból vonhattunk le, hogy némelyeket bizony kora estére már
„levett” a lábáról. Szívmelengető érzés és rendkívüli fegyelem és
figyelem összpontosult Fődi Tibor művész úr felé, amikor többek
kérésére a Pupos pince udvarán elénekelte a Székely Himnuszt. A
délutánból estébe nyúló bormustrát az utolsó gazda asztalain lévő
gyertyák fénye tette emlékezetessé, melyeknek gyémánt ragyogása
bevonta az épület melletti, elegánsan megterített asztalokat. A
kapuban egy étvágyfokozó kupica pálinkával, az asztalnál pedig
vaddisznó pörkölttel várta a „túrázó” sereget Nagy Gergő, a szőlőhegy „legifjabb” lakója. Összegezve a napi eseményeket, mindenki arra a következtetésre jutott, hogy jövőre újra résztvevője lesz
Lesenceistvánd e hangulatos eseményének.
Tóth Csaba polgármester

Halottak napja
November 1-je és 2-a a halottakra való emlékezés ünnepe. Az egész
magyar nyelvterületen, így községünkben is virába borul a temető,
a sírok néhány órára fénybe öltöznek. Falunkban is benépesült a
szépen renben hozott temető, a hantokat körülállták a távolra
szakadt hozzátartozók és a családtagok. Az ünneplés, a gyász napjai
ezek, amikor a néma könnyektől, a hangos zokogásig utat tör
magának az emlékezés, a fájdalom.A gyertyaláng Krisztus jelképe,
aki meghalt az emberekért, hogy elhozza a megváltás fényét.
Avar halkan hívogatja
Mikor hideg szelek fújnak
Alelkemben gyertyák gyúlnak
Szeretteim velem vannak
S sz élethez erőt adnak
Ködfátyolban a temető
Belesimul a teremtő
Imát mondat minden holtnak
Kik szívemhez közel voltak
Koszorúba kötött szavak
Hamvas csokrok virrasztanak
Elcsendesülnek a hangok
Megszólalnak a harangok

Magyarpolányba kirándultunk
Október 22-én kora reggel elindultunk, úti célunk, és szálláshelyünk Magyarpolányban volt. Ebben a festői szépségű kis faluba
mentünk. Csupán néhány ezer lelket számlál, de nagyon különleges
falu. Szépen felújított, eredeti stílusát megtartó parasztházai, minden igényt kielégítve fogadják az idelátogató vendégeket. Nem
kevésbé a Faluház Múzeum és az udvarán felépített Pajtaszínház,
ahol kiállításokat, előadásokat és alkalomadtán lakodalmakat is
rendeznek. Mi is az egyik felújított parasztházban kaptunk szállást.
A falusi turizmus itt remekül működik, őrizve a régi értékeket, és
figyelembe véve a mai igényeket. Kálváriájuk országos hírű, a
minden évben megrendezett Passió játék és az azt követő
programok által. A késő barokk kálvária 1780 körül épült, majd
1855-ben megújították. Minden évben itt rendezik meg a nemzetközi hírű Polányi Passiót. Az öt, sátortetős stációban életnagyságú, festett faszobrok állnak. Ezek a fájdalmas rózsafüzér öt
titkát jelenítik meg. A Kálváriára 173 lépcső vezetett fel. Felkapaszkodtunk a Kálvária-domb tetejére és itt megtekintettük a
Fájdalmas Szűz kápolnáját,
melyet 1910-ben épített Weber
zirci kőműves neogót stílusban.
De még ennél is szebb volt az a
látvány, mely elénk tárult a
dombról: Láthattuk a falut, a
környező hegyeket, a bakonyi
tájat. Az ősi templom tövében,
a régi temető gondozott sírjai
között, a háborúban elesetteknek emeltek szobrokat. Most is
virágok díszítették. Végig sétáltunk a falu műemlék utcáin és a
Szent-kút forrás felé indultunk. A szépen kiépített forrásnál padok
és kegyszobrok vannak elhelyezve, ahol a zarándokok megpihenhetnek. Kirándulásunk végén az esti játék jól elfárasztott mindenkit. Másnap borult időben mentünk a reggeli misére. Római
katolikus templom műemlék. A plébániatemplomot az egyesített
zirci és heinrichaui (sziléziai) cisztercita apátság építtette Szent
László király tiszteletére. A templom 1761-től 1773-ig épült,
Hoffpauer János tervei alapjá, egyhajós, előreugró homlokzati
toronnyal. A torony fedése eredetileg barokk hagymakupola volt,
de az 1868-as tűzvész után kicserélték a mai romantikus toronysisakra. A főoltár festménye a sziklából vizet fakasztó Szent Lászlót
ábrázolja. Gazdagon faragott mestermunka a szószék és a két
gyóntatószék. A barokk orgona és a freskók is szépek, csakúgy,
mint a kovácsolt karzatkerítés. Mise után a pakolás és takarítás volt
a program, majd busszal hazajöttünk. Kirándulásunkon
megismerkedtünk Magyarpolánnyal és a helyi nevezetességekkel,
és szép élményekkel tértünk haza.
Csapatvezetők

Mûvelõdési ház
programjai:
Állandó programok:
• Primatorna
Hétfő-szerda-csütörtök: 18.30-19.30

• Szederinda női klub
havi rendszerességgel

• Baba-mama klub
Decemberi programok:
• Mikulásvár délután
kicsiknek és nagyoknak
december 3-án 14 órától

• Idősek karácsonya
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december 17 szombat

• Mindenki karácsonya
Bogdánné Gróf Margit
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