
Helyi termék 

A kosarak mellett két új helyi 

termékünk lett.  Az ökológiai 

szivacs, mely megvásárolható 

a Hivatalban. 

 

És a Téglaégető fesztiválhoz 

kapcsolódóan tégla 

kulcstartó, ennek gyártása 

még folyamatban van. 

 

Fejlesztések  
Elkészült a Moziterem büfé részének és 

a mosdók felújítása, Jankó Zsolt 

segítségével. A kivitelezésben nyújtott 

munkáját külön köszönjük Gungl 

Gábornak és Óbert Balázsnak. 

Megérkeztek a játszótéri játékok, 

melyeket, reményeink szerint, 

hamarosan telepíteni tudunk. Ehhez 

várunk még pályázati forrásokat. 

Megkezdődtek a szabadtéri fitnesz park 

telepítésének munkálatai az iskola 

udvarán. Köszönjük Varga Szabolcs 

önzetlen felajánlását és közreműködést 

az alap kiásásában. 

Programok 
Bővelkedtünk programokban is az elmúlt 

időszakban.  

Az első Darts és Csocsóbajnokságunkon 

Bikaszem bajnokot és Csocsókirályt 

avattunk, mind a gyerekek, mind a 

felnőttek között. Szurkolók számára 

változatos játéklehetőséget 

biztosítottunk, például flipper, arcade 

játék formájában, valamint egy igazi 

zenegép is gondoskodott a jó hangulatról. 

Február közepén a Sinum Színházi 

Műhely „Janus misztérium és karnevál” 

című izgalmas és különleges előadását 

tekinthették meg az érdeklődők. Ezt 

követte a DixImage Band fergeteges, 

dixiland stílusú koncertje. 

Pályázatok 
Számos pályázatot írtunk, írattunk és előkészítettünk, melyeket eddig januárban és 
februárban beadtunk: 

- Top- plusz- játszótér aljzat, buszmegálló létesítése új helyen, játszótér körüli kerítés 
- NKA- új térzenei koncertsorozat, háromnapos könnyűzenei fesztivál és koncert, 
gyermekprogramok 
- Leader- ravatalozó felújítása, sebességmérő tábla létesítése- hiánypótlása- 
- Magyar Falu Program (MFP) pályázatok: kommunális eszközbeszerzés (kistraktor), 
közösségszervező további foglalkoztatása, új hűtők és rendezvény sátrak vásárlása, 
temetőfelújítása (urnafal), szolgálati lakás kialakítása (ez az óvoda felújítása), 
belterületi út felújítása (temető fele illetve a Kossuth utca hátsó része), kültéri 
létesítmények vásárlása (sakkasztalok padokkal a játszótér mellé, illetve 8 külterületi 
pad a templomkertbe), elektromos kerékpárok vásárlása (Szalatnaki Sportegyesület) 

Előkészítés alatt:  
Top- plusz belterületi vízrendezés (Béke utca illetve a temető melletti út) 

Könyvtár 

Bővítettük könyvtárunkat is, több új könyvet vásároltunk. Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, változott a könyvtár nyitva 

tartása is. Jó hír, hogy szerdánként este 6 óráig tudtok kölcsönözni. Érdemes benézni, mert itt minden elérhető. 

Ami nincs a helyszínen, pár napon belül bekérjük. 

 

Új kollégánk 

Kovács Krisztina közösségszervező és könyvtáros. Kriszta fogja a rendezvényekhez kapcsolódó pályázatokat írni, a Nemzeti 

Kulturális Alap oldalán, illetve koordinálja is azokat. Tervei között szerepel táborok, kirándulások szervezése, és minden 

olyan dolog, amely megmozgatja a közösséget és esetleg behív másokat településünkre. 

2022. február, IV. évfolyam 2. szám 

 

 

 

 


