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Nagy Renáta
„Együtt Egymásért”

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezető

  A Nyugdíjas Klub tevékenységéről az elmúlt évben kétszer is 
adtam tájékoztatást, legutóbb decemberben.
  Tapolcán a Nyugdíjas Egyesület Vezetősége nagyon szép kará-
csonyi ünnepséget rendezett, melyen részt vettünk és ajándékkal 
kedveskedtek valamennyi klub tagnak.A helyi betlehemi kapu 
nyitáson is és a Mindenki Karácsonya ünnepélyen is szép számmal 
jelen voltunk.
  Decemberben film vetítéssel előadást hallgattunk meg „Idős 
emberek védelméről” Molnár András rendőr százados Úr 
előadásában.
  Január 9.-én megtartottuk az első klubdélutánt, részben tájékoz-
tattam a tagságot az egyesületi munkatervbe szereplő tervekről.
  Februárban pedig a helyi rendezvényeken való közreműködésből 
adódó feladatokat beszéljük meg.
  Erre az évre is tervezünk kirándulást, melynek helye még isme-
retlen.
  Az Ízőrzők program első eseményét megtartottuk, amelyen „Kőtt 
prószát” és Kukorica prószát sütöttünk jelentős érdeklődés mellett. 
(Még Sümegről is voltak hölgyek)
  A legközelebbi február 22.-én lesz. Taglétszámunk várhatóan nem 
csökken, de változatlanul várjuk a fiatal és nem annyira fiatal 
nyugdíjas házaspárokat is.
  Minden Klub délutánon táncolunk, mint ismeretes a tánc még a 
fájós lábakat is gyógyítja.
  Jó egészséget és vidám Farsangot kívánok a magam és klubtag 
társaim nevében.
                                                                     Molnár Tiborné klub vezető

Az időskor szépsége
  Az időskort gyakran illetik olyan kifejezésekkel, mint az élet 
alkonya, hajlott kor, őszidő, aranykor, viccesen a második gyer-
mekkor. Ez az emberi lét utolsó szakasza, amely elkerülhetetlen, 
mindenki megtapasztalja, akinek életfolyamatát nem szakítja meg 
valamilyen tragikus esemény.
  Az idős korosztálynak a legfontosabb a család szeretete, elsősor-
ban itt a gyermekeikre gondolok, ezért is szükséges hogy minél töb-
bet látogassák idős szüleiket, gondoskodó szeretettel vegyék őket 
körbe, még evilági létük alatt, amíg ezt megtehetik. Szerető gon-
doskodással forduljanak hozzájuk, mondják ki, hogy „szeretlek 
anya és szeretlek apa”, mert elérkezhet az az idő, mikor ha nem 
mondják vagy nem mondják elégszer, már nem lesz később lehe-
tőségük ezt megtenni. Ne feledkezzenek meg arról sem, hogy a szü-
lők felnevelték őket, és majd egyszer maguk is eljutnak abba a kor-
ba, amikor nekik is szükségük lehet a lelki támaszra, gondosko-
dásra.
  Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatunk 
egyik fontos feladata az idősellátás, melynek keretében étkezést 
biztosítunk, valamint a szociális érzékenységgel megáldott gon-
dozónőink segítenek kitartó munkával tartalmasabbá és szebbé 
tenné az idős korosztály mindennapjait. 
  Sajnos gyakran előfordul, hogy az idős ember egyedül él, részben 
azért mert nem adatott meg, hogy családja legyen, részben azért 
mert házastársa már elhunyt, gyermekei távol élnek. Rájuk különös 
és fokozottabb figyelmet kell fordítani. A szolgálatunknál az igény-
bevevők között sok az egyedülálló, valamint az egyedülélő idős női 
korosztály, ebből is látszik az, hogy bizonyított tény a férfiak ko-
rábbi halálozási mutatója.
  Az időseknél gyakran jelenik meg hangsúlyozottan a halálfélelem, 
az elmúlás miatt érzett bánat. Segíteni kell számukra a magány 
oldását, segítő beszélgetésekkel, egyfajta lelki támasszal éreztetni 
azt, hogy fontosak. Ne feledkezzünk, kedvességgel és tisztelettel 
teli hozzáállás illeti őket. Könnyebb megélni az öregséget, ha az 
idős ember támogató közösségben él azaz ezáltal már nincs egyedül 
a nehézségeivel, a korából adódó gondjaival, magányával, hanem 
körülveszi sok támogató ember.
  Nagyon fontos, hogy a hagyományokat ők tudják tovább adni a 
következő generációnak, sokat lehet tőlük tanulni, például a külön-
féle sütemények készítésétől a kötésen át a gyermeknevelésig, akár 
a régmúlt történelmi eseményeit hallgatva sok élménnyel gazda-
godva. Az idős emberek élete nyitott könyvként szolgál, amelyben 
értékes tanácsokat „olvashatunk”. Az életbölcsesség, amelynek 
hordozói, a társadalom gazdagságához járul hozzá, s a társadalom 
annak alapján is értékelhető, hogy hogyan bánik az idősekkel. Aki 
az időseket támogatja, az életet támogatja, aki befogadja őket, az 
életet fogadja be.
  A hosszú élettartam Isten áldását jelenti, olyan ajándék, amelyet 
értékelni kell és értékké kell tenni.

Arc- Talp és Test MASSZÁZS

Lesch Diána
Lesenceistvánd, Zrínyi u. 9.

70/363-1051

Csillámtetoválás
Kéz- és lábápolás

Bejelentkezés szükséges!
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 A közterület használatáról 
1. § (1) A rendelet célja, hogy:
a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó 
szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igé-
nyekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiz-
tonsági szempontokra,
b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének 
módját,
c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen jármű-
vekkel kapcsolatos eljárást. (2) A rendelet hatálya kiterjed Lesence-
istvánd település közigazgatási területén belül az önkormányzat 
tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban köz-
területként (pl.: közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrész-
letekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott 
részére (a továbbiakban együtt: közterület). (3) A rendelet hatálya 
nem terjed ki a piacokra és vásárokra. Azokról az e tárgyban meg-
alkotott országos jogszabályok az irányadók. (4) E rendelet 
rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó 
vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és 
tevékenykednek. (5) A közterületeket, azok építményeit, beren-
dezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk 
sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – 
mindenki ingyenesen használhatja.

 A közterület-használati engedély
 2. § (1) Közterület-használati engedély az e témakörben kiadott ha-
tályos jogszabályokban és ezen rendeletben meghatározott célokra 
adható ki. Az engedély kiadásánál figyelembe kell venni közleke-
désbiztonsági, településképi, köztisztasági és környezetvédelmi 
előírásokat.                                                 
(2) Nem kell közterület-használati engedélyt kérni:
a) a közút (járda) építésével, javításával fenntartásával kapcso-
latban az építéssel érintett közút (járda) területének elfoglalásához
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szol-
gáló berendezések elhelyezéséhez, c) a közterületen, illetőleg az a-
latt vagy felett elhelyezett kábelek illetve közművek hibaelhárítása 
érdekében végzett munkához. d) az üzlethomlokzat, kirakatszek-
rény, hirdető-berendezés cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha az a 
közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be, e) az élet- és bale-
setveszély elhárítási munkákhoz, ha az igénybevétel a 72 órát nem 
haladja meg
(3) Közterület-használati engedélyt kell kérni:
a) önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, b) a közterületbe 10 
cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védő-
tető, hirdető-berendezés, cégés címtábla elhelyezésére, c) szobor, 
emlékmű és köztárgyak elhelyezésére d) közterületen történő tüze-
lőanyag (tűzifa, szén) elhelyezéséhez, e) film- és televízió felvétel 
céljára f) kereskedelmi árubemutató céljára, g) távbeszélő-
készülék, postai levélszekrény elhelyezésére, h) építési munkával 
kapcsolatos állvány és építőanyag, törmelék elhelyezésére, i) 
alkalmi és mozgó árusításra, j) vásári, piaci és kereskedelmi 
tevékenységre, ha nem az erre a célra kijelölt területre vonatkozik,                          
k) vendéglátó-ipari előkert céljára, kitelepülés céljára, üzleti 
szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, 
árukirakodásra, l) kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, 
továbbá mutatványos tevékenység céljára, m) kerékpártároló 
kihelyezésére, létesítésére, n) zöldfelület igénybevételére,                                                                                                                                            
o) árusító automata elhelyezésére, p) a 3500 kg össztömeget meg-
haladó jármű közterületen történő tárolására, q) és minden egyéb 
esetben, amely a 2. §. (2) és (4) bekezdésben nem szerepel.

A közterület használatáról és az
üzemképtelen járművek

elhelyezésének rendjéről

 (4) Nem adható közterület-használati engedély: 
a) olyan közterületekre, ahol a tervezett létesítmény a közlekedést 
és a forgalom biztonságát zavarja. b) üzemképtelen jármű tárolásá-
hoz, c) tömegközlekedési járművek megállóiban, d) járművek köz-
területen történő mosására, iparszerű javítására, e) a lakosság nyu-
galmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység vég-
zésére. f) zajos, bűzös, tűz-és robbanásveszélyes tevékenység - ki-
véve tűzijáték- gyakorlására, erotikus termékek bemutatására és 
értékesítésére, szeszes-ital (kimért és palackozott) forgalmazására.
g) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anya-
gok elhelyezésére, h) elárusítóhelyek, üzletek környékén áru-és 
göngyöleg tárolására, i) azokra a helyekre, ahol a tevékenység 
gyakorlása közút, járda, vagy járdasziget (gépi) fenntartását akadá-
lyozza. 
(5) Amennyiben a kérelmező és az engedélyező között véle-
ményeltérés van, a (4) bekezdés g) pont esetében a Rendőrkapi-
tányság véleményét kell figyelembe venni.

Közterület-használati díjakról  az alábbi linken tájékozódhat:
http://www.lesenceistvand.hu/dokumentum/rendeletek/2012/Koz
terulet_hasznalatarol

Félévi értékelés
a Lesence Völgye Általános Iskolában

  A 2019/2020-as tanév I. félévét zárjuk a napokban. Diákjaink ja-
nuár 31-én kapják kézhez az értesítőt az első félévi eredményekről. 
Gyerek, szülő, pedagógus mérlegre teszi ilyenkor az elmúlt idő-
szakot. Ki-ki elégedetten, vagy nagy elhatározásokkal veselkedik 
neki a II. félévnek. A hirtelen felbuzdulás kitartó munka, szorgalom 
nélkül nem lesz elég. Sokáig kell várni a következő, szusszanásnyi 
pihenőre, hiszen a tavaszi szünetig, április 9-ig sok tanulás, és sok 
program vár ránk.
  Nézzük, milyen feladatok, és események elé nézünk a következő 
hónapokban! A 8. osztályosok már megírták a központi írásbeli 
felvételit. Rájuk, és családjukra felelősségteljes döntések várnak a 
továbbtanulással kapcsolatban. Februárban farsangolnak kicsik és 
nagyok. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a gyerekfarsangon, 
és a Szülői Munkaközösség által szervezett farsangi bálon! Febru-
árban kezdetét veszi a beiskolázási programsorozat: a nagycso-
portos óvodásoknak szervezett levelezős játék eredményhirdetése, 
a SULI-OVI foglalkozások, a nyílt nap és húsvéti játszóház az alsó 
tagozaton. Hívjuk, és várjuk a leendő első osztályos nebulókat és 
szüleiket, valamint az óvodapedagógusokat! Látogassanak el a 
felújított iskolaépületekbe, nézzék meg, milyen korszerű, családias 
és esztétikus körülmények között várjuk a kisdiákokat! Ismer-
kedjenek a nevelőtestületünk tagjaival, a leendő tanító nénikkel, 
akikre féltett kincsüket, kisgyermeküket bízzák! Ismerjék meg az 
intézmény Pedagógiai Programját, a Meixner-módszer szerinti 
olvasástanítást! Hallgassák meg tájékoztatónkat a „Boldog Iskola” 
programról, a szakkörökről, fejlesztési és sportolási lehetőségek-
ről, a helyben igénybe vehető képzőművészeti és zeneiskolai okta-
tásról! Iskolánkban a következő hónapok folyamán folytatódik a 
Lázár Ervin program, amely ingyenes lehetőséget nyújt tanulóink-
nak bábjátékon, cirkuszi és színházi előadáson, valamint zenei 
programokon való részvételre. A projekthetek, témahetek kínálta 
lehetőségeket beépítjük az oktató-nevelő munkánkba, örömmel 
vesszük birtokba a Tankerület által beszerzett új projektorokat. 
Részt veszünk tanulmányi és sportversenyeken, bekapcsolódunk a 
beiskolázási körzet településeinek rendezvényeibe.
  A teljesség igénye nélküli felsorolásból mindenki találhat kedvére 
való tanórán kívüli elfoglaltságot. Bízunk abban, hogy iskolánkat, a 
Lesence Völgye Általános Iskolát a beiskolázási körzetünkben a 
családok ismerik, és gyermekük számára jó szívvel választják.

Varjúné Fodor Edit
       intézményvezető-helyettes,       Lesence Völgye Általános Iskola



LesenceLesenceLesence

  Az Országos Rendőr-főkapi-
tányság bűnmegelőzési szak-
emberei felhívják a figyelmet, 
hogy az elkövetkező napokban 
minden szülő, tanár, barát és ro-
kon fokozottan figyeljen a tanul-
mányi eredmények miatt esetle-
gesen szorongó tanulókra!
  Az iskolákban eltelt az első félév, 
a diákok hamarosan meg-kapják a 
félévi értékelést. Ennek sokan ö-
rülnek, azonban vannak olyanok 
is, akik szorongással néznek elébe. Sajnálatos módon időről-időre a-
kadnak olyan fiatalok, akik az értékelések és bizonyítványok átvétele 
után nem mernek hazamenni, mert tartanak a szülők esetleges negatív 
visszajelzésétől, a dorgálástól. Ezek a gyerekek az utcán csellenge-
nek, és olyan szituációkba kerülhetnek, amire koruknál fogva nin-
csenek felkészülve. A fizikailag és lelkileg magukra maradt fiatalok 
áldozattá, szélsőséges esetben akár elkövetővé is válhatnak. A szökés 
általában kétségbeesett kísérlet a gyermek részéről, hogy gondjaira 
megoldást találjon, felhívja magára környezete figyelmét, vagy elo-
dázza a várható kellemetlen találkozást a szüleivel. A háttérben gyak-
ran egyéb iskolai vagy családon belüli problémák is meghúzódhat-
nak, amelyek ebben az időszakban felerősödhetnek a gyermek tuda-
tában. Mit tehet ilyenkor a szülő? Gyakran ismételt, de kétségtelenül 
alapvető tanács, hogy beszélgessen gyermekével minél többet, ismer-
je fel, hogy milyen gondolatok foglalkoztatják. Olyan bizalmi szülő-
gyermek viszonyt kell kialakítani, amelyben a fiatal számíthat a csa-
ládjára, bátran el meri mondani a problémáit, amelyre ezután együtt 
lehet megoldást keresni. A szülők és a pedagógusok cseréljék ki ta-
pasztalataikat és észrevételeiket a gyermek viselkedésével kapcso-
latban, különös tekintettel a lehetséges problémák korai jeleire. Java-
soljuk, hogy közvetlenül a félévi értesítő előtt otthon, nyugodt körül-
mények között a gyermekkel együtt tekintsék át az e-napló jegyeit és 
tantárgyi átlagait, megelőzve ezzel a szorongáshoz vezető meglepeté-
seket. A körülmények ismereté-ben érdemes megfontolni, hogy – 
akár egy közös program előzmé-nyeként – ezeken a napokon akkor is 
menjen el gyermeke elé az iskolába, ha egyébként már egyedül szo-
kott hazajárni. Rossz osz-tályzatok esetén javasoljuk, hogy szülőként 
a jegyek kijavítására kidolgozott közös stratégia megbeszélésére 
helyezzék a hangsúlyt. Ha szükségét látja, forduljon gyermekével 
pszichológushoz vagy más szakemberhez, eltűnése esetén pedig 
azonnal értesítse a rendőrséget! Juhász Kinga r.a

Tapolcai Rendőrkapitányság

Közeleg a félévi bizonyítványosztás

BÉLYEGZŐ KÉSZÍTÉS
info@gelencserdekor.hu, 06-20/919-7785

Hétfő, Szerda:

15:00-18:00
Szombat:

15:00-17:00

Könyvtár
nyitva tartás:
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