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Kedves szülõk

Új közös Önkormányzati Hivatalok 2013-tól

Életünk legszebb, de ugyanakkor legnehezebb feladata a szülővé
válás. A gyermekeink nevelése során sokszor elbizonytalanodunk,
kételyek, kétségek merülnek fel bennünk. Mindannyian, akik már
szülők vagyunk feltehetjük magunknak azt a kérdést, hogy milyen
szülőnek lenni? Jól csináljuk-e? Elég jó anyák, apák vagyunk-e?
Jó néhány szakirodalom foglalkozik a gyereknevelés kérdéseivel,
ezek sok hasznos információt nyújtanak, érdemes őket elolvasni.
Azonban minden család élethelyzete, szokásrendszere különböző,
egyedi dinamika szerint működik. Mivel, minden gyermek és minden szülő személyisége más és más, az általános szabályok nem
minden élethelyzetben nyújtanak segítséget.
Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012.
decemberében elindítja a Szülők Iskolája című több alkalomból
álló előadássorozatát.
Találkozásaink alkalmával közösen kereshetünk megoldási módokat a családi, és a gyermekeink nevelésével kapcsolatos problémáinkra, gyakorlati ismereteket szerezhetünk, előadóinktól választ
kaphatunk, konkrét kérdéseinkre.
Találkozzunk Lesencetomaj, Művelődési Házban 2012.
december 13-án csütörtökön 17:30-kor.

Tisztelt olvasó! Bizonyára már értesült róla, hiszen a közmeghallgatás
egyik fő témája volt, hogy a parlament döntése értelmében 2012 dec.
31-től a jelenleg működő körjegyzőségek jogutód nélkül megszűnnek.
Csak olyan új neve szerint: Közös Önkormányzati Hivatalok működhetnek 2013. január 1-től, amelyben a létrehozó Önkormányzatok lakosságának együttes lélekszáma meghaladja a 2000 főt. Megjegyzem,
hogy a Lesenceistvánd székhellyel 2008. január 1. óta működő a négy
lesencei települést magába foglaló (Lesenceistvánd, Lesencetomaj,
Lesencefalu, Uzsa) Lesence Völgye Körjegyzőség megfelelt volna az
új jogszabályi feltételeknek. Ennek ellenére Január 1-től új rendben
dolgozunk tovább, melynek oka, hogy külső érdekek ügyes taktikával,
szétfeszítették azt a belső kohéziót, amelyben hittünk, mert jellemző
volt a négy település polgáraira és választott képviselőire egyaránt.
(Úgy látszik, az oszd meg és uralkodj elve alól a lesencei mikro régió
sem kivétel.) Lesenceistvánd székhely településként, Uzsával és Zalahaláppal alkot majd új hivatalt. A három képviselő testület számára az
volt a rendező elv, hogy a lakosság kiszolgálásában semmi nemű változás ne történjen, az ügyek intézése maradjon helyben, hogy senkinek ne
kelljen más településre utazni. A körjegyzővel együtt 11 fő állandó
ügyintézővel -5 fő Zalahalápon, 5 fő Lesenceistvándon- dolgozunk
majd. Az állami finanszírozásból ki tudjuk gazdálkodni, így nem kell
hozzátenni egyéb forrásainkból. Gazdaságosan és költséghatékonyan
oldjuk meg faladatainkat, mint ahogyan eddig tettük, így marad pénz
helyi fejlesztésekre is. A képviselő testület azon dolgozik, hogy a
jövőben is zökkenőmentesen oldjuk meg helyi ügyeinket.

Az első találkozás témája: A család, mint rendszer.
Meghívott előadó: Dr. Kovácsné Mozsolics Melinda pszichológus
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Tisztelettel a Szervezők:
Meilingerné Fügedi Natália
Családgondozó

Karácsonyi
játékgyûjtés

Dr. Dékány Györgyné
Intézményvezető

Tisztelt Lakosság!
Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
Karácsonyi játékgyűjtést szervez nehéz sorsú gyermekek számára. Kérünk mindenkit, akiknek vannak olyan használható
játékaik, amelyeket szívesen felajánlanának ezen gyermekek
számára, szíveskedjenek azokat
az intézmény Lesencetomaj
Kossuth Lajos utca 91. szám alatti épületébe eljuttatni.
Segítő együttműködésüket köszönjük.
Nagy Renáta

Lesenceistvánd Önkormányzata
és Képviselo tesülete nevében
Kívánok Áldott Karácsonyt és
és Békés Boldog Új Esztendot!
Tóth Csaba
polgármester

Tóth Csaba polgármester

MEGHÍVÓ
Lesenceistvánd Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját

2012. december 16-án
17 órai kezdettel

MINDENKI
KARÁCSONYA
rendezvényére
Közreműködnek:
Százholdas Pagony Óvoda
Lesence Völgye Általános Iskola
Cserkészcsapat Lesenceistvánd
Nyugdíjas Klub Énekkara
Vöröskereszt helyi szervezete
Listvándi Csillagok Tánccsoport
Laci és a mulatós asszonyok
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Elkezdõdött a tanév
Véget ért a nyári szünidő, egy időre vége a reggeli lustálkodásoknak, a
nyári pihenésnek. Reggelente az utcákon megjelennek a gyerekek, az őket
kísérő szülők. Ki az óvodába, ki az iskolába siet, melyek felébredtek nyári
álmukból, kitárták kapuikat és újra a gyermek zsivajtól hangosak.
Tanévnyitó ünnepélyünket szeptember 3-án tartottuk Lesenceistvándon az
első tanítási órában és kezdetét vette a 2012/2013-as tanév a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskolában.
Az iskolakezdés megváltoztatja a családok életét, különösen ott, ahol
először megy első osztályba a család szemefénye, a gyerek, aki most indul
el igazán egy új és izgalmas világ megismerése felé.
Valamennyiünk életében különleges szeptember első napja. Tele vagyunk
félelemmel, aggodalommal, de ez természetes. Az a kérésem, bízzanak
bennünk, tanítókban, tanárokban, hogy jó döntés volt, hogy ránk bízták
gyermekeiket.
A mai gyerekek mások, mint mi felnőttek is mások vagyunk, mint a szüleink voltak. Oktatási rendszerünk magas követelményei miatt állandó
versenyhelyzetben dolgozunk.
A világ amelyben élünk megköveteli, hogy gyermekeink olyan tudásanyaggal, készségekkel és képességekkel rendelkezzenek, amelyek
segítségével lépést tudnak tartani a gyors ütemű fejlődéssel. Hiszen
több százmillió európai polgár közösségében kell
majd boldogulniuk ott kell versenyképes tudással
rendelkezni. Ehhez fegyelmezett, kitartó munkavégzésre van szükség.
Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült. Teljes a nyitottsága a tanulók, a szülők és a társadalmi elvárások felé.
Nevelőmunkánk csak akkor lehet eredményes, ha a szülői ház és az iskola által
közvetített értékek nem válnak szét, hanem együtt szolgálják gyermekeink, tanulóink fejlődését. Kölcsönös bizalom
és megértés nélkül egyetlen iskola sem
működhet.
Bízom abban, hogy az új köznevelési
törvény, amely 2012. szeptember 1-jével került bevezetésre, segít visszaállítani az oktatás hagyományos értékeit.
Az idei tanévet több változás is érinti:
-A települési önkormányzatok által
fenntartott köznevelési intézmények
állami fenntartásba kerülnek 2013.
jan. 1-től.
- Az eddig önkormányzati fenntartású
intézmények vezetőinek a miniszter ad
majd megbízást.
- Változnak a tankötelezettség kezdetére
és végére vonatkozó szabályok. 2012. szeptember 1-jétől a tankötelezettség a tanuló 16. életévének betöltéséig tart. A
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik
életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
- Az első és az ötödik osztályban bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés, majd felmenő rendszerben fokozatosan a többi évfolyamon is.
- Az új NAT és a Kidolgozás alatt álló kerettanterveknek megfelelően 2012.
dec. 31-ig át kell dolgozni az iskola pedagógiai programját, helyi tantervét
és szervezeti működési szabályzatát.
Nevelőtestületünk létszáma 18 fő, 5 tanító, 10 tanár, 2 óradó, 1 gazdasági
vezető, aki az iskolatitkári feladatokat is ellátja. Az iskola munkáját 2 fő
fűtő és karbantartó, 2 fő takarító segíti.
Minden nevelő szakképzett. A szakos ellátottság 98 %-os. Alsó tagozatban
a németnyelv tanítását, felső tagozatban a rajz tanítását óraadó pedagógussal oldjuk meg.
Az iskola rendelkezik azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek
lehetővé teszik az eredményes nevelő-oktató munkát. Intézményünk
tanulóinak száma tanév kezdéskor 158 fő volt. A tanulócsoportok száma
nyolc, két napközis csoport működik az alsó tagozatban, egy tanulószobai
csoport a felső tagozatban.
A 2012/2013-as tanév rendje:
Az első tanítási nap 2012. szeptember 3.
Az utolsó tanítási nap 2012. június 14.
Tényleges tanítási napok száma 182 nap

Tanítás nélküli munkanapok száma 5 nap
Az első félév 2013. január 11 - ig tart.
2011. január 18 - ig kell értesíteni a tanulók szüleit az elért tanulmányi
eredményről. A 8. osztályosok továbbtanulási lapjainak elküldési határideje: 2013. február 15. Az Arany János tehetséggondozó programra jelentkezés határideje : 2012. december 12
Híd-I, vagy Híd-II programba jelentkezés határideje: 2013. június 20.
Az első osztályosok beíratása 2012. március 1. és április 30. között történik
Tanítási szünetek:
Őszi szünet 2012. okt. 29-től nov. 4-ig, a téli szünet 2012. december 27 –
től 2013. jan. 2-ig, a tavaszi szünet 2013. március 28 – április 2 - ig tart.
Az országos mérés időpontja 2013. május 29. – én, 6. és 8. osztályban / a 4.
évfolyamon nem kötelező/.
A rendelkezésre álló 5 tanítás nélküli munkanap felhasználása :
·1 nap őszi túra, 3 nap nevelési értekezlet, 1 nappal a DÖK rendelkezik /
gyermeknap /
Igyekszünk sok, érdekes tanórán kívüli elfoglaltságot kínálni a tanulóknak.
A 2012/2013 - as tanévben a következő szakköröket hirdetjük meg:
- sportkör – atlétika, aerobic, labdarúgás fiú, lány / alsó,
felső tagozat /
- számítástechnika / 5 - 8. oszt. /
- számítástechnika /3. – 4.oszt /
- könyvbarát /alsó tagozat/
- természetjáró
- életvitel,háztartási ismeretek
- középiskolai előkészítők: matematika, magyar, német
- néptánc
- alapfokú művészetoktatás /Iskolánk
helyet ad a Balaton-Felvidéki SzínVonal Képző és iparművészeti Alapfokú
Oktatási Intézménynek./
- angol nyelv / alsó, felső tagozat/ - fizetős
- szintetizátor, énekkar
A szakkörök mellett szervezünk úszásoktatást,
színházlátogatást, osztálykirándulásokat, rendhagyó tanítási órákat, nyári kerékpáros sátortábort, az alsósoknak nyári tábort és még
számtalan érdekes programot.
Ebben a tanévben is a Tapolca és Környéke
Kistérség segítségéve iskola busszal illetve
polgári járattal is utazhatnak a gyerekek.
Az autóbuszok indulási ideje nem
változott. A bérleteket már megkapták a
gyerekek. 1-8.osztályig ingyenes étkeztetésben részesülnek a gyermekvédelmi
kedvezményt kapó tanulók. A három v.
több gyerekes és a tartósan beteg, gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő tanulók 50%-os térítési díjat fizetnek.
A Szín-Vonal Művészeti Iskola továbbra is minden kisgyereket szeretettel
vár. Kérem a szülőket, hogy vegyék igénybe a művészeti iskola szolgáltatásait, mert a művészetoktatás a gyermekek személyiségfejlesztésében
nagyon sokat tud tenni.
A művészetoktatás a korábbi tartalmakkal (heti kétszer 45 perces oktatás,
pályázatokra, versenyekre történő felkészítés, nyári alkotó tábor, személyre szabott tehetséggondozás) folytatódik a 2012/2013-as tanévben is. Az
éves térítési díjat a jogszabályok értelmében 8000 Ft-ról, 10.000 Ft-ra
kellett emelni, de ennek fejében továbbra is minden eszközt ingyenesen
biztosítanak a diákoknak.
A tankönyveket már használatba vették a gyerekek. Szeretnék köszönetet
mondani a települések önkormányzatainak és polgármestereinek, hogy a
szűkös anyagi körülmények ellenére ingyenesen biztosították a tankönyveket tanulóinknak.
Pedagógiai programunk mottója: „ Jó szóval oktasd, játszani is engedd…”
Ennek szellemében kínálunk sokszínű, érdekes programot, tanórán kívüli
tevékenységet tanulóinknak a színvonalas oktató-nevelő munka mellett.
Kollégáimnak és iskolánk valamennyi tanulójának eredményes, kitartó
munkát és sok sikert kívánok a 2012/2013-as tanévre.
Völgyi Antalné
igazgató
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Márton napi vigadalom 2012
Az idei évben is nagy érdeklődés kísérte a rendezvény programjait.
A Százholdas Pagony Óvoda és Szülői Szervezete valamint a
Kultúrotthon közös szervezésében november 3-án tartottuk hetedik
hagyományos borutat, ahol a helyi szőlősgazdák pincéinél kóstolhattuk meg az idei év termését. A borutat megelőzte a kultúrotthonban tartott kiállítás megnyitó, ahol Zentai Gábor „Miskakancsók” gyűjteményét láthattuk valamint Hegyi Gyula „Szőlőtőke fantáziák” faragványait csodálhattuk meg. A borút sikerességét bizonyítja a közel 200 résztvevő, akik idei évben első
alkalommal 0. állomásként
már induláskor kóstolhatott
Papp Csaba által termelt borból. Öt pince fogadta a résztvevőket: Lesch Zoltán, Kundermann Ferenc, Fülöp Lajos, Vörös Jenő és Salgó Zoltánné Margit ahol a végállomása volt a bortúrának. A
Kőorra vadásztársaság és a
HM Uzsa erdészet jóvoltából
finom vadpörköltet fogyaszthattunk el, amit a házigazda készített
és tálalt a megfáradt csapatnak. Egy igazán szép és tartalmas
délutánt tölthettünk el együtt, köszönjük a gazdák szíves látását és a
finom borokat!
A rendezvény követvetkező programja, a szintén hagyománynak
számító Márton napi játszóház és libavacsora, amire november 17én került sor a kultúrotthonban. A délután gyerekeké volt, ahol az
óvoda pedagógusok irányításával sok szép a Márton napi hagyományhoz kapcsolódó figurát készíthettek el a kicsik. Fekete Lajos
néptánc oktató táncházzal mozgatta meg a gyerekeket és a szülőket,
ami igazán jó hangulatot teremtett és megalapozta az esti
bálon résztvevők kedvét. A
bál a felnőtteknek szólt ahol
közel 100 fő kóstolhatta meg
a ropogósra sült libacombot
és a hozzá való köretet. A vacsorát készítette a Lesencetomaji Fogyatékosok Otthona,
köszönet Szántó Ferenc igazgató úrnak és természetesen a
szakácsnak Szabó Attilának! A finom vacsora után jöhetett a tánc a
tombola a jó hangulat, amiből nem volt hiány. Köszönjük mindenkinek a programokon való részvételt, amellyel óvodánkat és a
kultúrotthont támogatták! Szeretettel várunk mindenkit 2013-ban
is Márton napi vigadalom rendezvényünkre!
Zámbó Mária

Töltse velünk
a Szilvesztert!

KAPHATÓ

A Lesenceistvándi
Nyugdíjas Klub
szervezésében várunk
mindenkit egy óév
búcsúztatóra

2012. december 15. szombat 16 óra

Idõsek Karácsonya
ünnepség

Itt volt a Mikulás!

2012. december 16. vasárnap 17 óra

Mindenki Karácsonya
ünnepség
Kultúrház állandó programjai
hétfő-szerda-csütörtök
csütörtök 18.30-19.30

Primatorna
kedd 17.00-19.00

Ping-pong
szombat 10.00-11.00

Táncpróba
Minden hónap első csütörtök 14 órától

Nyugdíjas Klub
Havi egy alkalommal pénteken

Női Kör
(hirdetett időpontban)
Szombat 10.12.

Listvándi csillagok
táncpróba

Mikulásváró játszóházunkat
december 1-én délután tartottuk
a kultúrházban. A gyerekek karácsonyi díszeket, kisebb ajándékokat készíthettek a helyi pedagógusok, óvoda pedagógusok vezetésével. Kellemes hangulatban telt a délután, amely
nagyszámú érdeklődőt vonzott.
A rendezvény igazi csúcspontja
a Mikulás érkezése volt, amit
nagy izgalommal töltötte el a
gyerekeket. Szép versekkel, énekekkel köszöntötték a Mikulást, aki ajándékkal köszönte ezt
meg.
A Listvándi Csillagok tánccsoport fiatalabb tagjai tánccal készültek a Mikulás köszöntésére.
A kultúrház nevében kívánok
minden kedves falubelinek áldott ünnepeket és boldog új évet!
Zámbó Mária

10 éves Jubileum
2002 nyarán Nagy Károlyné ötlete alapján és kezdeményezésére Ézsi
Lajosné segítségévelalakultunk jöttünk létre. Az első fellépésünk a
Lesenceistvándi Szüreti rendezvényen már nagy sikert aratott. Azóta
számtalan helyen, rendezvényen részt vettünk, táncoltunk, szórakoztattuk a közönséget. 10 év telt el! Ez nagy idő! Sok támogatást, pozitívnegatív visszajelzést kaptunk, melyekből tanultunk, erőt merítettünk a
folytatáshoz. Ez év októberében zárt körű Szülinapi Party keretében
ünnepeltünk, melyre meghívottak voltak az egykori és jelenlegi tagok,
állandó fő segítőink, támogatóink, „Sztár Vendégeink”: Nagy Károly
és Nagy Károlyné, akiknek külön köszönjük a szülinapi ajándékot,
valamint Tóth Csaba polgármesterés az utánpótlás vezetői: Lőrinczi
Móni és Ildi. Az ünnepi nyitóbeszéd után, pezsgő, torta, fényképezgetésés az elmúlt évek műsorainak visszatekintése, éjszakába nyúlóan kifulladásig volt a program ezen a napon! Jókedvvel, mosolyogva,
néha csodálkozva, néha könnyes szemmel, bámultuk a kivetítőt hogy
milyenek voltunk a kezdetek kezdetén, mennyit változtunk, gyermekeink akik szintén részesei voltak a sikereinknek azóta felnőttek! 10
év! Mi lehet a titka hogy ennyi éve aktívan működünk? Az összefogás a
kitartás, a kifogyhatatlan ötletek sora, hogy ezt Nekünk csinálni kell,
mert van miért, mert szeretnek és várnak Minket a Lesenceistvándiak!
Köszönettel: Kebelei Ildikó és a Laci és a Mulatós Asszonyok

BÉLYEGZÕ
KÉSZÍTÉS

Belépő: 1.000,-Ft/fő
tartalmazza az éjféli virslit

Gelencsér József

Jelentkezni lehet:
Nagy Károlyné Zsuzsinál
Bogdánné Gróf Margitnál

8319 Lesenceistvánd, Dózsa u. 2.

30-500-9376

Gelencsér Dekor
Lesenceistvánd, Kossuth u. 129.

PIZZÉRIA

+36-87-321-637

info@gelencserdekor.hu

06-20-919-7785
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Látni és látszani

Vigye szervizbe autóját és ingyen átvizsgálják világítástechnikai berendezéseit!
Az őszi hónapokban sajnos jellemzően megszaporodik a közlekedési balesetek száma, a gépjárművezetők ugyanis nem
mindig igazodnak a megváltozott környezeti és időjárási viszonyokhoz, és gyakran megfeledkeznek az autó szakszerű,
szezonális karbantartásáról is. A
rendszeres ködtől, az esőtől és a
sártól az utak csúszóssá válnak,
a látási viszonyok pedig a korai
sötétedés, illetve a rendszeres
köd miatt jelentősen romlanak.
Éppen ezért a járművek egyik
legfontosabb eleme a világítás!
A sikeres európai példákon felbuzdulva az ORFK Országos
Balesetmegelőzési Bizottsága
felkészülési időszakot hirdet a
2012. november 15-től
kezdődő fokozott világításellenőrzés előtt. Minden gépjár-

Elfogy a kõolaj. Elfogy a kõolaj? Elfogy a kõolaj!!

mű-tulajdonosnak lehetősége
van arra, hogy az alábbiakban
felsorolt, az akcióhoz csatlakozó szervizbe betérjen, ahol díjmentesen átvizsgálják a jármű
világítástechnikai berendezéseit.
A minősített szervizek egy igazolólapot adnak, melyet az igazoltató rendőrnek bemutatva jelentősen megkönnyíthetik az intézkedés menetét.
Az akcióban résztvevő
szervizek:
TAPOLCA
Autó Pék Kft.
8300 Tapolca, Vasút u. 5.
Tel.: 87/322-090
Pál Autóvillamosság és
Klímaszervíz
8300 Tapolca, Szent György u. 44.
Tel.: 06-30-959-1347
Somló Volán 2006 Kft.
8300 Tapolca, Keszthelyi út 43.
Tel.: 87/511-027
SÜMEG
G&B Autószerviz Kft.
8330 Sümeg, Eltner u. 03/22. hrsz.
Tel.: 06-70-590-6666
Somló Volán 2006 Kft.
8330 Sümeg,
Rendeki út 0200. hrsz.
Tel.: 87/352-133
NagyJudit
megelőzési főelőadó

Filharmónia Hangversenybérlet
2012/2013
2013. január 28. 19 óra
Liszt Ferenc Kamarazenekar
Művészeti vezető: Rollár János

2013. március 1. 19 óra
Vujicsics Együttes
Művészeti vezető: Eredics Gábor

2013. április 17. 19 óra
Honvéd férfikar
Vezényel: Strausz Kálmán

Bérlet ár: 3.500 Ft
Eseti előadás: 1.600 Ft
Előadások helyszíne: Hotel Pelion
Érdeklődni: Zámbó Mária 06-30-951-1733

Sokan, sok helyen suttognak, beszélnek, kiabálnak arról, hogy ma már
több kőolajat használunk, mint amekkora a kitermelés. Túl vagyunk a
csúcson. Civilizációnk elérte azt, amit ebben a formában el lehetett érni, mostantól száguldunk lefelé a lejtőn. És a hegy tetejére felmászni
mindig tovább tart, mint lejönni róla.
Még azok is, akik tudatában vannak ennek a ténynek, sőt, megpróbálnak minél kevesebb energiát használni, azok sem tudják szerintem
elképzelni, mi lenne, ha nem lenne áram és üzemanyag. Egyik napról a
másikra. Mert lehet, hogy így fog történni, és nem lesz idő felkészülni
rá. Úgyhogy határozottan előnyben vannak azok, akiket legalább a
gondolat foglalkoztat, vagy alternatív megoldásokon törik a fejüket, ha
nem is globálisan, de legalább lokálisan.
Tulajdonképpen fogalmunk sincs arról, mi mindenre használjuk a kőolajat. Nem csak az üzemanyagot gyártják belőle, de a műtrágyát is, sőt
kozmetikai cikkeink alapja is, ezt fújják és kenik magukra az emberek.
Az elmúlt száz évben az emberiség olyan hihetetlen mértékű rablógazdálkodást folytatott, amelyre nem tudom, van-e még példa. Szellemi szinten ott tartunk, hogy fel sem tudjuk fogni, mi zajlik körülöttünk.Tegyünk egy próbát, vajon mennyire vagyunk életképesek: 3 (de
lehet elég 1 is) napig ne használjunk áramot és gázt. Tudunk főzni?
mosni? meleg vízben mosogatni és mosakodni? porszívózni? zenét
hallgatni? tévézni? blogot írni? Persze ezek közül nem minden létszükséglet, de elképzelem plazmatévén edzett honfitársaimat, amint
mukk nélkül kuksiznak este a sötétben egymás mellett és az üres csipszeszacskót szagolgatják.
Én nem vagyok a téma szakértője, és mások sokkal szemléletesebben el
tudnák ezt mondani (Hetesi Zsolt például), de azért egy egyszerű
összefüggést levezetnék: nincs több kőolaj - nincs üzemanyag - nem
mennek a mezőgazdasági gépek, nincs a megszokott műtrágya - nincs
mezőgazdasági termelés - nincs növénytermesztés - nincs élelem, persze feldolgozás sincs - nincs szállítás - nincs bolt - és rengeteg vásárló
van, akinek hiába van pénze.
A jövőt csak jósolni lehet. Kasszandraként. Senki nem fogja elhinni.
Közben itt egy ország, ahol mindez megtörtént már 20 évvel ezelőtt, és
kezelniük kellett a problémát, és megoldották. Ez mindenesetre
bizakodásra ad okot, még akkor is, ha minden régió és ország más
feltételekkel fog nekifutni. (Dokumentumfilm: Hogyan élte túl Kuba
az olajcsúcsot.)
Sokan látják, hogy már nem fölfelé megyünk, és megpróbálnak felkészülni. Van, aki már húsz éve ezt teszi. Ez nagyon jó, mert lesz kihez
tanácsért fordulnunk. Jelen írásomhoz még valamit hozzátennék: ne
legyünk, de főleg én ne legyek, álszent. Én is nehezem tudom elképzelni a dolgokat külső energia nélkül. Például nem szívesen mondanék
le a mosógépről, és a tűzhelyről. Viszont áhítozom egy igazi sütőkemence után, és nemrég építettünk egy takaréktűzhelyet. És igyekszünk függetlenedni: mivel kútvizünk van, és igaz, hogy most szivattyú
húzza föl a vizet, de ezt vödörrel is meg lehet tenni. Már nem gázzal
fűtünk, hanem fával, de fönt még radiátorok vannak. Jó lenne egy kis
erdő, de addig is fákat ültetünk.
Van pincénk, és pár év múlva nem
lesz fagyasztónk. Hűtőnk még
igen, de egy jó pincével azt is
FOLYÓIRAT
lehet nélkülözni. Mikrónk és
2.2.4/1288/2001 nyilvántartási számú
időszaki lap
tévénk évek óta nincs, porszívó
Laptulajdonos:
helyett ott a seprű. Kihagytam vaLesenceistvánd Község Önkormányzata
lami fontosat? Persze, a számítóSzerkesztőség és a Kiadó címe:
gép! Akkor majd a kedves isme8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.
rőseimmel, a családommal és a
Telefon: +36-87-436-151
E-mail: lesencefolyoirat@t-online.hu
barátaimmal úgy fogok kommunikálni, hogy elmegyek hozzájuk Minden jog fenntartva! A lapból értesüléseket átvenni
csak a Lesence folyóiratra való hivatkozással lehet.
vagy meghívom őket. Jaj, de nem A hírdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért
tudok majd közlekedni?! Lehet,
a kiadó felelősséget nem vállal.
Kiadja és terjeszti:
hogy gyalogolni fogok, vagy
Lesenceistvánd Község Önkormányzata
megtanulok lovagolni (vagy
Nyomdai előkészítés és nyomás:
repülni). Nem tudom, mennyire
lesz drasztikus a váltás, változás,
mindenesetre fel kell készülni a
8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 129.
E-mail: info@gelencserdekor.hu
hidegebb napokra.

Lesence

Karl Nikoletta

Megjelenik havonta 350 példányban

