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Ami már az idei évben megtörtént
és várhatóan megtörténik.
NYUGDÍJAS

KLUB ÉLETE

A Nyugdíjas Klubnak 39 tagja van. Januárban kezdtük meg ez évi
munkánkat, hol átbeszéltük az éves feladatokat és terveket, valamint egy vidám pót szilveszteri délutánnal jó hangulatban köszöntöttük az újévet.
A művelődési ház felújítása miatt a februári és márciusi klub délutánunkat a könyvtárban tartottuk, de itt is jól éreztük magunkat és így
összejövetelünk nem maradt el. A téli hónapokra tervezett Egészségfejlesztő Szolgálat keretében „Idősek agytornája” foglalkozást a
tavasszal tudtuk megtartani, a foglalkozást vezető Dömötöri
Melinda balesete miatt. A foglalkozást 12 fővel kezdtük és 10 fővel
fejeztük be. Sok mindenre jöttünk rá, hogy milyen egyszerűnek látszó, de nagy figyelmet kívánó feladat sor, hogy segíti az agyműködésünket.
Szerényebb körülmények közt is megtudtuk ünnepelni az első negyed évben született tagtársainkat.
Sajnos februárban végső búcsút kellett vennünk a mélyen tisztelt és
szeretett elnök asszonyunktól, Kismihók Hajnalkától, utódja
Nyakas László tagtársunk lett. Szép létszámmal vettünk részt a
Tapolcán rendezett Nőnapi és Gyulakesziben a Nagyszülők- Unokák napján. A helyi Nőnapi ünnepség, mint ismeretes a művelődési
ház felújítása végett április1.-én került megrendezésre, ahol két
műsorszámmal színesítettük a programot.
Májusban került megrendezésre Csopakon a Regionális nyugdíjas
találkozó egész napos kulturális műsorral, ahol szintén szép számmal voltunk jelen, műsorral is szerepeltünk, és sétahajózásra is volt
lehetőségünk.
Az Egyesületünk önköltséges alapon szervezett kirándulást Gödöllőre, sajnos a költségek elég magasak voltak. Utunk először Máriabesnyőre vezetett, ahol a Kegy templomot, majd Gödöllőn az un.
„ Sziszi” kastélyt tekintettük meg. Bátran mondhatjuk, hogy egy
életre szóló élménnyel lettünk gazdagabbak. A kaposvári kirándulást a tapolcai klubbal szerveztük, amelyhez a helyi, a zalahalápi,
a tapolcai Polgármester Urak jóvoltából kedvezményesen kapott
kisbuszokkal összesen 31 fővel utazhattunk. Kaposváron délelőtt
városnézés volt idegen vezetővel, majd starndolás, haza felé
Somogyvámoson megtekintettük a Krisna völgyet. Mind két kirándulást hosszasan lehetne dicsérni, nagyon színvonalas, mozgalmas,
lelkiekben is gazdag feltöltődést nyújtott. Annyi minden hangzott el
a család, a szeretet, a lélek szerepéről, hogy ha mindenki aszerint
élne, nem kellene rendőrség, bíróság. A Mária Kápolnához szervezett Szent Iván éji rendezvény is fele-melő érzést válthatott ki a
jelen lévőkből, nagyon jól sikerült, de saj-nos a klubunkból csak 5
fővel voltunk jelen, pedig az utazás is megoldott volt. Továbbra is
szeretettel várjuk klubunkba a fiatal nyugdíjasokat, mert már jó
néhányan vagyunk 70 év felett.
Molnár Tiborné
Klub vezető

Az idei évben tovább folytatódott az önkormányzati épületállományunk felújítása, május hetedikén Fenyvesi Zoltán a Megyei Önkormányzat alelnöke adta át, plébánosunk Szabó Zoltán atya
áldásával, a megújult önkormányzati hivatal épületét. A felújítás
során a legfontosabb szempont az volt, hogy az energia felhasználás
hatékonyságát megnöveljük. Ennek érdekében minden nyílászárót
kicseréltünk, plusz szigetelést kapott a tetősík, amelyre már a pala
helyett cserepet raktunk, valamint a homlok hőszigetelését végeztük el. Így kevesebb a téli fűtési hőveszteség, valamint a nyári időben elviselhetőbb a tetőtérben dolgozni, mert nem melegszik fel a
30 cm szigetelésnek köszönhetően. A fűtési rendszert kiegészítettük egy pellet vízteres kandallókályhával, így lehetőségünk van
megújuló energiával is fűteni az egész épületet. A hivatal melletti
terecske, térburkolatot kapott, ahová, kültéri pihenőpadokat és
asztalt szeretnénk elhelyezni.
Ezek mellett felújítottuk a kultúrház nagytermét és a régi házasságkötő termet. Szárítóvakolattal láttuk el az ablakok vonaláig, valamint új járófelület kialakítása mellett, víz és hőszigetelést kapott az
aljzatot amelybe padlófűtést szereltettünk, hogy a gyermekeink és
polgáraink, a különféle programok, játszóházak alkalmával kellemes melegséget érezzenek, nem csak a szívbéli törődés, hanem a
hőérzet kapcsán egyaránt.
Tovább folytatódik a vízmosásos hegyi útjaink rendbetétele,
megépítése, Az idei évben a Kövesút, egészen a Mária Kápolnáig,
valamint a Csengői út, kap szilárd burkolatot az Árvai pincéig, úgy
hogy közben figyelmet fordítunk a felszíni csapadékvíz elvezetésnek is. Ha az útjaink rendezettek, és jól járhatóak a területeink
értékesebbé válnak. Persze mindenkinek kötelessége a területeit
megművelni egészen az úttest széléig, mert a rendezett úttest melletti elhanyagolt területek látványa nagyon rontja az összképet. A
tulajdonlás nem csak jog, hanem egyben kötelesség is. Amíg
nagyobb bírságot nem rónak ki a gondozatlanság miatt, addig érdemes folyamatosan figyelemmel lenni a külterületi magánterületeink ápolására is.
Tóth Csaba
polgármester

Kedves Olvasók!
Szeretettel vár minden olvasni vágyót a folyamatosan bővülő lesenceistvándi könyvtár. Csak idén több mint 70 könyvvel gyarapodott a kínálat. Korhatárra és érdeklődési körre való tekintet
nélkül várunk minden kedves könyvbarátot. A klasszikus regényektől kezdve, a verses köteteken át, a bestsellerekig minden
megtalálható a gyűjteményünkben.
Lehetőség van könyvtárközi kölcsönzésre, azok számára, akik
olyan könyvre vágynak, mely nálunk nem található meg. Kérem,
ha igénybe venné a szolgáltatást jelezze nyitvatartási időben a
könyvtárosnál!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a tapolcai könyvtártól kaptunk egy
listát a hiányzó könyvekről, és ez utón szeretnénk megkérni
mindenkit, ha van elfelejtett könyvtári könyv a birtokukban,
akkor legyenek szívesek visszaszolgáltatni a könyvtárnak, hogy
mások is örömüket lelhessék benne. Köszönjük!
Ertli Vivien
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Köszönök mindent ... 25 év a cserkészetben

A 1990-es évben keresett fel Bécsi atya az otthonomban.
- Tudok segíteni valamiben?- kérdeztem Bécsi atyától gyanútlanul,
én fénymásolásra, templom takarításra és egyéb dologra gondoltam. Mint később annyiszor - a fejét kicsit oldalra billentve, pajkosan rám nézett.
- Igazán akar segíteni tanár néni? - a kérdezte.
- Igen. - mondtam bátran, bár éreztem, hogy valami másról lesz szó.
- Akkor alakítsunk cserkészcsapatot, foglalkozzon a gyerekekkel! mondta.
- Jó! – válaszoltam bizonytalanul és ijedten.
Honnan tudta, hogy tőlem ezt kell kérdezni? - nem tudom,soha nem
árulta el.
Így kezdtük el és sorban jelentkeztek a gyerekek, az alapító tagok. A
többi ment a maga útján… kicsit nehézkesen, sokszor döcögve, de
együtt próbáltunk csapatot alakítani.
Sajnos „későn” sikerült megismernem Bécsi atyát. De az idő, amit
eltölthettem Vele, az áldás volt számomra. A szavait és tanítását örökre a szívembe zártam.
Katonás szigorát, precizitását,alapos munka morálját, mindig enyhítette huncut mosolyával. Amit Ő tett a csapatért az egyszerűen felbecsülhetetlen. A munkáját, a szeretetét és mindent, amit Tőle
kaptunk, úgy tudjuk igazán megbecsülni és értékessé tenni, ha abban a szellemben folytatjuk cserkészéletünket, ahogyan Ő elindított
minket. A mi dolgunk cserkésztestvéreim már csak annyi, hogy örökre megőrizzük emlékét.
Emlékét annak,amikor a táborba kijött és banánt hozott nekünk, és
úgy ettük a banánt, mintha soha nem ettünk volna, annyira finom
volt és olyan jól esett, szinte pillanatok alatt elfogyott.
Emlékét annak,amikor odaadta a volt igazgatói lakást, amikor megüresedett, hogy használjuk, tegyük cserkészotthonná. Ránk bízta
hogyan lakjuk be.
Emlékét annak, hogy soha nem kellett a lesenceistvándi cserkész
gyerekeknek tábordíjat fizetni, mert támogatott minket. Nagy segítség volt a szülőknek, hogy ingyen táborozhattunk. Egy idézetet szeretnék felolvasni, ami elmond mindent Bécsi atyáról.
A szeretet türelmes, jóságos;
a szeretet nem irigykedik,
a szeretet nem kérkedik,
nem fuvalkodik fel.
Nem viselkedik bántóan,
nem keresi a maga hasznát,
nem gerjed haragra,
nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak,
de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez, mindent hisz,
mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik...”
-KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖK MINDENT!!!
Az Isten nyugosztalja örök békében.

Köszönetnyilvánítás
Most szeretnék köszönetet mondani azoknak, akiktől a 25 év alatt
csapatuk jelentős segítséget kapott.
Riba Jani bácsinak- aki jó szándékkal volt mindig csapatunk iránt
és a kezdeti nehézségeken átsegített minket.
Makkos Gyula bácsinak- a táborozásokért, segítő munkájáért, jó
tanácsaiért és szigoráért,
Kustos Ferenc – volt templomatyának, aki sok-sok éven át csapat
segítője volt. Mindenkor és mindenben lehetett rá számítani,mindig
mellettünk állt,soha nem hagyott cserben minket.
Monostori Péternek – aki vezette a csapatunkat és mindenki Péter
bá –ja volt. Köszönjük,hogy most itt van velünk az énekkarral.
Egyházközség tagjainak – Akik támogatták, segítették a csapatott
abban, hogy el tudjunk menni a táborokba.
Zoltán atyának- csapatunk lelki támogatásért, anyagi támogatásért
és a cserkészotthonért, hogy van helye csapatunknak,
Falu vezetőségének, önkormányzati képviselőinknek- erkölcsi és
anyagi támogatásért,
Kedves szülőknek-aki gyermeküket ránk bízták, megbíznak bennünk, segítik munkájukkal csapatunkat,
Nemes Péternek csapatparancsnok helyettesi munkájáért, jobb kezem volt és remélem a továbbiakban is lesz. Köszönöm a kitartását, a gyerekekhez való türelmét, nyugodtságát. Reméljük hogy a
következő években jó vezetője lesz a csapatunknak.
Kedves Tankréd és Krisztina!
Több évtizedes önfeláldozó munkátok, amit a falu közösségének
tettetek, arra nincs elég köszönet és hála. Sok-sok éve kapjuk tőletek a használt ruhákat, amivel segítitek csapatunkat, falu közösségünket. Szeretnénk most mindezt megköszönni és tiszteletbeli
cserkésznek fogadni benneteket. Kérlek fogadjátok el tőlünk ajándékunkat, hogy mindig emlékezzetek csapatunkra, kis közösségünkre.
Kívánunk nektek nagyon hosszú, boldog, egészséges életet.
Szalag Kötés
Szeretném megkérni Makkos Károly egyházközségi képviselőnket, hogy a csapatzászlóra a jubileumi szalagot kösse fel.
Szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítettek a mai ünnepségünk létrejöttében.
Gelencsér Dekor, Gelencsér Imrének –meghívókat ajándékként készítette el.
Szántó Ferenc Részlegvezető úrnak aki nagylelkű adományával segítette csapatunk ünnepi fényét, az ő segítségével készültek a
plakettek,
Lesencetomaj Otthon lakóinak-akik elkészítették számunkra a
plaketteket,
Lesencetomaj Önkormányzat és Lesenceistvánd önkormányzat
dolgozóinak –a sátor felállításában
Szi Péter Lászlónak –a fuvarozásért,
Hogyor Krisztiánnak hogy segített a szervezésben és a munkákban,
26. élelmiszerbolt Baniczné Papp Andreának és dolgozóinak-a
süteményekért
Lesenceistvánd Kúltúrház vezetőjének és munkatársainak- a
terítőkért,
Kovács Józsefnek-aki a fényképeket összerendezte, és a vetítésben
segít a csapatnak,
Szeretnénk minden kedves vendégeinket egy plakettel megajándékozni a mise végén. Fogadják szeretettel csapatunktól. A plakett
Sabján Hanna cserkészünk tervei alapján készültek.
Gróf Sándorné
cserkészparancsnok

PIZZÉRIA
+36-87-321-637
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Parfümöt lopott a boltból
A tapolcai rendőrök szabálysértési
őrizetbe vettek egy parfümöt lopó
69 éves férfit.
A rendelkezésre álló adatok alapján
egy tapolcai üzletből érkezett a bejelentés a rendőrségre 2017. július
3-án 15 óra 57 perckor, hogy egy
férfit lopáson értek tetten, aki elfutott a helyszínről.
A rendőrök 10 perc múlva a Malom-tó partján igazoltatták a 69 éves budapesti férfit, akinek ruházata alól előkerült a boltból eltulajdonított parfüm.
A férfit szabálysértési őrizetbe vették, és a Tapolcai Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztálya kezdeményezte gyorsított eljárás keretében
történő bíróság elé állítását.

Nem adott elsõbbséget a kerékpárosnak
A tapolcai rendőrök vádemelési javaslattal fejeztek be egy közúti baleset gondatlan okozása miatt folytatott nyomozást.
Egy 56 éves tapolcai nő 2017. június 8-án 6 óra 35 perckor személygépkocsijával közlekedett Tapolca belterületén, amikor balra nagy ívben
történő kanyarodásakor nem adott elsőbbséget egy 69 éves kerékpárral
haladó nőnek és nekiütközött.
A baleset következtében a kerékpáros súlyos sérüléseket szenvedett.
A Tapolcai Rendőrkapitányság vádemelési javaslattal befejezte a nyomozást a balesetet okozó 56 éves tapolcai nővel szemben és az ügy iratait vádemelés kezdeményezésével küldték meg az illetékes ügyészségnek.
NagyJudit
megelőzési főelőadó, Tapolcai Rendőrkapitányság

Sérelmek a pszichiátrián
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük
során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Mátrix Közhasznú Alapítvány
Bizonyítvány sokk
A gyermekeltűnések szezonja az év végi bizonyítványosztás ideje.
Rácz Anett, a Mátrix Közhasznú Alapítvány elnöke óvva int
minden szülőt attól, hogy aránytalanul komolyan vegye az év végi
tanulmányi eredményeket, hiszen a gyermekek lelki és fizikai
egészségénél nincs fontosabb. Jobb megelőzni azt, hogy egy - egy
gyermek ijedtségében világnak szaladjon, hiszen még arra is van
esély, hogy soha többé nem kerül haza.
Az év végi eredmények előzménye
Gyermekünkkel legyünk kellően jó kapcsolatban, legyünk
nyitottak és türelmesek. A tanulmányi eredmények körül gyülekező
felhőket ismerjük fel időben. Ha most nem sikerült, legközelebb
jobb lehet... alapon felesleges a helyzetet mindenféleképpen
kilátástalannak feltüntetni. Egy a lényeg: ne lehetetlenítsük el
gyermekünket, ne szorítsuk sarokba, ne büntessük és ne fenyegessük meggondolatlanul csemeténket, hiszen ennek szökés vagy
egyéb tragédia lehet a következménye.
Megoldás mindig van
Rácz Anett egészségfejlesztő, a Mátrix Közhasznú Alapítvány
elnöke pozitív gondolkodásra int minden szülőt. Az elégtelen év
végi eredmény nem bélyeg, nem végérvényes, hiszen javítható
állapot. Ne szégyelljen a szülő a gyermekkel karöltve megoldást
keresni, pl. korrepetitort, óraadót, iskolai felkészítőt, tanuló
közösséget, több szülői figyelmet, hogy a rossz eredmények kijavítása után minden rendbe jöhessen.
Gyermekvédelem
Családi veszekedés vagy dühkitörés vagy pánik után, ha a gyermek
otthonról elmegy - eltűnik, a helyzetet komolyan kell venni. A keresésbe a hatóságokat a lehető leghamarabb be kell vonni, hogy a nagyobb bajt megelőzve a csemete a leghamarabb, sértetlenül
hazajuthasson.
Weboldal: www.matrixalapitvany.hu
Centerke: www.centerke.hu

Négy fal közül a természetbe
horgász verseny volt a Halimbai
nagytavon, melyen a lesenceistvándi gyerekek is részt vettek nagy
örömmel. További sok sikert kívánunk a csapatnak!
Orosz Aliz, Fülöp Bendegúz
Vágusz Gergő, Gombor Noel
Szélessy Patrik, Vágusz Csongor
Szélessy Ábel, Gombor Levente

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

A hagyományőrző szüreti rendezvény időpontja:

2017. szeptember 1- 2.
A központi rendezvény helyszíne:
Nemesvita

„Plébánia Fest”
Szeretettel hív az egyházközség mindenkit, 2017. július 30-án
16 órakor Lesencetomajra, ahol Dr.Márfi Gyula érsek úr celebrálja
a szentmisét. A mise után adományozó tombolahúzásra kerül sor,
a tombolavásárlással az egyházközség felújítási munkálatait
támogatják.
Szabó Zoltán plébános

XXIII..

Pénteken Betyárválasztással indul a program
melyet Lesenceistvándon 2015-ben
indítottunk útjára hagyományteremtő céllal.
Szombaton felvonulással veszi kezdetét
a rendezvény, melyre várunk mindenkit,
aki részese szeretne lenni egy vidám napnak.
Részletes program a megjelenő plakátokon.

Szüreti felvonulás és fesztivál Várjuk a felvonulókat , maskarába öltözőket,
akik képviselik falunkat a rendezvényen!
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Istvándi Pörköltfőző

verseny

2017

istvándi ízek bográcsban

Augusztus 5-én

16 órától

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

Jelentkezési határidő:
2017 augusztus 2 szerda.
A versenybe a pörköltek kerülnek zsűrizésre,
de bármely más étel is elkészíthető!

Elöttünk álló feladatok.
Önkormányzatunk Képviselőinek az a szándéka, hogy a középületeink a
leghatékonyabb energiafelhasználással szolgálják közös ügyeinket. Az
így felszabaduló pénzügyi forrást pedig azokra a területekre irányítsuk
amelyekre pályázni nem lehetséges. Gondolunk itt járdáink megújítására,
vízelvezető rendszereink, árkaink javítására. A fenti szellemiség folytatásaként, a következő középületünk, az egészségház, ahol már a EU
támogatási szerződés aláírási folyamata zajlik. Az épület teljes külső belső felújítása várható, ami magába foglalja az víz és szennyvíz a villamos
energia ellátás kicserélését, a megújuló energia felhasználási megoldások
kiépítését, napelemes kis erőmű létrehozását, és napkollektoros használati meleg víz ellátás megvalósítását. A fűtéskorszerűsítés kapcsán a
gázzal történő fűtés mellett a megújuló energia hasznosítása is szerepel a
terveinkben. Átépítjük a vizes blokkokat, és kialakítjuk a jogszabálynak
megfelelő akadálymentesítést,
valamint a bejáratot is kényelmesebbé tesszük. Kicseréljük az öszszes nyílászárót, és a homlokzatot
FOLYÓIRAT
hőszigeteljük. Az épület külső
2.2.4/1288/2001 nyilvántartási számú
megjelenésében harmonizáljuk a
időszaki lap
Laptulajdonos:
kultúrház stílusjegyeihez. A másik
Lesenceistvánd Község Önkormányzata
beruházás az iskola épületének
Szerkesztőség és a Kiadó címe:
energetikai fejlesztése lesz, ahol a
8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.
homlokzat hőszigetelése és napeTelefon: 06-87-436-151
lemes kis erőmű kiépítése mellett,
E-mail: lesencefolyoirat@t-online.hu
az új főbejárat is kialakításra kerül
Minden jog fenntartva! A lapból értesüléseket átvenni
csak a Lesence folyóiratra való hivatkozással lehet.
az utcafronton akadálymentesíA hírdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért
téssel. A későbbiekben parkolót,
a kiadó felelősséget nem vállal.
és egy kis terecskét hozunk létre,
Kiadja és terjeszti:
szinkronban a hivatal előtti térrel.
Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Nyomdai előkészítés és nyomás:
Térkövezett járdával, pihenőpadokkal, tesszük élhetőbbé a jelenGELENCSÉR
legi, holt teret.
8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 129.
Tóth Csaba
info@gelencserdekor.hu • 06-20-919-7785

Lesence

DEKOR

polgármester

Megjelenik havonta 350 példányban

Jelentkezés:
Ernhoffer László: 06-30-662-5812
Zámbó Mária: 06-30-951-1733
Könyvtárban nyitvatartási időben.
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