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   Február 27-én nem volt röfögéstől hangos 
a reggel, mert elnyomta a hangos röhögés. 
Kb. 10 éles késsel fölfegyverkezett, kép-
zett, illetve képzelt böllér és kb. 20 segítő-
jük állt szemben két rémült disznóval.
   A két állat hamar megadta magát és már 
vihet-ték is őket, de a segédek nem vették az 
akadályt és megborultak a disznókkal. Ők 
az eséstől, a többiek a röhögéstől gurultak. 
És a pálinkázás még csak most kezdődött. 
Viszonylag szolíd volt a fogyasztás, mert a 
társaság nagy része a Chili-Buliból jött át 
–kellő alapozással– a ”szakemberek” meg 
tudták, hogy hosszú lesz még a nap. A 
pörzsölés és mosás után fölgyorsultak az 
eredmények. A két szakképzett hentes 
vezényletével szétszedték a két disznót-
lehetett vinni a májakat a reggelihez- és a 
segédek már darabolták és osztályozták a 
húsokat rendeltetésük szerint. Készült a 
resztelt máj, a pirított velő és a csodálatos 
forralt bor, lehetett reggelizni. Ekkor már 
néhány érdeklődő is bejött az utcáról és ők 
is kaptak enni, inni. Néhány „későnkelő” 
asszony hozta a forró pogácsát és a sajtos-
kiflit. Nekiláttunk a toros káposztának, két 
katlanba raktuk fel a húsokat. Volt abban 
füle-farka, csontja porca, mi szem-szájnak 
ingere, mi csak mondtuk: „Tedd bele”. Kis 
kondérban (volt vagy 20 literes) készült a 
forralt bor, de gyakran kiürült. Egy nagy 
üstben sütötték a fiúk a zsírt és egy hatalmas 
lábasban sütötték a lányok a fokhagymás 

pecsenyét. Délre kész volt minden. Ahogy 
ették a káposztát, már sült a kolbász és a 
hurka. Elfogultság nélkül mondhatom, fi-
nom volt minden. A hangulat meg már jobb 
nem is lehetett volna, ezért mindenki haza-
ment egy rövid szünetre (tisztába tenni 
magát), hogy este folytatni tudja a bálban, 
ami 8-kor kezdődött. Nyírő Károly a 
Sportkör elnöke mondott köszöntő beszé-
det és adott át elismerést játékosoknak és 
támogatóiknak. Ezt követte a nagyon finom 
disznótoros vacsora, műsor, majd a bál. 
Ennyi ember a Kultúrházban még nem volt. 
Minden helyiségben terített asztalok vol-
tak, hogy a nagy teremben legyen egy kis 
hely táncolni.   
  Éjfélkor tombola volt rengeteg nyere-
ménytárggyal. Majd hajnalig folytatódott a 
mulatozás. Az emberek így köszöntek el 
egymástól: Jövő szombaton a Nőnapon 
találkozunk!
   Így is lett, megint tele volt a Kultúrház, 
pedig főleg nők jöttek el. Az asztalok szé-
pen meg voltak terítve, finom borok és az 
elmaradhatatlan remek pogácsa várta a ven-
dégeket, akiket az alpolgármester úr kö-
szöntött. A műsort a kislányok kezd-ték egy 
modern tánccal. Ez után kezdődött a „Me-
sés este” a TV-macival. Megtudtuk, hogyan 
lett az –Öreg néne őzikéjéből– rokker nagyi 
bőrzekéje. Süsü a sárkány tüzet okádva sírta 
el bána-tát, majd bemutatkozott a Mézga 
család. A nagy ho-ho-horgász is bedobta a 

csaliját és Dr. Bubó is rendelt Ursula nő-
vérrel. Majd jöttek a Hupikék Törpikék 
Hókuszpókostul. Az öreg király pedig ad-
dig válogatott „Valahol egy lány”-t, míg 
mindkettő otthagyta. Ekkor bepattogtak a 
Gumimacik talpig úszógumiban, a végén a 
TV-maci nyugovóra tért, vége lett az esti 
mesének. Kezdődött a felnőtt műsor 18 
éven felülieknek, a két sztár-vendéggel és 
egy kőkemény szerelmi vallomással. A 
falubéli mulatóban a fél falu pajzánkodott a 
falu másik felével. A Tom Jones imitátor 
próbálta bizonygatni a táncos lányoknak, 
hogy Szex van, de ők nem voltak rá vevők. 
Táncoltak az L. Csillagok is és befejezésül 
minden szereplő a színpadon volt és együtt 
énekeltékreményeink szerint az új 
indulóju-kat a Pálinka dalt, megadva ezzel a 
kezdőhangot a bulihoz. Innentől aztán nem 
volt megállás, szólt a zene, járt a láb, még 
azé is, akié eddig nehezen mozgott. Kb egy 
órakor jelentette be a Kultúrház vezetője, 
hogy a következő lesz az utolsó szám, így 
sikerült fél kettő után véget vetni a zenének. 
Majd jövőre innen folytatjuk veletek u-
gyanitt.
   Ui: Köszönet az olvasónak, hogy mindezt 
türelmesen végigolvasta, Nyírő Károlynak 
a disznóvágás ötletéért, a Sportkörnek és 
Tóth Csabának a két disznóért, minden ott 
lévőnek a segítségért, a fellépőknek a han-
gulatos műsorért, a szakácsnőknek a finom 
vacsoráért és a pogácsáért.
                                           Üdvözlettel: M-né

„Egy nehéz nap éjszkája”

   Önkormányzatunk képviselő-testületé-
nek döntése értelmében pályázatot nyújtot-
tunk be az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztériumba, amely pályázat lehetővé 
tette, hogy falunk is részt vegyen a bizton-
ságos település programban.

    A minisztérium biztosítja a kettő fő 100 
%-os munkabérét és közterheit. A képvi-
selők döntése értelmében a hat beadott 
pályázatból két fő kiválasztása után Papp 
Zoltán és Ertli László nyerte el az egy évre 
szóló munkaszerződést és vele a munkaköri 
leírásban rögzített feladatokat, melyek a 
következők:

    A településen tevékenykedő hivatalos és 
közfeladatot ellátó személyek munkavég-

zésének támogatása. A különböző hivatalos 
őrszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez, 
hatóságokhoz, közterület-felületekhez kap-
csolódó jelző tevékenység, szükség esetén 
intézkedés kezdeményezése az illetékes 
hatóságnál.

   A közvagyon helyben található tárgyainak 
(pl. parkok, játszóterek, középületek, utca-
bútorok, stb.) védelmében való közremű-
ködés.
  Az önkormányzati rendeletek betartásá-
nak, illetve betartatásának a bűnmegelő-
zési, tűzvédelmi, köztisztasági, település-
rendészeti célkitűzések megvalósításának 
hatékony támogatása.
   A településen tartandó rendezvények ese-
tében közreműködés rendfenntartásban és 

forgalomirányításban.
  Természeti csapás, baleset, káreset, mű-
szaki meghibásodás, egyéb veszély-helyzet 
során közreműködés az összehangolt 
segítségnyújtásban, az élet- és vagyonmen-
tésben, a helyreállítási munkálatokban és a 
rend helyreállításában.
   Az alkalmazó helyi önkormányzat által – 
a helyi közbiztonság javítása érdekében – 
meghatározott további feladatok végrehaj-
tása.
   Remélem mindannyiunk közös nyugal-
mához és a közterületeink biztonságához 
hozzájárul majd a két fő településőrünk 
munkája.

Településõrség Lesenceistvándon

Tóth Csaba
polgármester
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Finom ételek-italok
Bodzaszörp
8 kg cukorból és 4 l vízből sűrű szirupot főzünk! Ha langyosra hűlt, 
beleteszünk: 15 dkg citromsav, 6 db cirtom héjjastul apróra vágva 2 
lapos kiskanál szalicilt kb. 40 db bodzavirág ernyőt (frisset, de lehet 
szárított is) én egy nagy zacskónyit teszek bele, mert abból nem lesz 
baj ;-) 7 napig letakarva tartjuk a fazékban, naponta többször 
megkavarjuk. Leszűrjük (2-3 alkalomal, sűrű műanyag szűrőn) és 
üvegekbe töltjük.

Alkoholmentes ünnepi bólé 
Hozzávalók: 2 dl citromlé, 2 dl 100%-os narancslé, 2 dl 100%-os 
ananászlé, 1 dl málnaszörp, 1,5 l szénsavas gyömbér, mentalevél 

A gyömbér és a menta kivételével keverje össze a hozzávalókat. 
Hűtse be, majd behűtött tálba, sok jégkockával szervírozza. A 
gyömbért közvetlenül tálalás előtt öntse hozzá, és díszítse menta-
levelekkel. 

Tisztelt Lakosság!
  Krizbai Rita vagyok, s 2009. szeptember elsejétől kezdtem a 

védőnői hivatásom gyakorlását.  
    Sok szeretettel köszöntöm Önöket új védőnőként Lesenceistvánd 
és Uzsa településeken!
  Tanulmányaimat a tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskolában 
kezdtem, majd a Batsányi János Gimnáziumában folytattam. 
Ezután a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Védő-
nő Szakára nyertem felvételt, ahol 2009-ben szereztem meg a 
diplomámat. 
   Nagy örömömre szolgál, hogy itt helyezkedhettem el, hiszen a 
védőnői nagygyakorlatomat is itt töltöttem Szi Benedek Józsefné 
oktató védőnő mellett. Így teljes odafigyeléssel indíthattam mun-
kámat – a törvényi előírásoknak megfelelően - az egyén, a család 
szükségleteire alapozva. Védőnői munkám során említést érdemel, 
hogy nem csupán az egyéneket, hanem a családokat is gondozom 
családlátogatás és tanácsadás révén.
  Terveim között szerepel a Babamasszázs beindítása, és a Baba-
mama Klub létrehozása. Ehhez szeretném kérni a lakosság támo-
gatását, segítő együttműködését, a hatékony munkavégzés érde-
kében. 
  Szeretnék köszönetet mondani a Háziorvosi Szolgálat dolgo-
zóinak, a Lesenceistvánd Körjegyzőség dolgozóinak, és minda-
zoknak, akik nagyban hozzásegítettek a beilleszkedésemhez, a 
hatékony munkavégzésemhez, és a jövőbeni terveim megvalósí-
tásához. 

Védőnői tanácsadások helye és ideje:
Lesenceistvánd, Csecsemő és ifj. tanácsadás szerda 10-12 h.

Várandós tanácsadás hétfő: 10-12 h.
Tel.:87/436-277;06-30/624-74-93 (munkaidőben).

Uzsa
Csecsemő és ifj. tanácsadás minden hónap első kedd 9-10.30 h.

Várandós tanácsadás minden hónap első kedd 8-9 h.

   Tisztelettel: Krizbai Rita védőnő

Az új védõnõ bemutatkozik

É l e t k é p e k
Farsang

Kultúrház

Pegazus színház

Ludas Matyi bábjáték

  A lesenceistvándi Nyugdíjas Klub 9 éve jött létre, azóta vagyok 
vezetője. A létszámunk évről évre változik. A változás oka, hogy 
megalakulásunk utáni első 1-2 évben többen nem érezték jól magu-
kat a közösségben és nem újították meg tagságukat. Jelenleg a 
létszámunk 37 fő. Szeretnénk, ha az utóbbi években nyugdíjassá 
vált személyek is gyarapítanák a létszámunkat. Évenként szer-
vezünk kirándulást, negyedévenként bensőséges keretek közt 
megünnepeljük az éppen aktuális születésnapokat. A nyugdíjas 
klub tagságából az alakulásunk évében énekkart alakítottunk, azóta 
évenként a falu minden rendezvényén szerepeltünk. Több más 
községben rendezett falunapon, szüreti felvonulások alkalmával, a 
szlovákiai Vajka testvér község falunapjain is felléptünk. Hat éve 
minden évben a Virág vasárnapi Passió éneklésben is részt veszünk.
   Meghívást kaptunk a Lesencetomajon május 15.-én megrende-
zésre kerülő Falunapra.
  Készülünk továbbá május 29-én tartan-dó Nagyszülők-Unokák 
napjára, melyet az uzsai Hubertus Szabadidő Központban tartunk. 
Ez évben Pécsre tervezünk kirándulást.
  Büszkék vagyunk 80 év feletti tagtársainkra, de szeretettel várunk 
minden olyan fiatalabb nyugdíjast is, akik időközönként ki szeret-
nének kapcsolódni a mindennapi megszokott munkából.

Molnár Tiborné nyugdíjas klub vezető

A lesenceistvándi
Nyugdíjas Klub tevékenysége

 2009. augusztusában lehetőségünk nyílt helyben történő 
színházi előadások pályázására.  
  A szerződést a Pápai Pegazus Színházzal kötöttük meg.
   Első előadásukban, február 6-án operettet láthatott a közönség 
„Cintányéros cudar világ” címmel. Az operett kulturális 
örökségünk jelentős része. Olyan dallamok csendültek fel, 
amelyek évtizedek óta tarják magukat a sikerlistán. A színészek 
az eleganciájukkal, viselkedésükkel nosztalgiát keltettek a 
nézőkben és egy olyan világot varázsoltak a színpadra egy 
órában, amilyen már nincs.
  A második előadás április 1-jén „Lúdas Matyi” zenés bábjáték 
volt óvodás és kisiskolás gyermekek részére. Az előadók 
tempera-mentumukkal, a gyermekeket műsorba bevonva 
igyekeztek fi-gyelmüket fenntartani, ami láthatóan sikerült is.
   A harmadik előadás június 5-én 19.00 órai kezdettel kerül 
meg-rendezésre „Operett Orfeum” címmel, melyre szeretettel 
várunk minden érdeklődőt!

Színházi elõadás Lesenceistvándon



LesenceLesenceLesence
FOLYÓIRATFOLYÓIRATFOLYÓIRAT

3

  Értesítjük a község leendő óvodás kisgyermekeinek szüleit, hogy 
intézményünkben a 2010/2011-es nevelési évre az ÓVODAI 
BEÍRATÁS időpontját a fenntartó a következőképpen határozta 
meg: 2010. május 04. (kedd) 08.00 – 16.00-ig
Pótbeíratás: 2010. május 11. (kedd) 08.00 – 16.00-ig.
  Ezen a napon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik a beíratás 
időpontjáig folyamatos óvodai ellátásban nem részesültek és 2011. 
május 31-ig betöltik a 3. életévüket. 
Jelentkezéskor, beíratáskor szükséges bemutatni:
 - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és TAJ számát
 - szülő, gondviselő lakcímkártyáját.
   Az óvodába járás a legtöbb szülőnek és a gyermeknek az első 
olyan élmény, amikor a kicsi az édesanyjától fokozatosan elválva, 
új közösségbe illeszkedik be. A beszoktatás kinél több, kinél ke-
vesebb időt vesz igénybe, de ez nem azt jelenti, hogy a gyorsaság 
bármit is számítana. Természetes, hogy minden szülő izgul a gyer-
mekéért, hiszen nem mindegy, hogy milyenek az első benyomások, 
élmények, miként alakul ki a gyermek érzelmi kötődése óvónő-
jéhez, társaihoz.
   Nekem és pedagógus társaimnak is az a legfontosabb célunk, 
hogy az óvodába lévő gyermek minél előbb érzelmileg bizton-
ságban érezze magát.
    Mi a szülő feladata?
Már az óvodába lépés előtt szeretetteljesen beszéljen, meséljen 
gyermekének az óvodai életről, azzal ne rémisztgesse. Lényeges, 
hogy a gyermek érezze, hogy a szülő elfogadja az óvodát, az 
óvodapedagógust, így ez reá is pozitív hatással lesz. 
   E gondolatok jegyében magam és a nevelőtestület nevében szere-
tettel várjuk, fogadjuk az intézményünkbe a gyermekük felvételét 
kérő szülőket.
     Nyírő-Bognár Mária
            óvodavezető

Óvodai hírek: Oviba megyünk 100 éve született Radnóti Miklós
  Budapesten született 1909. május 5-
én. Eredeti neve Glatter Miklós. 
Születése anyjának és ikertestvérének 
az életébe került; 11 éves volt, amikor 
apja meghalt. Egy nővére volt, Klára.
  Nagybátyja, Grosz Dezső gondos-
kodott róla, az ő kívánságára szerzett 
kereskedelmi érettségit. 1930-ban 
megjelent első verseskötete (Pogány 
köszöntő). Ősszel a szegedi egyete-
men magyar-francia szakra iratkozott 
be, 1934-ben bölcsészdoktorrá avat-
ták. Nevének Radnótira magyarítását 
megkérdezése nélkül Radnóczira mó-
dosították. Írásait azonban továbbra is 
Radnótiként írta alá. 1934-ben házas-
ságot kötött a szerelmes verseit már 
kora ifjúságától ihlető Gyarmati Fannival. 1935-ben tanári oklevelet 
szerzett, katedrához mégsem jutott: magánórák adásából, szerény 
tiszteletdíjakból élt. 1937-ben Baumgartenjutalmat kapott. 1940. 
szeptember 5-től munkaszolgálatos volt Szamosveresmarton, majd 
1942. július 1-jétől  újabb behívót kapott. A háborús cenzúra nem egy 
versének közlését törölte, így leginkább csak műfordításaival 
fordulhatott olvasóihoz; különösen La Fontaine meséin (1943) át. 
1944. május 20-án ismét munkaszolgálatos lett. A szerbiai Bor 
melletti Lager Heidenauból indították el utolsó útjára. Abdán 
végeztek vele magyar keretlegények 1944. november 9-én. 
Noteszába gondosan beírt verseit exhumálásakor viharkabátjának 
zsebében találták meg. A még maga összeállította, de utolsó verseivel 
bővített kötete (Tajtékos ég 1946) a háború után éledező irodalmi 
életünk első jelentős eseménye.

Kevés olyan magyar művész van, akinél élet és költészet ennyire 
elválaszthatatlan lenne. Születésének tragikus körülményeitől egész 
életében nem szakad el, s egyre erősödő mértékben jelennek meg 
verseiben a bűntudatnak, a szenvedés jogosságának motívumai. 
Származása pedig sorsának történelmi tragikumát adja. Pomogáts 
Béla szavaival: „Mintha természet és társadalom azon vetélkedett 
volna, melyikük pusztítsa el előbb.”

A család szerepe a szocializációban,
a gyermeki személyiségfejlõdésben

   Életünket, tevékenységünket különböző csoportokban folytatjuk. A 
család az első kiscsoport, amelybe beleszületik a gyerek.
   A család szocializációs tevékenysége nagyon fontos és kihat a 
gyermek egész életére. a családban tanulja meg a társadalomba való 
beilleszkedést, a családi szocializáció során megismeri önmagát és a 
környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, erkölcsi normáit, a 
vele szemben elvárt viselkedésmódokat, szerepeket. A gyermek 
életében a legelső közösség, amely hatást gyakorol rá, fejlődését 
elősegíti, és amellyel kapcsolatba lép. Itt alakulnak ki a gyermek első 
társas kapcsolatai, itt kezd alkalmazkodni, itt ismeri meg az 
elvárásokat. És itt kapja az első ösztönzéseket a világ megismerésére! 
Az itt szerzett tapasztalatok az egész életét, az életutat befolyásolják.
   A gyermek fejlődése során a család újabb és újabb elvárásokkal 
fordul a gyermek felé, s egyidejüleg megteremti a fejlődés feltételeit. 
Tágul a gyermek kapcsolatának köre is, az anya mellé az apa, a 
testvérek, további családtagok, barátok, később óvodai, iskolai 
kapcsolatok társulnak. Ahogy a gyermek növekedik, fejlődik – 
változik a család szerepe és a gyermeknek a családhoz fűződő 
kapcsolata. Kezdetben, születés után közvetlenül teljes függőségi 
kapcsolatban él szüleivel. A gyermek a szülők védelmére, 
gondoskodására szorul. Ezt az időszakotmajd fokozatosan önállósodás 
váltja fel.
   A gyermek érzelmi életének kiegyensúlyozottsága jelentős 
mértékben függ az első társas alaphelyzet, az anya –gyermek kapcsolat 
milyenségétől.
   A családtagok kapcsolatát, érzelmeit a közös tevékenységek 
alakítják. Ideális lenne, ha a család minden tagja életkora, képességei, 
és lehetőségei szerint kivenné részét a közös feladatok elvégzéséből, a 
közös örömökből és a közös gondokból is. A gyermeknek lehetőséget 
kell adni, hogy kisebb-nagyobb dolgokban döntéseket hozzon és a 
szabad véleménynyilvánításra is legyen elegendő alkalma.

   Óriási a jelentősége annak, hogy a gyermek milyen pédát lát maga 
előtt. Nagy hatást gyakorol a gyermek fejlődésére a család 
életvezetése., légköre, nevelési gyakorlata. Közvetlen vagy közvetett 
úton hatást gyakorol  afejlődésére a család anyagi helyzete, a 
lakáskörülmények is. A jó szociális körülmények, a sok zsebpénz, 
divatos ruhák, drága játékok, a mértéktelen televíziózás stb. nem 
pótolják viszont a gyermekkel való törődést, a foglalkozást, a 
problémái iránti őszinte, segítő érdeklődést.
   A kultúra értékei iránti fogékonyság kialakulása is a családban 
történik. A szülők megnyilvánulásai a szép, az értékes, érdekes 
élmények, események, látnivalók iránt szintén mintaként alakítják, 
befolyásolják gyermekük ízlését, igényszintjét.
   Mindennél fontosabb azonban a gyermekkorban a meleg, 
szeretetteljes családi légkör, amely a gyermek biztonságérzetét 
kialakítja. Ha mindez megadatik a gyermek számára, akkor érzelmileg 
kiegyensúlyozott, harmonikus, és a tágabb környezet számára is nyitott 
ember lesz, aki érzékenyen fog reagálni a világ dolgaira. Képes lesz 
beilleszkedni különböző csoportokba, és képes lesz megvalósítani 
önmagát.
   Az ember társas – társadalmi lény, fontos számára a másik ember. 
Segítsük gyermekeink társaikhoz való kapcsolódását, az 
alkalmazkodást, a beilleszkedési folyamatot! Adjuk meg nekik a 
fejlődés lehetőségét úgy, a legérzékenyebb, a legszenzitívebb 
időszakukban ott vagyunk velül, nekik, mert ezt később már nem lehet 
pótolni. A gyermekkor évei megismételhetetlenek, visszafelé nem 
lehet forgatni az idő kerekét. Téglák ezek, erre épül felnőttként az 
életük.

Piskor Lajosné tanító és gyógypedagógus
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„Lesence Völgye”
Települések

Körjegyzőségének
ügyfélfogadási rendje

Hétfő 13.00-16.00

Szerda 8.00-12.00
13.00-16.00

Péntek 8.00-12.00

Kedd, csütörtök
Nincs ügyfélfogadás!

   Mindenekelőtt fontosnak tartom a közösségépítést, a helyi érté-
kek felkutatását, újabb aktív csoportok bevonását a kultúrház éle-
tébe. Továbbra is keresem a rendszeres, jó kapcsolatot és együtt-
működést a civil szerveződésekkel.
   A településen működő civil szervezetek: Vöröskereszt, Nyug-
díjas Klub, Cserkészcsapat és az oktatási intézmények Szülői 
Munkaközösségei.
  Amatőr csoportjaink: Nyugdíjas Énekkar, Laci és a Mulatós 
Asszonyok, L-Csillagok tánccsoport, gyermek tánccsoport.
  Civil szervezeteink, amatőr csoportjaink a korábbi évekhez 
hasonlóan jól működnek, hetente a kultúrházban tartják próbáikat. 
A Nyugdíjas Klub minden hónap első csütörtökén a kultúrházban 
tartja összejöveteleit. Társastáncoktatás folyik heti egy alkalommal 
keddi napokon gyermekek részére, valamint moderntánc szombati 
napokon. A helyi rendezvényeken kívül műsoraikkal részt vettünk 
Lesencetomaj, Uzsa, Szigliget és Vajka testvértelepülés falunapi 
rendezvényein.
   Kultúrház kihasználtságáról 2009-ben:
69 rendezvény volt a kultúrházban. Ezekbe az alkalmakba termé-
szetesen nem csak a zenés, műsoros rendezvények tartoznak bele, 
hanem egyéb megbeszélések, előadások, közmeghallgatás. Ren-
dezvényeink sikerességét nem kell kommentálnom, sok utána-
járással és egyeztetéssel járnak.
Említésképpen:
Nőnap, Falunap, Szüreti felvonulás, Márton napi rendezvé-
nyek, Falunapi disznóvágás. Igen nagy összefogásról, közösségi 
erőről és szervezettségről tettek tanúbizonyságot. Itt említést érde-
mel a helyi és környékbeli cégek, vállalkozók anyagi és erkölcsi 
hozzájárulása is.
   A kultúrház helyiségeinek bérbeadási rendje: 
Az intézmény nagytermének és helyiségeinek a bérbeadása - a be-
vételi források növelése érdekében – az önkormányzat képviselő-
testülete által meghatározott tarifák alapján történik. 
Kereskedelmi tevékenységre:                     2.000,- Ft/óra
Családi rendezvényre helyi lakosnak:  22.000,- Ft/alkalom
          nem helyi lakosnak:  44.000,- Ft/alkalom
2009-ben a kultúrház családi rendezvényre: 1, kereskedelmi tevé-
kenységre: 16, termékbemutatóra: 3 alkalommal került kiadásra
  Köszönetemet fejezem ki a Százholdas Pagony Óvoda vezető-
jének és dolgozóinak, a helyi pedagógusoknak, a képviselő-testület 
tagjainak, a civil szervezetek vezetőinek, tagjainak és a falu lakos-
ságának, hogy segítségükkel, akár bíztatással is hozzájárultak ren-
dezvényeink sikeréhez. Várom további ötleteiket, segítségüket a 
hatékonyabb munkavégzéshez és a még szélesebb körű közösség-
építéshez.
Kultúrház 2010. évi tervezett rendezvényei:
Május 2. Anyák napja, Június 5. Operett Orfeum – Pápa Pegazus 
Színház előadásában, batyus bál, Július 18. Búcsú, Augusztus 
7. Falunap, Szeptember 4. Szüreti felvonulás, Október 23. 
Nemzeti ünnep, November 6. Borút, November13. Márton nap, 
December 5. Mikulás, December 18. Idősek Karácsonya, 
December 19. Mindenki Karácsonya

Nagy Károlyné
Műv.ház vezető
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