
A Versbarátok V. Találkozója... 
... a zselízi kultúrház tükörtermében zajlott április 10-én Gunyics János szervezésében. 
Saróka Liliána, akit ősszel, a Magyar Házban együttesével is láthatott az érdeklődő 
közönség, ezúttal is igényesen megzenésített verseket adott elő. A költészet napja 
alkalmából rendezett, kellemes vasárnapi délutáni találkozón Balla Gábor és Récsei 
Róbert versmondásának is tapsolhatott a népes közönség. 
 
Vezetőségi ülés 
Alapszervezetünk vezetősége április 13-i ülésének a legfontosabb témái közé tartoztak: a 
majális megszervezése, a Magyar Ház építése, a benyújtott pályázatok helyzete, a 
tagnyilvántartás felújítása és a június 18-ra tervezett énekkari fesztivál. Ülésünkön jelen 
volt  Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke, aki hozzászólásában örömét fejezte ki 
a zselízi alapszervezet munkájának fellendülése okán. Javasolta, hogy alapszervezetünk 
működjön együtt a helyi régió csoportjaival, alapszervezeteivel, és színjátszó csoport 
létrehozására is bátorította a megújult vezetőséget. Felhívta a figyelmet arra is, hogy 
munkánkhoz uniós támogatást lehet kérni, a pályázatot június 1-jéig be kell benyújtani, 
amihez felajánlotta a szakmai segítségét is. 
 
Munkák a Magyar Házon 
Az építkezés munkáiban az áprilisi hónap folyamán: 
– befejeződnek a villanyszerelés munkái Mocsári Lajosnak köszönhetően; 
– sok-sok önkéntes munkaórának és sok eurónyi támogatásnak köszönhetően megépül a 
Magyar Ház udvarán a járda;  
– a Magyar Ház közvetlen közelében álló, veszélyessé vált fák kivágása után eltávolítottuk 
a fatönköket; 
– megkezdődtek az udvar tereprendezési munkái; 
– megkezdődött a közösségi helyiség vakolása. 
 
Támogatóink: 
Nemzetközi üzletlánc: térkő; Cserba János: kavics, homok; Magát Róbert: villanykábel; 
Turček Dezider és János: villanyszerelési anyagok; építőanyag-nagyraktár: cement, mész; 
Tóth Gyula: cement; Batár Péter: gipsz. 
 
Megkezdődött a téglajegyek 2011-es értékesítése  
Értesítjük a Tisztelt Tagságot és minden segíteni akaró polgárt, hogy április 26-án 
megkezdődött a téglajegyek értékesítése. A befolyt összeget a Magyar Ház idei 
munkáira, befejezésére fordítjuk. Téglajegyek kaphatók minden vezetőségi tagnál. 

 



MEGHÍVÓ 

MAJÁLIS 2011 – Mindenki számít 
Szeretettel várunk mindenkit 2011. április 30-án szombaton a 
Magyar Ház udvarán 

1000 Matiné gyerekeknek 

 Ugrálóvár, lovaglás, kézműves foglalkozás, májusfa-díszítés, 
-állítás, arcfestés, krétarajz, jutalom, meglepetés, ... 

1500 műsoros délután 

Fellépnek:  

Balla Ádám – klarinét 
Kormosi Gyula – gitár 
Kincső Ifjúsági Néptáncegyüttes 
Mézes házaspár 

RETROTON Magyarországról – NEOTON slágerek 

CORELOSA Komáromból 

2000 VIA NOVA ICS, Majális-buli 
 
A helyszínen 5 kondérban finomabbnál finomabb ételek készülnek, 
gyerekeknek palacsinta, hot dog, sült husi.  

A jókedv garantált, rossz idő esetén a rendezvényt későbbi időpontban 
tartjuk. 

A belépés díjtalan, de lesz alkalom az adakozásra is. Az így befolyt összeget a 
Magyar Ház nagytermének vakolására fogjuk fordítani. 

Csemadok Zselíz, MKP, Rákóczi BT, Via Nova ICS, szülői szövetségek, Zselízi 
Hangok polgári társulás, Blue Art polg. társulás. 
 
Másnap, május 1-jén 1300 órától mindenkit szeretettel várunk a 
kultúrházba, ahol a magyar óvodások és alapiskolások műsorral 
kedveskednek az édesanyáknak, nagymamáknak. 


