
XV. ÉVFOLYAM    ■  2016. AUGUSZTUS    ■    2. SZÁM

www.lesenceistvand.hu • lesencefolyoirat@t-online.hu

Lesence
FOLYÓIRAT

Lesenceistvánd Község Önkormányzatának ingyenes lapja

A Veszprémi Főegyházmegye érseke, papsága és a rokonság 
fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva és a feltámadás 
hitében tudatja, hogy Dr. Bécsi László püspöki tanácsos, ny. 
kerületi esperes, ny. lesencetomaji plébános életének 73., pappá 
szentelésének 50. évében 2016. július 18-án a veszprémi Szent 
Ferenc Papi Otthonban, a szentségekkel ismételten megerő-
sítve, csendesen elhunyt.
A közös engesztelő szentmiseáldozatot július hó 29-én, 
pénteken 16 órakor mutattuk be a lesencetomaji plébániatemp-
lomban. Hamvait a szentmise után 17,30 órakor helyeztük el a 
devecseri új temetőben.
Az elhunyt lelkipásztor Devecserben született 1944. március 7-
én. Pappá szentelték Győrött 1967. június 18-án. Káplán volt 
Nagykapornakon 1968-70 között, illetve a nagykanizsai Jézus 
Szíve Plébánián 1972-ben. Három ízben is töltött be központi 
szolgálatot: 1970-72, 1972-74, illetve 1974-76 között, utóbbi 
alkalommal püspöki titkári minőségben. 1976-tól 2015-ig, 
nyugdíjazásáig lesencetomaji plébános volt, h. esperes 2002-
2004 közt, kerületi esperes 2004-15 közt. 2015-től haláláig a 
veszprémi Szent Ferenc Papi Otthonban lakott nyugdíjasként.

Dr. Bécsi László egyik kívánsága az volt, hogy sírjára koszorút 
ne vigyenek, a koszorúk árát mindenki a hitoktatás támogatá-
sára fordítsa. – Másik kívánsága az volt, hogy tegyük közzé 
üzenetét: „Szerettelek benneteket.”

         „Megmentette életemet a haláltól,
         szememet a könnyhullatástól,
         és lábamat az elbukástól.
         Az Úr előtt járhatok az élők földjén”
      (Zsolt 114,8-9).

Márciusban ünnepeltük a Nyugdíjas Klub 15 éves évfordulóját, e-
zen alkalomból vettük fel a Margaréta nevet a már nem működő 
tánccsoporttól. A tapolcai klubtól horgolt margaréta kitűzőket és 
egy horgolt képet kaptunk ajándékba, mely a művelődési ház falát 
fogja díszíteni.
Mozgalmas első fél évet tudhatunk magunk mögött. Megtartva a 
korábbi szokást, negyedévenként megünnepeljük az aktuális szüle-
tésnaposokat.
Részt vettünk Tapolcán Töpörtyű sütő és forralt bor készítő verse-
nyen. Helyezést nem értünk el, de szép élményben volt részünk.
Részesei voltunk az egyesületi nőnapi ünnepségnek, a „Nagy-
szülők- Unokák napjának”.
Részt vettünk a Csopakon megrendezett Regionális Nyugdíjas ta-
lálkozón, ahol 8 megye képviseltette magát 600 fő részvételével, 
amelyen 28 kulturális csoport szerepelt.
Az elmúlt évben vendégül láttuk a Révfülöpi Nyugdíjas Klubot, 
májusban mi mentünk hozzájuk, ahol nagy szeretettel fogadtak és 
láttak vendégül bennünket.
Tapolcán a „Csárdáskirálynő” című előadást tekintettük meg.
A sárvári termálfürdőbe is szerveztünk egy egynapos pihenést.
Vajkán a szlovák testvér községben Kis-szigeti Halásznapon 
vettünk részt, ahol balatoni halból készített halászlé főző versenyen 
szerepeltünk.
Részesei voltunk falunk Szent Iván éji sport rendezvényén, ahol 
sok személyt tudtunk vendégül látni a pásztortarhonyánkkal.
A programokra, ahova polgári járatú autóbusszal nem tudtunk el-
jutni, minden esetben számíthattunk az önkormányzat kisbuszára, 
egy-egy esetben a Család-segítő autóját valamint az Uzsai Kőbánya 
kisbuszát is igénybe vehettük.
Ez úton is megköszönjük a Polgármester Úrnak, a Művelődési ház 
vezetőjének, és dolgozóinak, és mindenkinek a segítségét, aki 
bármi módon segítette a Margaréta Klub munkáját!
Szeretettel várjuk a fiatalabb nyugdíjasokat is a klubba, mert nagy 
szükség lenne a fiatalításra!

NYUGDÍJAS KLUB ÉLETE

Molnár Tiborné
Klub vezető
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Szüreti felvonulás és fesztivál

A hagyományőrző szüreti rendezvény időpontja:

2016. szeptember 2- 3. 

A központi rendezvény helyszíne:
 Balatonederics strand.

A pénteki napon folytatva
a tavaly Lesenceistvándon

hagyományőrző szándékkal elindított
betyárválasztás lesz kiegészítve

Répa Rozi választással. 

Várjuk a felvonulókat , maskarába öltözőket,
akik képviselik falunkat a rendezvényen! 
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GELENCSÉR DEKOR

Augusztus 6-án
16 órától

 istvándi ízek bográcsban

Jelentkezés:
Ernhoffer László: 06-30-662-5812

 Zámbó Mária: 06-30-951-1733
Könyvtárban nyitvatartási időben.

főző verseny
Istvándi SzürkemarhaIstvándi SzürkemarhaIstvándi Szürkemarha

Várjuk a civil szervezeteket, baráti, családi
társaságokat egy közös bográcsozásra. 

A főzéshez csapatonként biztosítunk 2 kg
szürkemarha húst, előzetes jelentkezés alapján. 

Jelentkezési határidő: 2016 augusztus 3 szerda. 

A versenybe a pörköltek kerülnek zsűrizésre,
de bármely más étel is elkészíthető!

 2016 2016 2016

Támogató: Lázár János gazdálkodó 

FALUNAP 2016
AUGUSZTUS 6.

Megújult a hirdetõtábla
a Máté kútnál.

Aki a Máté kút fele sétál biztosan észrevette
a megújult hirdetõtáblát, mely a forrásnál

van kihelyezve.
Szeretnénk megköszönni falunk lakóinak,

és ,Farkas Évának Fekete Lászlónak
akik felvállalták a javíttatást.

A szõlõhegyhegy útjaival kapcsolatos
lehetõségeink.

Lesenceistvándon az elmúlt 16 évben megvalósult fejlesztéseink, szinte 
minden esetben pályázati források bevonásával történtek, történhettek elte-
kintve egy egy apróbb karbantartási munkáktól amelyeket elvégezni fontos 
volt és pályázat nem volt kiírva olyan témában. Nem elég tudni, a pályázati 
lehetőségekről, azokat meg is kell tudni írni, be is kell határidőre nyújtani a 
kiírásoknak megfelelő szakmai tartalommal, majd ha megnyertük el is kell 
számolni vele. Ebben járási szinten az elsők között vagyunk, azaz sokat pá-
lyázunk mert szeretnénk élhetőbb környezetet biztosítani a lesenceistvándi 
érdekeltségű polgártársaink számára.
Szeretett községünk gazdasági ereje sajnos nagyon alacsony szintű, az évi 
adóbevétel nem éri el a 15 Mo. Ft-ot, a szegény falvakhoz tartozunk. (Ipar-
űzési adó 4,5 Mo. Ft, gépjármű adó 4 Mo. Ft, kommunális adó 4,8 Mo. Ft, 
építményadó 1,5 Mo. Ft.) A helyi adó azonban nem fordítható teljes mér-
tékben fejlesztésekre, mert az önkormányzati kötelező feladatellátás első-
séget kell kapjon a költségvetés tervezésekor. Sokan nem is gondolják, hogy 
az orvosi ügyelet, tűzoltósági feladat, háziorvosi, fogorvosi szolgálat, óvo-
dai nevelés, hivatal fenntartás, kulturális élet, szociális és gyermekjóléti 
feladatellátás, község üzemeltetés, helyi civil szervezeti faladatok milyen 
összegekbe kerülnek. Ha mindent összevetünk kb. 3 Mo. Ft mozgástér ma-
rad, melyet szinte minden évben pályázati önrészként használunk fel.
A fentiekből is kiolvasható, hogy elsősorban a kötelező feladatellátás és 
a belterületi fejlesztések állnak a fókuszban, azon belül is az energi-
ahatékonyság és a környezettudatosság növelése.
Jómagam és a képviselő testület minden lehetőséget megragad, annak érde-
kében, hogy a lakosság extra terhelése nélkül tudjunk fejleszteni fejlődni. A 
külterület útjai, főleg a jelentős mennyiségű rövid idő alatt lehulló csapa-
dék következtében, bizonyos szinten járművel járhatatlanná válhatnak, és 
erre az ott tartózkodóknak számítani kell, hiszen nem lakott terület révén, 
mezőgazdasági övezetről és gazdasági épületekről beszélünk. Úgy kell 
tervezni a külterületi életet, hogy olyan körülményeket teremtsen magának 
mindenki, hogy baj esetén tudjon reagálni, hiszen nem lehet egy szintre 
emelni  mezőgazdasági területet a lakott belterület szolgáltatásaival, főleg 
ott ahol a terület jövedelemtermelő kapacitása olyan alacsony, mint a lesen-
ceistvándi szőlőhegyben. Persze a felvázolt információk azért nem szegik 
sem a képviselők sem a polgármester kedvét attól, hogy ne küzdjenek egy 
komfortosabb létért, hisz több útfejlesztés is megvalósult már, elsősorban a 
hegy azon gyűjtőútjain amelyek vízmosásnak leginkább ki vannak téve és a 
lezúduló víz a belterületet veszé-
lyezteti. Szívesen vesszük, ha az ér-
dekeltek anyagi lehetőségeikhez 
mérten összefognak egymással, az 
út minőségének fejlesztése érdeké-
ben, amelyhez az önkormányzat is 
megad minden segítséget. Lesen-
ceistvánd olyan lesz, amilyenné az 
itt élők a helyi érdekeltek teszik.
Minden szalmaszálba belekapasz-
kodunk, de tudatában vagyunk an-
nak, hogy a szőlőhegyen érdekel-
tek kb. öt százalék tehetősebb 
polgára érdekében nem terhelhet-
jük egyetemesen az egész lakossá-
got .  Ezért  marad a lassabb de 
kevésbé terhelő pályázati forrás-
szerzés és az ennek eredményeként 
megjelenő fejlesztés.

Tóth Csaba
polgármester
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