
A Dé r yné  e l őad ás o k  

A Déryné közösség azt jelenti, hogy egy ernyőszervezeten keresztül állami 
támogatással komoly darabok és ismert színészek tudnak településünkre 
jönni. Fontos megemlíteni, hogy csak úgy tud a jövőben hasonló pályázati 
forrásból létrejönni kulturális esemény, ha annak megrendezésekor sokan 
eljönnek. Már annyira leegyszerűsödik minden- valaki megszervezi, egy 
apparátus dolgozik, a színészek adott esetben közel 500 km-t utaznak, hogy 
az ország legtávolabbi pontjába is elvigyenek valamit, ugyanakkor a helyben 
élőknek, esetleg a szomszédos településen élőknek mindössze annyit kell 
tenniük, hogy ellátogatnak a számukra szervezett ingyenes előadásra. Úgy 
érzem, hogy ha ez nem megy, akkor valódi igény nincsen ezekre és nyugodtan 
elengedhetjük.  
A szőlőszem c. monodrámát láthattuk Petőfi Sándor életének regényét versein 

keresztül Turek Miklós színművész fantasztikus játékának tolmácsolásában. 

Az előadásból a költő életének fontosabb állomásait követhettük végig és 

közben megismerhettük Petőfi Sándor gondolatait. Turek Miklós a József Attila 

színház színésze Budapestről látogatott Szalatnakra. 

T é l i  ma d á re te té s !  

Lehet kezdeni, de csak akkor, ha egész télen 
tudjuk végezni, az etetők soha nem ürülnek ki! A 
játszótér létesítése miatt idén nem etetjük ennek 
közvetlen közelében a madarakat.  

 

A  Va s út i  Ő r há z  pr ob lé má ja  

Ahogy a Facebookon is nyomon követhették az érdeklődök a fejleményeket, a MÁV az új állomásépület kialakítása miatt szándékozott 
a régit lebontani. A bontásról értesítést nem küldtek az önkormányzatnak, egyszer telefonált egy vállalkozó, aki meg volt bízva az 
épület elbontásával, és csak azt kérdezte meg, hogy szeretné-e valaki a téglákat. Innen indult az egész ügy. 
Kiderült, hogy néhányan emlékeznek arra, hogy a húsz évvel ezelőtti faluvezetés megállapodott a MÁV akkori vezetőivel, hogy az 
önkormányzat használhatja az épületet, de nem ruházták át, kizárólag használatba engedték. Erről hivatalos megállapodás nem 
született, csak egy szándéknyilatkozat, amelyet egyik fél sem talál.   
Egy nagyon régóta álló ügyet így újra indítottunk, de most hivatalosan kezdeményeztük a tulajdonba vételt. Így annak befogadása 
után a MÁV leállította a bontást, és most vizsgálják a szakhatóságok bevonásával azt, hogy el tudják-e idegeníteni az önkormányzat 
számára. Az épület egyik fala pont a 9 méteres védőtávolságon van, így ezért kérdéses a fenti folyamat. A legrosszabb kimenetel a 
hosszú távú bérlet, mert ebben a konstrukcióban hasznosítási tervezés szükséges- konkrétumokkal. Annyira konkrétan, hogy pl 
tetőfelújítás – dátum megadva, vagy funkcionális működés ekkortól…Ez a vállalás azért elég nagy terhet ró az önkormányzat 
számára. Ha eladható vagy átvehető, akkor annyival vagyunk előbbre, hogy nem kell konkrét ígéretet tennünk, hanem ugyanaz az 
építésügyi szabályozás vonatkozik rá, mint minden más egyéb épületre, hogy jó gazda módjára kell tulajdonolni. A törvényi 
szabályozás nem engedi meg, hogy valakinek- legyen az akár egy önkormányzat- romba dőljön az ingatlanja- erről gondoskodni 
szükséges. 

Sz a la tna k i  A dve nt  

 
December 21-én 11.00-tól este 9-ig  Adventet tartunk Szalatnakon. Az év utolsó munkanapjának délutánján nagyszabású 
tombolahúzást tartunk, amelyre minden kedves szelvénnyel rendelkező családot várunk. A tombolát év közben lehetett gyűjteni 
úgy, hogy valamilyen pozitív dolgot tett az illető a közösségért bérezés nélkül. A húzás alkalmával röviden meg is említjük a segítő 
cselekedetet elismerésül. Főnyeremény egy wellness családi hétvége, de egyéb komoly élmény és tárgynyereményeket is 
kisorsolunk. Kérjük, hogy lehetőleg mindenki személyesen legyen jelen. A tombola játék 18.30-kor kezdődik a Moziteremben. Ezután 
pedig szabadtéren ünnepi tűzzsonglőr bemutatót nézhetünk meg.  
Az Adventi Napon egész nap – karácsonyi zene, büfé, tea és forralt bor várja lakóinkat! Kézműves árusítókat még várunk!  
November 30-ig még lehet jót tenni! A tombolaosztást akkor zárjuk. A decemberi jótétemények, felajánlások már a következő évhez 
fognak tartozni. Az ismert szlogen itt is igaz; Jónak lenni jó! 

K öz me g ha l l gatás  

November 24-én közmeghallgatás, falugyűlés! Szeretettel várunk mindenkit a 

Moziteremben 17.00-18.15-ig! Kérjük a réteges öltözködést, minimálisan fogunk 

csak temperálni a teremben! 
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