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  A Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 
idén úgy döntött, hogy az udvarrendezés keretében padokat, aszta-
lokat szereznek be a gyerekek számára,hogy a jó időben kint a sza-
badban tudjanak a gyermekeknek foglalkozásokat tartani és ét-
kezni.
  Két helyi lakos Lakatos Martin és Lakatos Zoltán közreműködé-
sével kapott az óvoda három padot ajándékba, de az óvoda dolgozói 
szerették volna, ha minden gyermek számára lenne hely, így még 
szükség volt további padokra,asztalokra. A Szülői Munkaközösség 
is beszállt ebbe a projektbe ,így még négy padot tudnak számukra 
készíttetni. Viszont még így is további padokra volt szükség, ezért a 
szülők közreműködését kérte a Szülői Munkaközösség adomá-
nyozás formájában. A lelkes és támogató szülők segítségével még 
egy pad ára összegyűlt, mely nagy segítség az óvodának.
  Reméljük, hogy a gyermekek nagy örömmel fogják használni eze-
ket a padokat és asztalokat a jövőben, és még több időt töltenek el 
közösen a szabadban.
Ezúton is köszönjük a szülők támogatását!

Adományozás

  Az idei évben Lesenceistvánd 
lesz a központi helyszíne a szüreti 
rendezvénynek augusztus végén. 
Pénteki napon szakmai tájékoz-
tató, Betyár és Répa Rozi választás 
lesz a településen. Szombaton ha-
gyományőrző felvonulással indul 
a nap, amely már 14 órakor telepü-
lésünkre érkezik, és a sportpályára 
vonul, ahol színpadi műsorok szó-
rakoztatják az érdeklődőket. Míg a 
felnőttek kóstolhatnak a lesencei 
borokból, a finom ételekből, addig 
a gyerekek a népi fajátékokat pró-
bálhatják ki. Szeretnénk kérni a 
falu lakóit, hogy részvételükkel tá-
mogassák a programot, legyenek 
részesei mind két nap eseménye-
inek, valamint abban, hogy a ren-
dezvény idejére mindenki a saját 
portáját díszítse szüreti hangulatot 
idézve. Sajnos egyre több üres hor-
dó van a hegyi pincékben, de most 
jó hasznát vennénk.

   Akinek lehetősége van, tegye ki a háza elé a nem használt hordót 
és ötletesen díszítse, valamint szívesen fogadnánk a sportpálya 
díszítéséhez is a nem használt szüreti eszközöket, melyet a program 
végén visszaszállítunk.

XXIV. Szent György –hegytől a
Balatonon át a Lesencékig

Szüreti Felvonulás és Fesztivál
2019. augusztus 30-31. 

Zámbó Mária

Sárfiné Illés Bernadett
Szülői Munkaközösség elnök

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 11/2012. (VI.29.)

önkormányzati rendelete
az állattartás szabályairól:

 Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) be-
kezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1.A rendelet célja, hatálya
 1. § A rendelet célja, hogy a környezetvédelmi, köz- és állat-
egészségügyi, állatvédelmi és építésügy követelményeket figye-
lembe véve meghatározza az állattartás feltételeit.

 2. § (1) E rendeletben foglaltakat Lesenceistvánd Község közi-
gazgatási területén alkalmazni kell:
 a) minden olyan természetes személyre, valamint jogi személyre és 
jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, szervezetre, aki, 
illetőleg amely az állat tulajdonosa, továbbá aki az állatot vagy 
állatállományt tart, gondozza, felügyeli,

2. Az állattartás általános szabályai
5. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatainak megfelelő 
tartásáról, takarmányozásáról, kedvező életfeltételek biztosítá-
sáról, gondozásáról, a létesítmények tisztaságáról és folyamatos 
fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról.
 
(2) Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles 
az állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok meg-
betegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni.

 (3) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles 
annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.

 6. § Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem 
tartható állatot szabadon engedni, elhagyni.

 7. § Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek 
kárt ne okozhasson. Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy 
a közterületet, a lakóépületek közös használatú helyiségét, a laká-
sok erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát ne szennyezze. Az 
esetleges szennyeződést a tulajdonos illetőleg az állat 
felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul 
eltávolítani.

4. Az állattartással kapcsolatos állategészségügyi és környezetvé-
delmi előírások

(2) Az állattartónak biztosítania kell, hogy az állattartással senkinek 
kárt ne okozhasson, senki közérzetét, életminőségét ne rontsa. 
KIVONAT!
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 Lesenceistvánd és Uzsa Községi Önkor-
mányzatok Óvodafenntartó Társulás Tár-
sulási Tanácsa 5/2019.(II.12.) T.T. számú 
határozata alapján értesítem a Tisztelt Szü-
lőket, hogy a Százholdas Pagony Közös 
Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába a 
2019-2020-as tanévre az óvodások beíra-
tása

2019.május 7-én (kedd)
8:00-16:00 óra között

lesz az óvodában.
A beíratásra a gyermek születési anya-
könyvi kivonatát,lakcímigazolványát,TAJ 
kártyáját és a szülő lakcímigazolványát ké-
rem vigyék magukkal.
Információ: www.szazholdas-pagonyai.hu
Lesenceistvánd, 2019.február 13.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intéz-
mény.
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (Nkt) 8. § (2) bekezdés értel-
mében: A gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő nap-
jától „ legalább” napi négy órában óvo-
dai foglalkozáson vesz részt.

Figyelem!
Ha a kisgyermek augusztus 31. után tölti 
be a harmadik életévét,akkor csak a kö-
vetkező évben lesz óvodaköteles.
A jegyző –az egyházi és magán fenntartású 
intézmények esetében a fenntartó- a szülő 
kérelmére és az óvodavezető,valamint a vé-
dőnő egyetértésével, a gyermek jogos ér-
dekét szem előtt tartva, az ötödik életév be-
töltéséig teljes felmentést adhat a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a 
gyermek családi körülményei, képességei-
nek kibontakozása,sajátos helyzete indo-
kolja. (Nkt) 8.§ (2) bekezdés
A szülő kötelessége,hogy biztosítsa gyer-
meke óvodai nevelésben való részvételét, 
továbbá tankötelezettségének teljesítését! 
(Nkt.72.§ (1) b)

Figyelem!
Tehát minden három, négy és öt éves 
gyermeket, aki eddig nem járt óvodába, 
be kell íratni a körzeti óvodába vagy vala-
milyen működési engedéllyel rendelkező 
törvényesen alapított és nyilvántartott má-
sik óvodába.ehát minden három,négy és öt 
éves gyermeket ,aki eddig nem járt óvo-
dába, be kell íratni a körzeti óvodába vagy 
valamilyen működési engedéllyel rendel-
kező törvényesen alapított és nyilvántartott 
másik óvodába.
Fontos tudni azt is, hogy a kötelező óvodá-
ba járás és az azzal kapcsolatos előírások 
azokra a 3, 4 és 5 éves idősebb gyermekekre 

is vonatkoznak,akik eddig az időpontig 
nem jártak óvodába.(5 éves kortól eddi is 
kötelező volt az „óvodábajárás”!)
Tehát nem „felmenőrendszerben” került 
bevezetésre az „óvodakötelezettség intéz-
ménye, hanem 2015.szeptember 1-től egy-
szerre minden érintett korosztályra érvé-
nyesen.

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 
20-a és május 20-a között kerül sor. Az ó-
vodai beiratkozásról itt található bővebb 
tájékoztatás!

www.szazholdas-pagonyai.hu
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, 
az óvodai jogviszony létesítésével össze-
függő eljárásról a beiratkozás első határ-
napját megelőzően legalább harminc nap-
pal közleményt vagy hirdetményt tesz 
közzé a saját honlapján, valamint közle-
mény vagy hirdetmény közzétételét kezde-
ményezi a fenntartásban működő óvoda 
honlapján,ennek hiányában a helyben 
szokásos módon. (20/2012. EMMI rendelet 
20.§1.)
Fel lehet venni óvodába azt a kisgyerme-
ket is,aki augusztus 31. után tölti be a 3. 
életévét!
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is,aki a 
harmadik életévét a felvételétől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, 
a településen,fővárosi kerületben,vagy ha a 
felvételi körzet több településén található, 
az érintett településeken lakóhellyel,ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hároméves és annál idősebb gyermek óvo-
dai felvételi kérelme teljesíthető.
(Nkt.8.§(1))

Figyelem! Szülők kérdezték!
Az óvoda a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intéz-
mény.Az óvoda köteles felvenni minden 
körzetében lakó gyermeket, aki augusztus 
31-ig betölti a 3. életévét.
Azok a gyermekek akik az adott év janu-
ár 1.és augusztus 31.között töltik be a 3. 
életévüket, kötelesek a kijelölt időpont-
ban beiratkozni, de csak szeptember 1-
től kötelesek óvodába járni.
Tehát a gyermek nem a harmadik szüle-
tés napjától kezdődően köteles óvodába 
járni hanem szeptember 1-től. Persze, ha 
van férőhely és a szülő kéri,az óvoda felve-
heti őket előbb is,de nem kötelezheti a szü-
lőt, higy idő előtt irassa be gyermekét az 
óvodába. Ha van elég férőhely az adott kör-
zeti óvodában-akkor szülői kérésre fel kell 
venni azokat a gyermekeket is, akik 
augusztus 31 és a következő év március 1. 
között születtek. Ha a gyermek március 1. 
után tölti be a 3.életévét,akkor csak a kö-
vetkező nevelési évben jogosult az óvodá-
ba járásra.(Akkor már kötelező számára az 
óvodába járás)

A szülő nem köteles a beíratni gyermekét a 
települési önkormányzat által kijelölt kör-
zeti óvodába.
A szülő gyermeke adottságainak, képes-
ségeinek, érdeklődésének megfelelően, 
saját vallási, világnézeti meggyőződésé-
re, nemzetiségi hovatartozására tekin-
tettel szabadon választhat óvodát.
(Nkt.72.§ (2))
A szülő joga, hogy egyházi, magán vagy 
alapítványi óvodába járassa gyermekét, 
vagy más települési önkormányzat által 
fenntartott óvodába nyújtson be felvételi 
kérelmet.

Figyelem!
Törvény értelmében az egyházi és ma-
gánóvodák a felvételt fizetéshez köthe-
tik, ami véleményünk szerint ellentétes 
az ingyenesség és a kötelezőség előírása-
ival.

Százholdas Pagony Közös Fenntartású 
Napköziotthonos Óvoda

Lesenceistvánd,Zrínyi út 10.
Tel:87/436-350

email:ovoda@lesenceistvand.hu
OM:036934

2019. évi májusi beiratáskor azokat a gyer-
mekeket kell kötelezően felvenni az óvo-
dánkba, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik 
a 3. életévüket, de csak szeptember 1-től 
kezdődik meg a beszoktatás az óvodave-
zető által meghatározott időpontban.
Aki 2019. szeptember 1. és 2020. február 
28. (29.) között születtek előfelvételi jegy-
zékbe kerülnek és csak akkor kerülnek fel-
vételre, ha van elegendő férőhely óvodánk-
ban.
Adott esetben az engedélyezett férőhely: 
50 fő. Az előfelvételi jegyzékbe beiratott 
gyermekek, születési idejük szerint nyer-
nek felvételt az óvodába, ha van férőhely. 
Ha a felvételre nincs mód, a következő tan-
évben köteles felvenni az óvoda ezeket a 
gyermekeket!
Azok a gyermekek,akik 2020. március 01. 
után születtek a következő beiratáskor -
2020. május- kell óvodánkba beíratni.

Ez a felvételi rend a 2019. évtől lép életbe!

Kérem felvilágosításért forduljon bizalom-
mal Hozzám!

Értesítés

Szigeti Lászlóné
Óvodavezető

Gelencsér Ottó
jegyző

Óvodába járási kötelezettség

Központi Tájékoztatás
a kötelező beiratkozásról!

Szabad óvodaválasztás joga

06-20-919-7785

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
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Egy faluközösség gazdaságilag hasonló elvek alapján működik, 
mint egy család. A bevételeinek nagysága, a gazdálkodás hatékony-
sága, határozza meg fejlettségének szintjét. Az itt élő organikus 
közösség, és az itt lévő porták tulajdonosi szükségleteinek és igé-
nyeinek harmonikus egyensúlyát nem egyszerű megteremteni. Itt 
Lesenceistvándon is érvényes az a közgazdasági szabályszerűség, 
hogy a pénzügyi források szűkösek, vagyis mindig több lesz az 
igény, mint amennyi lehetőség rejlik a falu gazdasági erejében, 
melyet a helyi adóbevétel tükröz leginkább. Annak érdekében, 
hogy a szükségleteket gyorsabb ütemben lehessen kielégíteni, kül-
ső forrásokat kellett és kell folyamatosan keresni. Úgy hasonlí-
tanám egy családhoz, mintha a családfő másodállást vállalna a 
nagyobb pénzügyi bevétel és a mozgástér növelése érdekében. 
Ilyen másodlagos bevételi forrás az önkormányzat számára a 
pályázatokban való aktív részvétel. A felvázoltak ismeretében lehet 
tárgyilagos döntéseket hozni a választott képviselőtestületnek, 
annak érdekében, hogy a község túl tudjon nyújtózkodni a saját "ta-
karóján", hiszen a pályázati források megszerzésével ezt a bizonyos 
takarót hosszabbítjuk meg folyamatosan. Az elmúlt évben több 
fejlesztés is átadásra került óvoda konyha építés, egészségház 
felújítás, Hegyalja és Dózsa utca alsó szakaszának szilárd 
burkolatépítése-, melyek a pályázatok beadásának és elnyerésének 
a következtében valósulhattak meg. Az idei évben is kerül pályázati 
forrás a faluba, „több vasat is tartunk a tűzben”, vagyis több 
pályázatunk döntésre vár, és az idei évben valósul meg az iskola 
épületenergetikai fejlesztése az új főbejárat építésével, és az 
utcafronti parkosítás elindításával. Minden önkormányzati döntés a 
tisztelt helyi olvasó élhetőbb körülményeinek a jobbá tétele 
érdekében születik, mert nekünk Lesenceistvánd a legfontosabb.

Mitől fejlődünk?

Tóth Csaba
polgármester
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KAPHATÓ

Gelencsér József
8319 Lesenceistvánd, Dózsa u. 2.

06-30-500-9376

Vöröskereszt Alapszervezet Élete
    Lesenceistvándon

2016. márciusában a helyi Vöröskereszt alapszervezete az időközi 
választásán Ézsi Lajosné titkár leköszönt és a tagok új vezetőséget 
választottak:
 - Ács Józsefné (Edit néni) elnök
 - Nemesné Szabó Rózsa titkár
 - Nyírő Pokó Andrásné küldöttnek lett megválasztva.
Szervezetünk tagsága az eltelt évek alatt szépen gyarapodott, közel 
70 fővel működik. Minden korosztály képviselteti magát, a 14 éves 
kortól a 82 évesig.
- Minden évben véradásokat szervezünk.  2016-ban és 2017-ben 2-
2 alkalommal, 2018-ban 3 alkalommal volt véradás a helyi Kultúr-
Tárházban. Mint tudják a véradás mellett, hogy életeket menthet 
egyben szűrővizsgálat is. Minden egység vér, 3 életet menthet meg. 
Szeretnénk megkérni mindenkit aki teheti segítsen nekünk,adjon 
vért és ezzel esélyt arra,hogy életeket menthessünk. Köszönjük a 
véradóknak a véradást!
- Adomány gyűjtéseket szervezünk.2016-ban és 2017-ben egy-egy 
beteg kislánynak és családjának gyüjtöttünk tartós élelmiszert, 
tisztító és tisztálkodó szereket,ruhaneműt,játékot,háztartási gépe-
ket és felszereléseket, műanyag kupakokat. Csabrendekre Dobos-
Nagy Noéminek és Devecserbe Orsós Patrícia Liliomnak. Gyógyu-
lásukat továbbra is figyelemmel követjük. A műanyag kupakok 
gyűjtését továbbra is folytatjuk melyeket április 25-én a csabren-
deki beteg Kalamár Hannának adunk át. Köszönjük az adomá-
nyozóknak az önzetlen segítség nyújtást. Köszönet Tóth Csaba 
Polgármester Úrnak és a Képviselőtestületi tagoknak, hogy bizto-
sitották és biztosítják számunkra a szállítási feltételeket.
- Hagyományainkhoz hűen minden évben kirándulásokat szerve-
zünk. Az elmúlt években ellátogattunk Mesztegnyőre a Rétes fesz-
tiválra, Székesfehérvárlátnivalóit és a Bory Vár-at néztük meg. 
Jártunk Pécsen, a Főtér nevezetességeiben gyönyörködtünk, meg-
tekintettük a Székesegyházat, meglátogattuk a felújított Pécsi 
Állatkert és Akvárium-Terráriumot. A jól sikerült kirándulásokat 
mindig közös vacsorával zártuk,sok szép élményekkel és emlé-
kekkel tértünk haza.
- Részt veszünk a helyi Kulturális programok életében: Anyák 
napja, Szent Iván Éj, Falunap, Szüreti rendezvény, Idősek napja, 
Szabadtéri Betlehem kapunyitása, Mindenki karácsonya. A helyi 
Nyugdíjas Klub tagjaival együtt elindult a „ Lesencei ízörzők” mely 
kereteiben a fiataloknak megtanítják az idősebbek a hagyományos 
régi ételek elkészítését.
- A tagsági viszony mindenki előtt nyitva áll, -fajra, -nemre, -
vallásos meggyőződésre, -nyelvre, -politikai nézetekre való 
tekintet nélkül. Ács Józsefné VK. elnök    Nemesné Szabó Rózsa VK titkár

A Margaréta Nyugdíjas Klub életéről -már talán egy év is eltelt- 
hogy nem beszéltünk. Az eltelt egy évben a taglétszámunk nem 
változott, mert vannak akik nem újították meg tagságukat, de van-
nak új tagjaink is, akik már be is illeszkedtek a klub munkájába, 
tevékenységükkel segítik a Vezetőség munkáját. Taglétszámunk 41 
fő. Az Önkormányzat, a Művelődési Ház által szervezett vala-
mennyi rendezvényét segítettük, az előkészületi munkákban is, és a 
rendezvényeken aktív közreműködők voltunk. /Nőnap, Szent Iván 
éj, Falunap, Idősek napja, Falú disznóvágás, Szabad téri Betlehem 
Kapu nyitás/ Jó kapcsolatot ápolunk a Kistérségi Nyugdíjas Egye-
sület Vezetőségével, atapolcai Nyugdíjas , és a környezetünkben 
lévő Klubokkal. Részt vettünk az Egyesület által szervezett 
rendezvényeken /Nőnap, Nagyszülők-Unokák napja, Csopakon a 
Regionális Nyugdíjas találkozón, Idősek napján, Idősek kará-
csonyán, ahol minden jelen lévő szerény ajándékot kapott,/ 
Kezdeményezésünkre a művelődési házban „Íz őrzők” címmel 
sütő-főző rendezvényt tartunk a régi ízek felfedezése céljából a 
fiatalabb korosztályok számára. Rendőrségi tájékoztatót 
hallgattunk meg az áldozat védelemről. Az Egészség meg őrzésével 
foglalkozó Intézet előadója életvezetési tanácsokról és a liszt ér-
zékenységről, a vörös szőlő és magja jótékony hatásáról tartott tájé-
koztatót. Kirándultunk Budapestre, ahol meglátogattuk a Par-
lamentet a Mátyás templomot, és a Gellért hegy alatt lévő Szikla 
kórházat, mely maradandó szomorú élményt adott. Ennek 
megnézését csak ajánlani tudjuk mindenkinek. Kirándultunk to-
vábbá Lentibe, ahol múzeum látogatás, kis vonatozás, fürdési 
lehetőség közül lehetett választani, majd meg látogattuk Szlo-
véniában az Orchidea parkot. Ezek a kirándulások nagyobb részt 
önköltségesek, de az Önkormányzattól is kapunk anyagi támo-
gatást pénzbelit, és a kis buszt is igénybe vehetjük alkalmanként, 
egy-egy esetben üzemanyag térítés formájában, melyet ez úton is 
megköszönünk. Meg köszönjük a színvonalas Idősek Napja ren-
dezvényt úgy az Önkormányzatnak, mint a Művelődési Ház 
Vezetőnek. Sikerült az elmúlt évben is tagjaink sorából a helyi 
rendezvényeken szereplőket szervezni, de kérem, hogy további-
akban is legyen kedvük szerepelni, mert a próbák vidáman telnek, 
mely könnyebbé teszi a mindennapi gondok elviselését. Ez évben 
kirándulunk Szombathelyre, megnézzük Jelben az Arborétumot, 
megyünk Csopakra a Regionális Nyugdíjas találkozóra, 
Gyulakeszibe a Nagyszülők- Unokák napjára és továbbra is 
segítjük a helyi rendezvények sikerét. Ez évben együttműködési 
megállapodást kötöttünk a helyi Polgárőrséggel egymás 
munkájának segítése érdekében. Megköszönöm valamennyi 
nyugdíjas klub tag társam munkáját, aktivítását, és kérem a 
fiatalabb nyugdíjasokat, legyenek a klubunk tagjai, főleg ajánljuk 
az egyedül élőknek. Minden év elején a klub tagjainak ajánlom 
figyelmébe, de mindenkinek érdemes elgondolkodni az 
alábbiakon: „Az a nap, mely nevetés nélkül telik el, elvesztegetett 
idő”, „Egy ölelés ideáli ajándék. Mindenkire illik a mérete éssenki 
sem ellenzi, ha tovább adják.”, „A szeretet hiányát az ember soha 
nem pótolhatja, de a szeretet minden mást pótol.”
Ezek jegyében kívánok egészséges, boldog nyugdíjas éveket.

Molnár Tiborné
klub vezető

Lesenceistvánd képviselő testülete nevében
Szeretettel Gratulálunk 70. házassági évfordulójuk
(Kegyelmi lakodalom) alkalmából 
Gutmájer Gergelynek (Geri bácsinak)
és feleségének Kemenesi Máriának! 

Tóth Csaba polgármester
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