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Fitnesz Park
Az iskolaudvarban elkészült a fitnesz park, várjuk mozogni kívánó lakóinkat. A Szalatnaki Sportegyesület 2,6 milliós
beruházását közösségi módszerrel telepítettük, ebben többen segítségünkre voltak. Kérünk mindenkit, hogy aki rendszeresen
használni szeretné lépjen be tagnak, hogy az egyesület fenn tudjon maradni, és további pályázatokon tudjon részt venni.
Fontos mindenkinek látnia, hogy a szervezetek könyvelése évente közel 250.000-300.000 Ft, amelyet optimálisan 50-60 tag
tudna kifizetni, mivel a tagdíj évente 5000 Ft. A tagok használhatják a szabadtéri ping-pong asztalokat, és a versenycsocsó
asztalt is korlátlanul. Ha kizárólag önkormányzati támogatásból működtetjük a szervezetet, akkor fennmaradása rövid távú,
így Szalatnak nagy lehetőséggel elesik további beruházásoktól, amely kizárólag a civil szférában elérhető. Ezért is van nagy
szükség erre. Ezzel együtt, pedig be kell lássuk, az ingyenes dolgok hosszú távon nem fenntarthatóak, mert az
önkormányzatra tesznek terhet, és így évekre nem tudjuk biztosítani a működést. Mindezeket összegezve, ha szeretnénk
településünkön programokat, létesítményeket ahhoz mindannyian kellünk egy kicsit!

Fakivágás
A temetőben öt nagyobb fát tervezünk kivágni. A munka ára nagyon nagy terhet ró
az önkormányzatra, ezért első körben megpróbáljuk a jelenlegi tulajdonossal a
Római Katolikus Egyházzal a költségeket megosztani, hiszen mi csak a fenntartók
és üzemeltetők vagyunk. Az egyház jelezte, hogy a temetőt önkormányzati
tulajdonba adná, amelyet annak fejében fogadunk el a testület álláspontja szerint,
ha a jelenlegi költségeket megosztják velünk. Több ajánlatot bekértünk, de a
legkedvezőbb is 650.000 Ft. A legalacsonyabb árat adó vállalkozó kérdezi Szalatnak
lakosságát, hogy esetleg lenne-e valaki, vagy akár többen is, akik segédkeznek napi
megbízással neki, illetve, akadna-e olyan lakos, akinek szüksége lenne-e a fára,
mert akkor nem viszi el. Kérjük, akik jelentkeznek az elszállítást azonnal aznap saját
költségükön végezzék el. Jelentkezni a hivatalban lehet.

Baromfivásár!
A Pataki Baromfi Farm ismét
szállít Szalatnakra 3 hetes
előnevelt csibéket, ha valaki
szeretne, jelezze a hivatalban
április 8-ig! Ugyanúgy, mint
tavaly, három színben
választhatóak, fehér, szürke és
sárga. Az első húshasznosítású,
a master vagy szürke kettős, a
sárgák tojó hibridek. 580
ft/egyed. A fajta pontos
megjelölésével lehet rendelni,
átvétel nagyszombaton, április
16-án 10.00-kor a hivatal előtt.
A helyszínen kell fizetni,
mindenkit kérnek, hogy pontos
összeget hozzon.

Déryné Program
Március 24-én részt vettünk a Déryné Színházat Mindenkinek konferencián, ahol
olyan előadásokat és műhelybeszélgetéseket hallgattunk, amely reményeink szerint
megalapozza, hogy Szalatnakon fellendítsük a kulturális életet. Mozi termünkben
vándorszínházi produkciókat szeretnénk vendégül látni. Ez az országos program
alkalmas arra, hogy minimális belépővel vagy teljesen ingyenesen komoly
költségvetésű előadásokat hozzunk a településre. Ezzel együtt, a Köszönjük
Magyarország programjába is regisztráltunk.

Barack ültetvény
Reali Alessandro a barackfák
ápolását elkezdte, a tavaszi
munkálatok elsősorban a
metszés és a fák
tápanyagellátása.
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Kosárfonás- jövedelemkiegészítés
Március 25-én a Szalatnaki Nonprofit Kft munkatársai a jelenlegi kézzel készített papírkosár készletet kivitték a pécsi
Patrónus Piacra, és megkezdték a kosarak árusítását. Egyelőre Húsvétig minden pénteken jelen leszünk a Kossuth téren, majd
szombatonként a Búza téri kézműves és termelői piacra megyünk az itt készített termékekkel. Az első piaci nap sikerrel
zárult, néhány óra alatt közel 60.000 Ft bevételünk volt. A nettó bevétel egy részét a készítők között fogjuk mindig elosztani.
Mindezért úgy gondoljuk, hogy érdemes elmozdulnunk abba az irányba, hogy bárki, aki meg szeretné tanulni a kosárfonást,
szívesen megtanítjuk, majd itt vagy otthon készített minőségi munkáját átvesszük. Az átvétel időpontjában kifizetjük, majd a
nonprofit munkatársai megpróbálják a piacon értékesíteni. A kosárfonás olyan otthon vagy itt közösségben végzett kézműves
tevékenység, amely nemcsak kreatív, hanem jövedelmet is ígér. Az alapanyagok minimális befektetést igényelnek.
Ez a tevékenység folyamatosan kiegészítheti a nyugdíjat, a gyermeknevelési támogatásokat, de a munkabért is. Számokat
nagyon nehéz mondani, mert egy közepes kosár után, ami néhány óra alatt elkészül – amely mellett bármi egyéb is belefér a
napba- körülbelül 2000 Ft-ot tudunk a jövőben adni. Mindez csak támpont. Megélhetéshez nagyon sokat kellene készíteni, de
az sem lehetetlen. A piacot, az eladást mi szervezzük, nekünk akkor jön vissza az alkotónak fizetett összeg, amikor valóban
eladjuk. Így minimális bizonytalanság sincsen ebben, a készítő részéről. Mindenki annyit készít, amennyit keresni szeretne.
Ezt az összeget nem érdemes órabérben számolni, mert kézműves termék, ami mellett akár zenét hallgatni is lehet, és nem
megerőltető, hanem alkotói örömet okoz. Bíztatjuk nyugdíjas lakóinkat, hogy vágjanak bele, akár közösen is – így
közösségépítésre is alkalmas, és jókat lehet beszélgetni a tevékenység során. Kérésre helyiséget biztosítunk. Összegezve:
gyorsan megtanulható, kiegészítő jövedelemszerzésre alkalmas, minimális befektetést igényel (amely befektetés
szerződéssel akár a nonprofitra is átruházható)- tehát 0 Ft-tal elkezdhető.

