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Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 

2011. május 1-én vettem át Nagy Károlynétól a Kultúrház vezetését Lesenceistvánd 

Önkormányzatával kötött megbízással. A már évek óta jól bevezetett programok tovább 

folytatása és színvonalak megtartása, emelése célként állt előttem. A munkámban nagy 

segítséget kaptam elődömtől az intézmények vezetőitől, dolgozóitól a civil szervezetektől. Az 

óvoda, az általános iskola aktív résztvevőként van jelen a programokon, a gyermekek által 

bemutatott műsorok fontos részét képezik rendezvényeinknek. Cserkészcsapat a nyugdíjas 

klub, civil szervezetek szintén segítik, színesítik a programokat.  

 Az elkészített rendezvénynaptár meghatározta azokat az állandó programokat, amelyek az év 

folyamán megvalósításra vártak, ezek az alábbiak. 

Állandó programok: 

 Március 5  Nőnap 

 Május 1.  Anyák Napja 

 Június 6.  Pedagógusnap 

 Június 18.  Szent Iván-éj 

 Július 24.  Búcsúi bál 

 Augusztus 6. Falunap 

 Szeptember 3.  Szüreti rendezvény 

 Október 29.  Borút 

 November 12.  Márton nap 

 December 3. Mikulás 

 December 17. Idősek Karácsonya 

 December 18.  Mindenki Karácsonya 

 December 31.  Szilveszter 

 

A programokon nagy számban vett részt a falu lakóssága, és a környező településekről érkező 

vendégek, vagy ide látogató turisták, rendezvényektől függően kicsik és nagyok, de ahhoz 

hogy ezek a programok megteljenek tartalommal nagyon sok felkészülés előzte meg. A 

csoportok rendszerességgel tartották próbáikat, megbeszéléseiket a kultúrházban, amely 

előzetes egyeztetést igényelt. 

 

2011. június 3-án a kultúrház adott helyet a „Polgármesterek bora” választásnak, amelyen a 

kistérségi polgármesterek a kistérség elnöke Császár László és Lasztovicza Jenő a Megyei 

Közgyűlés elnöke, Országgyűlési Képviselő is jelen voltak.  Vetélkedők, ügyességi játékok 
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tették próbára a települések vezetőit. Jó hangulatú vidám napot tölthettek falunkban a 

kistérségből érkezett vendégek.  

A kultúrházban működő civil szervezetek, programok: 

Nyugdíjas klub: 

A Nyugdíjas klub 10. évfordulót május 5-én ünnepelte, ahol részt vett Demeter Ferenc a 

Veszprém Megyei Nyugdíjas Szövetség Elnöke. A klub 38 fővel működik, Vezetője Molnár 

Tiborné. Fontos szereplői kulturális rendezvényeinknek, körükből új női tánccsoport alakult, 

Margaréta tánccsoport néven. 

Összejöveteleiket minden hónap első csütörtökön tartják 14 órától. 

Tánccsoport: 

Az évek óta működő „Listvándi Csillagok” tánccsoport szintén rendszeresen tartja próbáit két 

korosztályban, szombati napokon: 14-16 óráig. Tagjaik, általános és középiskolások 

létszámuk, 16 fő. 

Laci és a Mulatós asszonyok: 

Meghatározó szereplői és segítői programjainknak a csapat, amely hosszú évek óta 

szórakoztatja a falu lakósságát és szervezi minden évben a hagyománnyá vált Nőnapi 

rendezvényt. 9 fővel tartják próbáikat rendezvénytől függően egyeztetett időpontokban. 

Primatorna: 

2010 októberétől beindult a Primatorna, amit nagy lelkesedés fogadott és kitartás kísért. Így 

2011-ben is rendszerességgel bekerült a kultúrház által kínált programok közé és kibővült heti 

három alkalomra: 

hétfő- szerda-csütörtök 18.30-19.30. 

A tornán alkalmakét: 10-15 fő vesz részt, kihasználva a nagyterem teljes területét.  A tornát 

Karl Nikoletta vezeti, aki három éve költözött családjával a szőlőhegyre. 

Ping-pong: 

Igény mutatkozott az általános iskolás gyerekek részéről pin-gongozásra, amit decembertől 

meghirdettünk és keddi napokon 17-19 óráig igénybe is vehetnek 

A résztvevők száma: alkalmanként 4-6 fő, egyszerre két asztalon van lehetőség a játékra. 

Női Kör: 

2011. év októberétől egy új programot hirdettünk, „Szederinda Női Kör” néven ahol Karl 

Nikoletta témavezetővel, női dolgokról, érdekességekről, praktikákról lehet társalogni és 

előadást hallgatni. Havi rendszerességgel, egy alkalommal pénteki napon hívjuk össze az 

érdeklődőket, a programot szórólapokon, plakátokon népszerűsítjük.  

A résztvevők száma: alkalmanként 8-10 fő 
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Vásárok, családi rendezvények: 

A kultúrház kihasználtságát növelik a rendszerességgel megtartott vásárok, termékbemutatók. 

Családi rendezvényeknek, esküvőknek is helyet adtunk az elmúlt évben. 

2011-ben a terembérletből származó bevétel: 298000 Ft,- volt. 

Alkalmi rendezvények: 

 A hegyközség éves szinten 1-2 alkalommal veszi igénybe térítésmentesen az 

nagytermet, éves taggyűlésüket megtartva. A taggyűlés létszáma 10-20 fő 

alkalmanként. 

 Második alkalommal tartott 2011. május 9-én a Járdányi Pál Zeneiskola 

hangszerbemutatót az általános iskolásoknak, amelyre teljes létszámban megjelent az 

intézmény. 

 Az óvodai évzáró is évek óta a kultúrházban zajlik, amire mindig nagy az érdeklődés. 

 Testületi ülések számos alkalommal zajlanak Lesenceistvándon a kultúrházban az év 

folyamán, mind a nyolcas, négyes és helyi szinten. 

 Évi egy-két alkalommal a sportkör is igénybe veszi szabad termünket, megbeszélések 

céljából. 

 Az alakulóban lévő polgárőröknek is kultúrház adott helyet a 2011-es évben 

Eszközfejlesztés: 

A 2011-es év báli bevételeiből pótoltuk a fogyóeszközként nyilvántartott mély és lapos 

tányérokat 20-20 db-t vásároltunk, valamint levesestálat 10 db-t és evőeszközöket. Lehetőség 

volt 2 db katlan és hozzátartozó üst vásárlására. Összesen 60000 Ft értékben. 

Önkormányzati segítséggel vásároltunk és varratunk kékfestő anyagból szoknyákat 8 db-t, 

melyet a Margaréta tánccsoport már a karácsonyi rendezvényen megmutathatott. 

 

Fontosnak tartom az elkövetkező időszakban a kultúrház adta lehetőségek széleskörű 

kihasználását, szeretném a helyi fiatalokat mind jobban bekapcsolni a falu rendezvényeibe. 

Fontos a folyamatos kapcsolattartást a fiatal korosztállyal, hogy még jobban erősíthessük a 

helyi civil mozgalmat.  

 

Lesenceistvánd 2012-03-13.                              Zámbó Mária 

                                                                        Kultúrház vezető 


