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1. SZÁM

Megújult utakon!

Mária kápolna megáldása

Az elmúlt évek szőlőhegyi útjainak és vízelvezető árkainak felújítása, az idei évben a Belátó felé vezető 250 méteres szakasszal
folytatódott. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy ismételten gyarapodott
azon útszakaszaink száma, amely az eddigiekhez mérten, ember és
jármű számára előnyösebb úthasználatot biztosít a közlekedők
számára. Persze nem dőlhetünk hátra a karosszékben, hiszen van
még teendőnk az útjaink és árkaink megújítása fejlesztése kapcsán,
nem csak a külterületen, hanem a belterületen egyaránt. Csak
gondoljunk a Hegyalja utcára, Dózsa utca alsó szakaszára, vagy a
Zrínyi utca (legforgalmasabb önkormányzati belterületi út) szélesítésére, vagy a Zrínyi utcát a kövesúttal összekötő temető alatti
szakaszra. Persze lehet rajta közlekedni így is, de mi Lesenceistvándiak igényesebbek vagyunk és szeretjük a komfortosabb,
embert kímélőbb megoldásokat. A külterületen elsősorban
azon szakaszokra úgynevezett
gyűjtő utakra koncentrálunk,
(hiszen a pénzügyi lehetőségei,
községünknek nem korlátlanok, -„addig szabad nyújtózkodnunk, ameddig a takarónk
ér”- és nem csak az utak fejlesztése tartozik feladataink körébe) amelyek szinte minden érintett használ bizonyos szakaszokon.
Az elmúlt évek útfejlesztése kettő részre bonthatóak. Az egyik ilyen
módszer, amikor az arra közlekedők gyűjtéséből valamint az önkormányzat forrásából 50-50%-ban valósítják meg az útszakasz felújítását. Ilyen volt a Belátó, Mátékút felé vezető kettő ütemben, 2012ben és 2013-ban megvalósult fejlesztés. A másik módszer az úgynevezett pályázati forrás jelen esetben vismajor támogatásból, megépített szakaszok, ahol az Állam adja a beruházás 60-70%-át a többit
az önkormányzat biztosítja. A vismajor keret igénybevételére az
önkormányzat akkor válik jogosulttá, ha az útszakasz valamilyen
környezeti kár következtében annyira megrongálódik, hogy a közlekedést ellehetetleníti. Ilyen kárt szenvedett szakaszok voltak:
2014-ben az 1) Eső kaputól az egykori TSZ útig, valamint a 2)
Kékeskúti dűlő alsó szakasza, 2015-ben a 3) Zrínyi utca meghoszszabbított szakasza az Eső kapuig, valamint a 4) Kövesút alsó szakasza a Dózsa utca végétől a betonos útig. A 2016-os „szilosi” út
fejlesztés is ilyen alapból épült meg, valamint ebből lesz felújítva a
kisbolt melletti árok megrongálódott burkolata, amely árok az
egyik élő vizünk a Mái patak belterületi szakasza. A mindenkori
Képviselő-testület tenni akarása, ébersége, valamint az önkormányzati hivatal szakmai hozzáértése tette lehetővé, hogy az elmúlt
öt évben sikerült, ilyen mértékű útszakaszokat felújítani. Minden
szereplő azt szeretné, hogy Lesenceistvánd minél élhetőbb település legyen, ahol olyan dolgok valósulnak meg, amely az itt élő
közösség akaratával megegyezik.
Tóth Csaba

május 1. vasárnap 17 óra

polgármester

PIZZÉRIA
+36-87-321-637

Lesenceistvánd gyönyörű
környezetű, jó levegőjű, békés lakosságú nyugat magyarországi kistelepülés, a
pihenés biztos bázisa. A
hegyről, különösen a Mária
kápolna környékéről csodálatos kilátás nyílik a Balatonra, a Tapolcai medencére és a közeli vulkanikus
tanúhegyekre. A szőlőhegy
a Balatoni borvidék része,
kiváló minőségű bortermelő hely.
A falutól délnyugati irányba a szőlőhegyen átvezető kanyargós műút mellett a
Csalit hegyen áll a neogót stílusú MÁRIA KÁPOLNA.
Pontos építési ideje nem ismert,1867-ben a hegyben élő Sólyomi család a kúriájukhoz közeli területre kért engedélyt kápolna építéséhez, így valószínűsíthető, hogy az 1870-es években készült el a család és a hegyben élők számára.
A falu és a hegyen élő hívek mindig önfeláldozó módon gondoskodtak a kápolna fenntartásáról. Így az elődök hagyományaihoz híven a huszonegyedik század embere számára is
fontos a kápolna állagmegóvása, amelyre a kegyes adományoknak köszönhetően idén sor került. Ezen munkálatok részét
képezte a világítás beszerelése, és az éjszakai díszkivilágítás
megvalósítása.
Ezen elvégzett munkálatok után május elsején délután öt órakor
kezdődik a kápolna megáldásával egybekötött májusi litánia.
Melyet agapéval (batyus szeretetlakomával) egybekötött
plébániai ünnepsége követ, melyre sok szeretettel hívom és
várom a hívő és nem hívő jóakaratú testvéreket!
Őszinte tisztelettel:
Lesencetomaji plébánia, Lesenceistvánd részegyházközség hívei és
Szabó Zoltán plébános

„A Világ legszebb Vidéke - A LESENCE-VÖLGYE
A Lesence völgynek és szigligeti öbölnek nyugati
oldala leírhatatlan. Száz költőnek száz dala se tudja
szépségeit elszámlálni. Hacsak festő és szobrász nem jön
segítségére. És még az sem elég! Lélek kell ide, mely
érezni tud és rajongani s minden izében magyar”
Idézet: Eötvös Károly, Utazás a Balaton körül című könyvéből.

BÉLYEGZÕ KÉSZÍTÉS
06-20-919-7785
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Anyák napi játszóház

Lesenceistvánd Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

Anyák napi

ünnepségre

A lesenceistvándi könyvtár szeretettel vár
minden alkotni vágyót
április 29-én pénteken 14-17 óráig.
Az itt elkészített rajzokból kiállítást tartunk,
mely az anyák napi ünnepségen megtekinthetők.
Ezen kívül lehetőség nyílik ajándékok készítésére
a fiatalabb korosztálytól az idősebb korosztályig.

Mozogj velünk!
Minden napra valami ami megmozgat, várunk mindenkit a kultúrházba ,
tegyünk többet az egészségünkért!

Primatorna: hétfő 18.30-19.30
Alakformáló torna: kedd-szerda 18.30-19.30
Hastánc: szerda 19.00-20.00
Jóga: péntek 19.00-20.00
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a kultúrotthonba

A műsorban köszöntik az
édesanyákat, Nagymamákat:
Száz Holdas Pagony Óvoda óvodásai
Lesence Völgye Általános Iskola tanulói
Listvándi-Csillagok tánccsoport

Köszönt:
Tóth Csaba polgármester

Lesenceistvánd
Mûvelõdési ház programajánló!
2016. május 1. 15 óra

Anyák napja
Amit a masszázsról
tudni kell!
Csökkenti az izomfeszülést így az
izmok rugalmassága és teljesítőképessége javul, az anyagcseretermékek kiürülését felgyorsítja.
Általános fájdalomcsillapító hatással is rendelkezik, gyorsul a
sejtek anyagcseréje fokozódik a
nyirokkeringés növekszik, a szövetek tápanyag ellátottsága, lassulnak az öregedési folyamatok,
megszűnik az izomfáradtság és
erősödik a szervezet ellenálló
képessége!
Ne halogassa! Kérjen időpontot!
Várok Mindenkit Szeretettel a
Lesenceistvándi szépségszalonba!
Egyéb szolgáltatásaink:
Fodrászat, Manikűr- Pedikűr,
Kozmetika, Test és Fülgyertyázás, Talp és Test masszázs.
Lesch Diána
+36-70-3631-051

Úszó sikerek!

2016. május 29.

Celldömölk házi verseny.

Gyereknap
15 óra Holle Anyó színház:
Az aranyszõrû bárány
16 órától játékos vetélkedõk
2016. június 25.

Szent Iván éj
Gombor Noel(6)
25 m hát és 25 mellúszásban
1 és 2. helyezett,
Gombor Levente(4)
25 m hát és 25 m mellúszásban,
1. és 1. helyezett,
További Sok Sikert kívánunk
a fiúknak!
Ahol az úszás elsajátítható:
GABY babaúszó - úszóiskola
Sümeg Hotel Kapitány
Telefon: 06-20-497-4927,
06-30-901-8469
E-mail: gaby@freemail.hu

2016. július 23.

Búcsúi bál
2016. július 24.

Jakab napi
búcsúi koncert
2016. augusztus 6.

Falunap

Szegi Családi Gazdaság
Friss és érlelt tehén és kecske sajtok.
Friss sajtok több fűszerrel ízesítve.
Érlelt sajtból négy féle érlelési eljárást
használunk. A friss sajtok grillezhetőek.

06-70-9488-354 • 06-70-5425-175
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GELENCSÉR DEKOR

8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 129.
info@gelencserdekor.hu • 06-20-919-7785
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