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Közfoglalkoztatás
Az uborkatermesztés úgy néz 
ki, hogy sikeres lesz, közel 3-4 
tonna termést várunk. Az ül-
tetvények szépek, a dolgozóink 
fantasztikus munkát végeznek- 
mindenki csodájára jár a kert-
nek. A munka menetét nem a 
klasszikus időbeosztás sze-
rint, hanem az uborka növeke-
désével tervezzük. Elképzelhe-
tő, hogy hétvégén is dolgozunk, 
vagy éppen korán reggel kell 
bejönni vagy késő este benn 
maradni. Kezdünk olyan érde-
kes dolgokra rájönni, hogy es-
te lehet jól bújtatni, mert nap-
közben vagy reggel törik a szár. 
A nedves időjárás után gom-
bák ellen védekezünk, száraz-
ságban többet locsolunk. Hosz-
sznövekedésre kálciumot ada-
golunk a tartályba, de figye-
lünk közben arra, hogy túl sok 
nitrogént ne kapjon, mert ak-

kor haragos zöld lesz a levél. 
Sokáig lehetne sorolni az ubor-
katermesztés csínját-bínját, a 
lényeg, hogy együtt tanulunk. 
Sokáig tanulunk, addig, amíg 
egyszer csak azt nem mondja 
valaki közülünk, hogy csinál-
ja tovább otthon is. Előkészí-
ti a kertjét, vagy szól az önkor-
mányzatnak, mi pedig átadjuk a 
tapasztalatot, és megyünk segí-
teni. Helyben, valódi lehetőség, 
vevőt könnyen lehet találni, ké-
sőbb pedig együtt is értékesít-
hetünk nagyobb piacra. Gya-
korlatilag azt lehet mondani, 
hogy minden falun élő kerttel 
rendelkező embernek, család-
nak egy óriási lehetőség a ter-
melés, a növénytermesztés. Ad-
hat megélhetést, de nyújthat ki-
egészítést is. Vétek kihagyni, ha 
jut rá egy kis idő.

Német Klubhelység-hivatal 
átalakítás
A német nemzetiségi önkor-
mányzat székhelyével, és a né-
met klubhelységgel kapcsolato-
san nagyon sok félreértés ter-
jed a településen. A kisönkor-
mányzat zárható irodát szere-
tett volna, ezért, kijelöltük szá-
mukra az egyetlen ilyen helysé-
get, a könyvtár mellett. A mos-
tani „német klub” marad ugyan-
úgy klubhelység, továbbra is el-
fér benne az a sok bútor, de ha 
úgy érzik, el is adhatják. Remé-
nyeink szerint egyszer meg-
találjuk a megfelelő pályáza-
ti forrást az önkormányzati hi-

vatal átköltözésére, felújításá-
ra, és akkor az a helység is át-
épül valamelyest. A bejárat és 
parkoló az utcafront felől lesz, 
hátul befalazzuk, illetve új be-
járatot nyitunk. A tervek ké-
szen vannak, a kivitelezés ké-
sik forráshiány miatt. A klub-
helység továbbra is kiadó 5000 
Ft/ kaucióért bárki számára, 
valamint a Szalatnaki Sporte-
gyesület fog összegyűlni időn-
ként megbeszélésekre a terem-
ben. Számukra bármikor ingye-
nesen biztosítjuk a tanácskozá-
si lehetőséget.
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