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Lesenceistvánd Község Önkormányzatának ingyenes lapja

Az átmeneti, azaz krízis segélyrõl
Tisztelt olvasó! Engedje meg, hogy pár gondolatot megosszak Ön-
nel a címben szereplő segély kérvényezésével kapcsolatban, mert 
az utóbbi időben elszaporodni látszanak az olyan kérvények, ame-
lyek nem felelnek meg az igazságosság kritériumának. Segélyt csak 
akkor kérvényezzen, ha ténylegesen rászorulttá vált. Rászo-
rultság alatt azt értjük, hogy átmenetileg egy vagy több várat-
lan, előre nem tervezhető esemény következtében zavar kelet-
kezik a család költségvetésében. Máshogyan nem tudja helyre-
állítani az egyensúlyi állapotot, mint hogy a közösséghez fordul 
segítségért, a helyi önkormányzati hivatalon keresztül. A falunk 
közösségének ügyeit intéző hivatal abból a forrásból tud az ilyen 
esetekben segíteni, amelyet a polgártársaink adó formájában be-
fizettek. A választott képviselőkre bízták a költségvetés - azon belül 
a segélyezésre felhasználható összeg - meghatározását. Tehát a 
képviselő testület meghatározta az éves keretösszeget, az admi-
nisztrációt a hivatal munkatársa végzi el. A döntést a keretösszegen 
belül a képviselő testület a polgármesterre átruházta, annak érde-
kében, hogy a ténylegesen rászorult minél hamarabb –akár két 
testületi ülés közötti időszakban- megkaphassa a segítséget. A 
legtöbb esetben élelemre, gyógyszerre, téli tüzelőre érkezik 
kérvény.
Akkor segítünk teljes szívből, ha azt látjuk, hogy a kérvényező 
minden tőle elvárható cselekményt már megtett és a közösség 
segítsége az utolsó lehetősége.

Nem szívesen segítünk olyan személyeken, akik élelemre kérnek 
pénzt és a hivatal előtt oltják el cigarettájukat, vagy arra hivatkoz-
nak, hogy nincsen tüzelőjük, miközben rendszeresen ittas állapot-
ban látjuk a kérvényezőt a faluban. Először a személynek (család-
nak) kell megtenni minden tőle elvárhatót. Azt várjuk el tőle, hogy 
ha kevés a bevétele, akkor először élelmet vegyen rajta és ne élve-
zeti cikket. Amennyiben szükséges kérjen életvezetési tanácsot a 
gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkatársától, vagy a cikk 
szerzőjétől. Készséggel állunk az ügy megoldásában a rendelke-
zésre, hogy a meglévő pénzügyi forrásait a leghatékonyabban tudja 
beosztani.

Általánosságban elmondható, hogy a családok költségeinek kifize-
tésére a családok tagjainak a bevétele szolgál, tehát olyan életvitelt 
kell folytatni minden családban, amely a bevételeivel összhangba 
hozható, ha magasak az igények, akkor fel kell térképezni a bevé-
teli lehetőségeket, valamilyen tisztességes munka elvégzésével. 
Amennyiben a bevétel nem növelhető, akkor sajnos lejjebb kell 

venni az igényeket, mert a köz-
mondás is úgy fogalmaz: „Ad-
dig nyújtózkodj ameddig a taka-
ród ér.” Soraimat egy másik 
közmondással szeretném befe-
jezni: „Akinek nem inge ne ve-
gye magára.” Várjuk azon csa-
ládok jelentkezését, akik életve-
zetési tanácsot szeretnének kér-
ni.

Tisztelettel:
Tóth Csaba polgármester
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Óvodai hírek
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P I Z Z É R I A

 Fél évszázados lett falunk kisgyermekeket nevelő intézménye.
Ezen jubileumi születésnapról egy négynapos rendezvénysoro-
zat keretében (2012.05.30.-2012.06.02.) emlékeztünk meg.
2011/2012-es tanév kezdete óta átszőtte mindennapjainkat e 
jeles alkalom méltó megünneplésének szervezése. Közös össze-
fogással, rengeteg szervezéssel, s nagy-nagy izgalommal érkez-
tünk el a várva várt rendezvénysorozat első napjához a szakmai 
naphoz, melyen a kistérség óvodapedagógusai, intézményünk 
partner intézményeinek képviselői jelenlétükkel megtiszteltek 
bennünket.
Szakmai napunk két részből állt. Délelőtti programjaink a Műve-
lődési Házban zajlottak, ahol az óvodapedagógiai munkával 
kapcsolatos szakmai előadásokkal gazdagodhattak a jelenlevők. 
Nagy megtiszteltetésnek tartottuk, hogy -Tóth Csaba polgár-
mester úr felkérésére -elfogadta meghívásunkat Szűcs Attila Úr , 
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának 
vezetője, Noé Antalné közoktatási szakértő, akik részletes infor-
mációt nyújtottak a közoktatási intézményeket érintő változá-
sokról. Mind ezek mellett köszönetünket szeretném kifejezni 
Varjúné Fodor Edit tanárnőnek „Mesélj minden nap gyerme-
kednek” érdeklődést felkeltő előadásért. Természetesen vendég 
előadóink mellett -a  lehetőséget kihasználva- nevelőtestületünk 
óvodánk szakmai arculatát is megismertette a meghívásunkat 
elfogadó vendégekkel. A délután folyamán pedig lehetőséget 
biztosítottunk óvodánk megtekintésére.
A második nap a gyermekeké volt. Az óvoda udvarán –Gyermek-
nap kertében- a Szülői Közösség anyagi támogatásával egész 
délelőtt ugrálóvár, ” Villám pónizás” várta a gyermekeket, továb-
bá találkozhattak „Lufimanóval” akitől mindenki „ajándékot „  
is kapott. Délután a budapesti Palinta Társulat zenés vidám , 
interaktív előadása színesítette napunkat. Jubileumi emlékün-
nepségünk keretében rajzpályázatot hirdettünk „Óvodába jár-
tam”,  „Ilyen az én óvodám” címmel, továbbá jelenlegi és régi 
óvodásaink munkáiból, fotókból kiállítást szerveztünk. Az óvo-
dás kisgyermekek mellett, alsó tagozatos iskolások rajzai is 
gazdagították kiállításunkat, visszaemlékezvén az óvodában töl-
tött szép időkre. Köszönjük nekik, s a tanító néniknek, akik 
lehetőséget adtak a gyermekeknek a rajzok elkészítésére. A rajz 
és fotókiállítás megnyitója után  a helyi Szent Jakab Katolikus 
templomban óvodánk 50 éves fennállása alkalmából hálaadó 
szentmisét mutatott be dr. Márfi Gyula Veszprémi érsek, a 
szentmisén orgonán közreműködött Varnus Xavér orgonamű-
vész, s a helyi ifjúsági énekkar. Köszönetünket szeretnénk kife-
jezni dr. Bécsi László Plébános Úrnak, az egyházközösség 
képviselőtestületének, akik a szentmisén összegyűjtött persely-
adományt felajánlották óvodánk eszközállományának bőví-
tésére. Június 02.-a jelentette az ünnepségsorozat fénypontját, 
hisz délután két órakor a Művelődési Házban Jubileumi évzáró 
és Gálaműsor keretében mostani és egykori óvodásaink szerep-
lésével emlékeztünk a múltra, jelenítettük meg mindennap-
jainkat. .Köszönjük egykori óvodásainknak és a felkészítésüket 
segítő felnőtteknek (Nagy Károlynénak, Fekete Lajosnak ), hogy 
lelkesen készültek e mindannyiunk számára fontos eseményre. 

folytatás a hátoldalon
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Ismét eltelt egy nyár, a tavaszi ünnepek után (Nőnap, Anyák napja) 
készülődhettünk a nyári szabadtéri programokra. A már hagyo-
mánnyá vált a Szent Iván éjé rendezvényt június 16-án tartottuk, 

szokásosan a focitornára építve, 
melynek szervezését a helyi 
sportszervezettel közösen vé-
geztük. A rendezvény híre, 
mondhatjuk kilépett kis falunk 
határán, aminek eredményeként 
a látogatottsága is nagyobb lett. 
Sajnos ez nem mindig a prog-
ram színvonalát növeli. Búcsúi 
bálunkat szerettük volna utca-
bálként megrendezni, de az idő-
járás ezt nem tette lehetővé. Fa-
lunapunk augusztus 5-én került 
megrendezése, ahol az időjá-
rásra már nem lehetett panasz, 
igazi nyári forróságban telt a 

nap a hagyományos módon fo-
cival, ünnepi szentmisével, ko-
szorúzással, kulturális progra-
mokkal, főzőversennyel és a 
nap zárásaként bállal. A kultu-
rális programot a Tapolcai Jár-
dányi Pál Zeneiskola tanárainak 
rézfúvós együttese nyitotta, 
majd a helyi civil szervezetek 
műsorait láthattuk. Köszönjük mindenkinek a közreműködést a nap 
lebonyolításában való segítséget a központi főzésben részt-
vevőknek, hogy ismét egy jóízű finom pörkölttel kínálták meg a 
falu lakósságát.  A nyár folyamán civil szervezeteink tánccsoportjai 
részt vettek az uzsai falunapon és Vajkán a Nyugdíjas Klub 

Énekkara Lesencetomajon, a 
falunapon szerepelt.
A nyár zárásaként az ősz kezde-
tén a raposkai szüreti rendez-

vény szeptember 1-én zajlott, a-
hova szépszámú felvonulóval és 
műsorral indult Lesenceistvánd. A 
műsorban bemutatkoztak a helyi 
civil szervezet, színvonalas szóra-
koztató programmal készültek csoportjaink. Büszkék lehetünk rá-
juk! Novemberben az óvoda pedagógusok közreműködésével a ha-
gyományos Márton napi játszóház és decemberben a Mikulás ját-
szóház kerül megszervezésre. Ha Márton nap, akkor Borút és Már-
ton napi libavacsora, ami szintén november hónapban szervezünk 
és várunk rá minden érdeklődőt. Elérkezve az év végéhez az idősek 
karácsony és mindenki karácsonya programjainkkal kívánunk bé-
kés ünnepeket.

Hírek a kultúrház életébõl

Zámbó Mária

Édesapám Papp László halálára emlékezve
Hittel, akarattal, elkötelezett, igaz magyarként!

Papp László született 1920. szeptember 
18-án Lesenceistvándon. Meghalt 1981. 
november 10-én. – Élt 61 évet. Ősei is e 
földön éltek és nyugosznak.
A szeretett szülőfaluját soha el nem hagy-
ta volna. 

Iskoláit a sümegi gimnáziumban, majd a 
keszthelyi gyors és gépíróban végezte.
Szellemiségét Hamvas Béla író műveiből 
merítette. Nagyon sok barátja volt, ked-

velték közvetlenségéért, szép hangjáért. Jó tornász és futballista 
volt. 
Szívesen játszottak együtt, majd később mint vezetőjük dolgozott. 
Katona éveit a budaörsi laktanyában kezdte, majd a háború éveiben 
a németországi Halléba vezé-nyelték és mint ezredírnok volt a 
hadtestnél. 
A háború végeztével a szökést 
választották, mert mint mondta: 
- az oroszoknak nem lehet hinni. 
Így menekült meg a hadifog-
ságtól, inkább választva a bi-
zonytalant, mint a biztos halált.
Földművesként dolgozott a 
szülői birtokon.
1946. november 10-én házas-
ságot köt, hitvese Lovász Mar-
git. A házasságukból két leány-
gyermek született Gitta 1947-
2008, Márta 1949.

Az ötvenes évek borzalmai na-
gyon sok családot kikezdtek. Az 
örökölt birtok alapján kulákká 
nyilvánították a családot. A ve-
lejáró rettenetes bizonytalanság, megbélyegzés és a házkutatások-
kal próbálták megfélemlíteni.
Mint templomatyát klerikális elkötelezettsége és Mindszenti József 

hercegprímás bebörtönzése miatt 
többször kinyilvánította nézeteit. 
Sorozatos házkutatások – megfi-
gyelők háborgatták. Az ifjúság 
nagyon kedvelte őt és 1956. októ-
ber 23-án a Forradalmi Tanács 
elnökévé választották. Fegyelmet 
és higgadtságot követelt. Nagyon 
büszke volt a forradalomra. Sok 
támogatója volt a faluban.

Azután a dicső napok után jött a 
megtorlás, - de ő nem félt. A csa-
lád külföldre való menekülésre 
december elejére készen volt. Ő 
nemet mondott, mint mondta: az 
országot nem nekem kell elhagy-

nom és a magyar sorsot büszkén vállalom. Kihallgatások, rendőri 
felügyelet, megalázás következett. A család állandó megfélem-
lítése. Állásából elbocsátották (sümegi Aköv), állást sehol nem 
kapott. A fűzfői Nitrokémiánál kapott segédmunkási állást régi 
ismerősei segítségével. Az ingázás fáradalmait is szívesen vállalta, 
de az elköltözést nem. Mindig boldogan ült fel a vonatra, hisz várta a 
hőn szeretett otthon, a család. És az ősi szőlő, a pince, melyet fel 
nem cserélt volna semmiért. Zaharovits Sándorné
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Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2012. szeptember 
10–től a 107-es segélyhívó szám automatikusan a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletén csörög. Sem ez, sem 
pedig a 112-es segélyhívó nem alkalmas azonban arra, hogy ar-
ról városi rendőrkapitányságot, esetlegesen ügy előadóját kap-
csoljuk. 
Éppen ezért megkérünk mindenkit, hogy a segélyhívókat – 
ahogyan a neve is jelzi – csak szükség esetén, segélykérésre 
használják. Ügyintézés, érdeklődés céljából hívják az adott 
szerv központi számát az alábbiak alapján:

 Veszprémi Rendőrkapitányság:  +36-88-428-022
 Ajkai Rendőrkapitányság:   +36-88-500-990
 Balatonalmádi Rendőrkapitányság:  +36-88-438-711
 Balatonfüredi Rendőrkapitányság:  +36-87-482-288
 Pápai Rendőrkapitányság:   +36-89-313-011
 Tapolcai Rendőrkapitányság:  +36-87-412-322
 Várpalotai Rendőrkapitányság:  +36-88-592-450

További, hasznos telefonszámokat találnak a rendőrség honlap-
ján, a Veszprém megyei alportálon is www.police.hu/veszprem. 
A társszervek, mentők és tűzoltók elérhetőségeit szintén a 
honlapjukon www.mentok.hu,  www.veszprem.katasztrofave-
delem.hu láthatják. 

Kérjük, segítsék munkánkat, hiszen a fentiek betartásával 
elkerülhető lesz, hogy a bajba jutottaknak hosszabb ideig kelljen 
várni a szabad vonalra, s így gyorsabban érkezhet a gyakran 
életmentő segítség.

Lakossági felhívás a segélyhívók kapcsán

Tapolcai Rendőrkapitányság

Nincsen a bölcsek köve a zsebemben, ami azt jelenti, hogy bizony 
sokszor még magam sem tudom, hogy minden rendben megy e szű-
kebb és tágabb környezetünkben, azonban az látható, hogy a termé-
szet rendjébe ágyazódó gondolkozással itt Lesenceistvándon is baj 
van, mégpedig nem is kicsi. Most egy nagyot sóhajtottam, vettem 
egy mély lélegzetet, mert még a gondolata is a szívembe hasít an-
nak, amiről szólni szeretnék. A baj azzal van, hogy néhányan 
(akinek nem ingje ne vegye magára) restek lettek. Mit jelent restnek 
lenni? Egy ismert közmondás némileg megválaszolja: „A rest két-
szer fárad”. Vizsgáljuk meg egy kicsit a szó jelentését, mely angolul 
pihenést jelent, ami még nem is lenne baj, hiszen munka után édes a 
pihenés, sőt szükséges is. A magyar szinonima szótár egy kicsit 
mást ír a rest szóval kapcsolatban. A teljesség igénye nélkül felsoro-
lom pár jelentését: naplopó, tétlenkedő, lustálkodó, dologkerülő, 
rendetlen. 

Kedves olvasó! Azzal van baj, hogy vannak közöttünk a szinonima 
szótár értelmezése szerintiek is, akik elfeledik kötelezettségeiket, 
és restek lettek bizonyos dolgokra, nem végzik el azokat a kötele-
zettségeiket, amelyeket szüleik anno szó nélkül saját érdekükben 
megtettek. Arra gondolok, konkrétan, hogy a lakó környezetünk, 
birtokaik kissé elhanyagolt formát kezdenek mutatni. Kevesek 
egyáltalán nem, míg mások csak ott művelik meg területeiket, egy 
régi közmondással élve, ahol a „papok táncolnak”, elhanyagolva 
több esetben nyakig érő gazt hagyva a területeik határain, útszé-
leken, árokpartokon, holott ezeknek a művelése is mindenkinek a 
jól felfogott érdeke, és még helyi rendelet is úgy szabályozza. 
Emlékezem, amikor Lesenceistvándra udvarló ifjúként, a terme-
lőszövetkezet dolgozójaként vagy már fiatal házasként, megis-
mertem a települést és az itt élő embereket, akkor még alig volt ta-

pasztalható a restség. Azóta mintha megnövekedett volna számuk, 
mintha a restség lenne a trendi ebben a nagy Európai liberális piac-
gazdaságban, amely Lesenceistvándra is beköszöntött. A restek 
elhanyagolják saját magukat és a lakókörnyezetüket, birtokaikat 
egyaránt. A szép anyaföldünk, - környezetünk szépítése a megélhe-
tésünk egy részének biztosítása helyett, - gyomot terem. Szemmel 
látható, szinte tapintható a pusztulása annak, ami egykor az életet 
jelentette az itt élő emberek számára. Emlékezzünk közösen és 
mondjuk el a fiatalabb nemzedékeknek, milyen is volt 15-20 évvel 
ezelőtt. Nem az ifjúkori tettre készség mondatja ezt velem, főleg 
nem a szocializmus rendszerének nosztalgiája kerítette hatalmába 
elmémet, mert a tények önmagukért beszélnek. Ha a két falu közötti 
kereszt előtt megállunk és tekintetünket a hegyünk felé fordítjuk, 
amely szó szerint az életet adta egykor őseinknek, elszorul a 
torkunk és könny gyűlik a szemünk sarkába, mert látjuk, hogy hal-
doklik az Istvándi hegy, megy tönkre atyáink hagyatéka. Meg kel-
lene őriznünk termő földként, mert majd mit mondunk a szüle-
inknek odaát, ha megkérdezik tőlük. Gyermekeim hogyan bántatok 
az ősi földdel? Merjük e majd azt mondani, hogy restek voltunk, 
hogy eladtuk idegeneknek. Ahogy az amőba táplálékát bekeríti, 
olyan komótosan hódítja vissza szőlőterületeinket is az erdő. Pedig 
a termő föld oly sokat megad a szorgos kezekkel megáldott ember-
nek, családnak, hogy felsorolni is alig győzzük. Az igaz, hogy fo-
lyamatosan gondoskodást igényel a földben lévő élet. A munka nem 
egyszerre, hanem elosztva az évszakoknak megfelelően az elül-
tetett növények fejlődési fázisaihoz igazodva keletkezik. Mit kap 
cserébe a szorgos kéz? A saját magunk által megtermelt szőlőt, 
amelyből bort készíthetünk, a mézédes gyümölcsöket, melyeket 
akkor szedünk le, amikor az már megérett. A gyümölcsökből lek-
várt főzünk, kompótot készítünk, eltesszük télire a nyár ízeit, vagy 
párlatként tesszük a felnőttek asztalára, ami segít feledni esetleges 
bánatukat, (természetesen mértékkel fogyasztva) vagy növelni 
vidámságukat. A zöldségeket frissen fogyaszthatjuk, tudjuk mit 
eszünk tudjuk, hogy biztonságosan állítottuk elő, sőt a maradékból 
savanyítva eltesszük a nyár és az ősz ízeit.

A növényeket szeretni kell, meg a földet, a magyar földet is szeretni 
kell, mert az táplálja a növényt a növény pedig bennünket. Nekünk 
halandó embereknek, kiknek bölcsője és éltetője a föld, amely 
nyughelyünk is lesz, majd egyszer, tisztelettel tartozunk, mert min-
denki tudja, hogy föld nélkül nincs növény és növény nélkül nincs 
élet. A Flóra és Fauna egymással szimbiózisban képes csak meg-
lenni.

A fenti gondolatok kapcsán, az első lépésünk az legyen, hogy feltér-
képezzük területeinket, és megvizsgáljuk, megtervezzük annak 
lehetőségeit, hogy mit tegyünk vele. Hogyan tudjuk hasznosítani a 
szűkebb és tágabb családunk és a faluközösségünk számára. Ha 
csak kevés időt tudunk évente a megmunkálásra fordíta n i ,  
mert na-gyon elfoglaltak 
vagyunk a munkahelyünk 
miatt, lega-lább ültessünk a 
t e r ü l e - t ü n k r e  
gyümölcsfákat, így kevés 
ráfordítással elérjük a 
fentebb már említett ered-
ményeket, azaz hasznát lát-
juk területeinknek, mun-
kánknak.

Ültess fát, gyermekeid u-
nokáid számára. Munkáld 
meg a földet, amit szüleid-
től használatra kaptál hogy 
gyermekeidnek továbbad-
hassad.

Ültess Fát

Tisztelettel:
Tóth Csaba polgármester
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Rendõrségi felhívás
300 ezer forintos díjkitûzés

A Balatonfüredi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya eljá-
rást folytat jelentős értékre do-
log elleni erőszakkal elkövetett 
lopás bűntettének megalapo-
zott gyanúja miatt ismeretlen 
tettessel szemben, aki 2011. de-
cember 31-én 18 óra 45 perc és 
2012. január 01-jén 01:30 óra 
között eltelt időben ajtóbefe-
szítés módszerével behatolt a 
8230 Balatonfüred, Arácsi út 
119 szám alatti családi házba 
és onnan kézpénzt és ékszereket 
tulajdonított el kb. tízmillió fo-
rint értékben.

A rendőrség kéri, hogy aki a 
bűncselekménnyel, illetve a 
bűncselekményt elkövető sze-
méllyel kapcsolatban érdemle-
ges információval rendelkezik, 
jelentkezzen munkaidőben sze-
mélyesen a Balatonfüredi Ren-
dőrkapitányság Bűnügyi Osz-
tályán vagy telefonon a 87/482-
288-es számon (44-82-es mel-
lék), illetve munkaidőn túl a 

107-es, 112-es segélyhívószá-
mon vagy a rendőrkapitányság 
ügyeletén.

A rendőrség (magánszemély 
kezdeményezésére) 2012. júni-
us 08-án a nyomravezetőnek
300.000 Ft nyomravezetői 
díjat tűzött ki.

A díjkitűzés összege annak fizet-
hető ki, aki az elkövető(k) sze-
mélyével kapcsolatban olyan 
pontos adatokkal rendelkezik, 
melyek segítségével az elkövető 
azonosítható, bűnösségére a 
gyanú megalapozottá válik, és 
ismereteit az eljárás során is-
merteti. Szükség esetén az el-
járó hatóság a tanú védelmére a 
szükséges intézkedéseket meg-
teszi. A Rendőrség a nyom-
ravezető személyét bizalmasan 
kezeli. A díjkitűzés vissza-
vonásának jogát a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője fenntartja. A díjkitűzés 
annak nyilvános visszavonásáig 
érvényes!  
A díjkitűzés összegére a 
Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság állományába 
tartozó személyek és azok 
hozzátartozói nem jogosultak.

(Balatonfüredi Rendőrkapitányság)

Kómár Viktória r. főhadnagy
sajtóreferens, Veszprém MRFK

Ünnepi megemlékezésünk délután az óvoda épületénél folyta-
tódott, ahol köszöntőt mondott: Lasztovicza Jenő országgyűlési 
képviselő, dr. Bekényi József főosztályvezető, valamint Tóth 
Csaba településünk polgármestere. Majd sor került óvodánk 
homlokzatán elhelyezett- Mónika Rödl keramikus által készített- 
„intézményi logó” felavatására. A hivatalos ünnepi megem-
lékezés óvodásaink, meghívott vendégeink által történő „lufien-
gedéssel” s a születésnapi torta elfogyasztásával zárult. Majd 
minden jelenlevő előtt kitárult intézményünk ajtaja s betekintést 
nyerhettek az épület falai mögé, ahol egy óvodatörténeti kiállítás 
megtekintése keretében minden érdeklődő feleleveníthette em-
lékeit.
S mi az ami megérintett bennünket? Jó volt látni a sok örömtől 
csillogó szemet, amint beléptek az óvoda ajtaján, s ráismertek a 
régi szeretett munkatársainkra, az egykori munkahelyre, a ked-
ves óvodára.
Azt hiszem  itt éreztük át valamennyien, hogy mennyire sokat je-
lentett ez az ünnepély, rendezvénysorozat mindannyiunk számá-
ra. Vendégeink érdeklődve tekintették meg a csoportszobákat, a 
helyiségeket, s úgy beszélgettek egymással mintha el sem múlt 
volna közben ez az 50 év. Meghatódva néztük örömüket, s itt 
fogalmazódott meg bennünk, hogy igen , ezért érdemes volt 
ennyit szervezkednünk!

Ezúton szeretném kifejezni hálámat azoknak, akik háttérmun-
kájukkal mindvégig segítségünkre volta, s akik nélkül ez a „szü-
letésnapi” rendezvény nem jöhetett volna létre: óvodánk dolgo-
zóinak, a fényképezésért, videózásért: Lakatos Adriennek, Sza-
lai Lászlónak, informatikai háttér –hangtechnika- biztosításáért: 
Morvai Lászlónak, Művelődési Ház dolgozóinak és önkor-
mányzati alkalmazottaknak. Bízom benne, hogy sikerült méltó 
emléket állítani elődeinknek, s most legalább annyira büszkék 
ránk mit mi Őrájuk.

Óvodai hírek folytatás az első oldalról

Nyírő-Bognár Mária
óvodavezető

hétfő-szerda 18.30-19.30
csütörtök 18.00-19.00

Primatorna

szombat 10.00-11.00

Táncpróba

Havi egy alkalommal pénteken

Női Kör
(hirdetett időpontban)

Kultúrház állandó programjai

kedd 17.00-19.00

Ping-pong

Nyugdíjas Klub
Minden hónap első csütörtök 14 órától

BÉLYEGZÕ
KÉSZÍTÉS
Gelencsér Dekor

Lesenceistvánd, Kossuth u. 129.

info@gelencserdekor.hu

+36-20-919-7785

Életjátékok - Tiniklub
Polyhos Csaba
1972-ben születtem Magyarországon, Cegléden. Második gye-
rekként jöttem, a keresztségben a Csaba nevet kaptam. Édesa-
pám az első munkahelyéről a vasúttól ment nyugdíjba, ahogy 
édesanyám is nyugdíjazásáig tanítónőként dolgozott ugyan-
abban az iskolában. Párommal 1996-ban fogadtuk egymást 
társul ebben az életben. Négy gyermek Áldást kaptunk, vállal-
tunk. Szegeden tanárként diplomáztam, majd kutatóként dolgoz-
tam. Ezután az üzleti életben töltöttem hat évet Budapesten 
multinacionális cégeknél tanácsadóként, illetve különböző me-
nedzser pozíciókban. 
2006-ban úgy döntöttem, hogy megváltoztatom az életem, és fel-
hagyok mindennel, ami nem én vagyok. Azóta keresem és járom 
az utamat, végzem a dolgomat.  Megtértem Őseim útjára, a csa-
ládunkat és az otthonunkat állítottam az életem fő helyére. Egy-
szerű, méltó, önfenntartó élet megteremtésére törekszünk. 2010-
ben leltünk otthonra itt Lesenceistvándon, a szőlőhegyen, egy 
ősöreg körtefa tövében. Teremtjük és működtetjük a „szeretet 
terét”, tanuljuk a gazdálkodást.
Sok utat bejártam. Kiteltek tanulóéveim. Immár tudom miért 
lettem tanító, mit mondjak, ha kérdeznek.
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Gergely Theáter:

2012. október 29.
hétfő 19 óra

Mona Marie mosolya
zenés vígjáték

Tamási Áron Művelődési központ
Kisfaludy u. 2-6.

Jegyek a helyszínen vásárolhatók.
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