
Közfoglalkoztatás 
 

Sajnos a közfoglalkoztatás rendszerét 

átdolgozták, ezért le kellett 

csökkentsük a létszámot. Dolgozóink 

kezét nem engedjük teljesen el, ha 

igényt tartanak arra, hogy kosarat 

fonjanak, vagy veteményest 

gondozzanak, más formában, de 

lehetőséget biztosítunk pénzkeresésre. 

Már többször jeleztük, hogy a 

Szalatnaki Nonprofit átveszi az 

elkészült kosarakat, amelyet el tud 

adni, hiszen már a Kincses Baranya 

pavilonban is ott vagyunk, a pécsi 

Patrónus Piacon gyakori árusítók 

voltunk. Legyen áru, és visszük. 

Játszótér átadás 
 

Nagy örömünkre elkészült Szalatnak első 

játszótere, amelyet országgyűlési 

képviselőnk Dr. Hargitai János adott át a 

szalatnaki gyerekeknek és indította el az 

első játékot a parkban. Beszédében felhívta 

a figyelmet az elkövetkezendő nehéz 

időkre, de azt is elmondta, hogy a Magyar 

Falu Program nem áll meg, hanem 

folyamatosan támogatni fogják a 

településeket. Kiemelte, hogy Szalatnak 

nagyot ugrott előre, a falu láthatóvá vált. 

Ezúton köszönjük ismételten mindenkinek a 

munkát, akinek fontos a közös jövőnk. A 

teret Tamás Anti fogja karbantartani, a 

játékokra és a kivitelezésre garanciát 

vállaltak partnereink. A megnyitón legalább 

negyven gyerek és szüleik vettek részt, jó, 

hogy ilyen sokan voltunk, ez bíztató a jövő 

szempontjából.  

 

Fesztivál hangulat 
Az augusztus hónap mozgalmas volt. Településünk életének első fesztiválját megtartottuk, ahol közel három napon keresztül 
szórakozhattak a vendégek. Az első nap egy olyan híres zenekar lépett fel, amely LGT slágereket játszott, és az LGT zenekar egyes 
tagjai is időnként felléptek a múltban velük. A hangosítás Mázsár László munkája volt, amely olyan kidolgozott technikai háttérrel 
biztosította a hangulatot, hogy a kilenc színpadon lévő zenész megelégedve távozott. A zenekar slágerein több korszak nőtt fel, sok 
daluk magyar filmek zenei aláfestését is adják. Második nap operettslágereket hallgattunk, betekinthettünk az igazi autentikus 
cigány zenébe, megkóstolhattuk a helyi bográcsos specialitásokat, majd szintén slágerek következtek Elvis – alias Végvári Sándor 
amerikából hazatelepült zenész tolmácsolásában. Amit biztosan már mindenki hallott- hogy az előzetesen megbeszélt 
operettslágerek helyett kellett hat nap alatt megszerveznünk, milyen fellépők legyenek a művész úr fesztivál előtt lévő hetének 
bejelentése miatt, hogy nem tudnak nálunk fellépni. Így kicsit több lett a rock, mint korábban terveztük. Az Üllői Úti F:ák zenekar 
érdekes világba kalauzolta hallgatót, és egyből belezuhantunk a budapesti alternatív rock kellős közepébe. A formáció egyébként 
évtizedek óta uralja a közönséget az olyan nagy fesztiválokon, mint a Fishing on Orfű, vagy a Sziget fesztivál, de rendszeresen fellép 
Lovasi András (ex. Kispál és a Borz, Kiscsillag…) formációival. Itt kicsit formabontó volt a megjelenése, de mindenki láthatott egy 
szélesebb zenei műsort közreműködésükkel. Este a Jump Rock Band partizenekar zárta a programot, sokan táncoltak, még az 
énekes is a fesztiválozók között. Másnap a Kezes- Lábas Játszóház települt ki, valamint hagyományőrzők programjait vonultattuk 
fel. A tűzzsonglőrök zárták a napot, akiket tervezünk még visszahívni. Nagyon szép volt a produkció. 

Köztéri fák ápolása 
 

Sajnos az aszály és a nagy meleg a 

köztéri fákat sem kímélte. Így 

megbízott- korábban a Vatikán 

főkertészeként tevékenykedett - 

Alessandro Reali szakmai és fizikai 

segítségére volt szükségünk a nyár 

végén. Minden egyes tuja a 

templomtéren gombás fertőzést 

kapott, mivel nagyon be volt fülledve 

– évek óta senki sem kezelte őket. Így 

nemcsak azokat, hanem az 

országfásítás során ültetett 30 

nyírfát is lekezelte, illetve lekezeli azt 

a pár elmaradt fát, ami még hátravan.  

 

Sebességmérő tábla és sebességcsökkentő borda 

kihelyezése 
A Béke utca végén sebességcsökkentő bordát, a Frankel Leó utcában sebességmérő 
táblát helyeztünk el, az utóbbit pályázati forrásból. A testület fel szeretne lépni a 
gyorshajtás ellen, többféle okból. A Béke utcában kisebb sebességnél kevésbé porzik 
az út, a Frankel Leó – azaz a fő utcában, pedig nagy a forgalom, és egyik oldalán 
nincs járda, ezért biztonsági szempontból fontos. Természetesen ha úgy látjuk, hogy 
ez nem elegendő, további intézkedéseket teszünk a jövőben. Mindezt azért, hogy egy 
biztonságos, szerethető lakó és pihenő övezetet alakítsunk, formáljunk.   
 

Uborka termesztés 

Az uborkaföldünk mindennel együtt 
jelképes összegért kiadó – várjuk olyan 
család/családok jelentkezését, akik 
plusz bevételt szeretnének 
uborkatermesztésből. 

Vízelvezetés – csatornák tisztítása-kotrása 
A falu központjában lévő vízelvezető rendszert kitakarítottuk, a csatornák kotrását 

pályázati segítséggel megoldottuk. Reméljük mindenki örömére, szintén évtizedes 

munkát pótoltunk be.  
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