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Új családok- Sportegyesület alapítása
Nagyon nagy örömünkre szol-
gál, és egyértelműen a telepü-
lés fellendülését mutatja, hogy 
újabb házak keltek el a falunk-
ban.

Egy pszichológus, egy élelmi-
szer mérnök és szoftverfejlesztő 
hölgy és egy orvos úr is vásárolt 
ingatlant ebben a hónapban csa-
ládjával. Egyre többen vagyunk, 
és úgy néz ki, aktívak új lakóink, 
szívesen részt vesznek a település 
életében, olyannyira, hogy mega-
lakították a Szalatnaki Sportegye-
sületet, tíz alapítótaggal. Sportel-
nökük: Bauer Patrik, az egyesület 
további alapítótagjai: Nagy Kata-
lin, Kiss Adrienn, Bauer Viktória, 

Szekeres László, Varga Péter, To-
ronicza Ágota, Gáspár Lászlóné, 
Gungl Gábor, Óbert Bernadett. A 
fő profiljuk az asztalitenisz vagy 
ping-pong lesz, amelyhez az ön-
kormányzat két szabadtéri asz-
talt is vásárolt. Az iskola központ-
hoz eső udvarában felállítjuk, kö-
zelükben pedig padokat és aszta-
lokat helyezünk el azért, hogy a 
közösségi sporteseményeket elő-
segítsük. Érdekesség, hogy a hol-
land származású Mat Litjens va-
lamikor nemzetközi és országos 
bajnok is volt, és egy új lakónk 
pedig NB1-ben játszott. Így min-
den humán erőforrásunk meg-
van a senior csapat létrehozásá-
hoz is. Az egyesület hamarosan 

tanácskozik a tömegsport és a 
versenysport adta lehetőségek-
ről. Az előbb említettek mellett 
az utánpótlás nevelés is lehet reá-
lis cél, ugyanis Komlón van továb-
bi lehetőség válogatott csapatban 
játszani. A tömegsport alternatí-
va lehet a szabadidő kulturált és 
minőségi eltöltésére. Várják sze-
retettel a csatlakozni kívánó em-
bereket; kicsiket és nagyokat sza-
latnaki és nem szalatnaki lako-
sokat egyaránt. A tagdíj minimá-
lis, évente 5000 forint, amelyet az 
alapcélra fordítanak. Nem titkolt 
szándékuk, pályázati lehetőséget 
keresni a tornaterem teljes felújí-
tásához, amelyet az önkormány-
zat is támogat.

Közfoglalkoztatás
Az intenzív uborkatermesz-
tés nagyon jól alakul, a dolgo-
zók a hétvégi munkaművelete-
ket beosztják, és kezdenek az-
zal barátkozni, hogy a mezőgaz-
daságban nincsen igazi munka-
idő. Mindent akkor szükséges 
megcsinálni, amikor itt az ide-

je. Nagyon nagy reménnyel te-
kintünk a jövő felé, szeretnénk, 
hogy programunk példamuta-
tó legyen a térségben, mert va-
lamikor itt nagyon sok család 
élt uborkatermesztésből. Cse-
megekukorica ültetvényünk re-
méljük hamarosan kijavul, több-

ször vegyszereztük, az esős idő-
szak amennyire kedvezett a ku-
koricának, úgy hozta elő a prob-
lémákat is. Barackosunk annak 
ellenére, hogy nagyrészt elfa-
gyott, a gondos ápolást azért 
meghálálja, eddig  kétszer per-
meteztük. 

Szalatnak-Salak-Salack
A településtörténeti kutatásunk 
fonákja, hogy településünket az 
összes megtalálható tudományos 
iraton, dokumentáción, egyetemi 
kutatásokban Salak névvel jelö-
lik. Radics József korábbi polgár-
mester által feltárt magánlevele-
zésben pedig szinte kizárólag Sa-
lack néven nevezik községünket. 
Az első világháborús régi temető-
rész sírkertté nyilvánításával, a 

település kultúrtörténeti és épí-
tészeti emléket hoz létre és őriz 
meg. A tudományos közegben pe-
dig a Salak nevet használják, illet-
ve a magyarországi németek ösz-
szes kiadványában, a német lakta 
településjegyzékben, a megyei né-
met önkormányzat hivatalos köz-
leményeiben is ez utóbbi szerepel. 
A kutatás során a hivatalos német 
elnevezést feltárva az útkezelő le-

vette a korábbi táblát, de az ön-
kormányzat kezdeményezte a Sa-
lak mellett a régies használat kö-
vetkeztében kialakult Salack ne-
vet is. Így egy régies Salack és egy 
hivatalosan használt Salak lesz 
hamarosan a bevezető utak mel-
lett látható. Talán ez legjobban a 
Székesfehérvár, Székesfejérvár 
alakra hasonlít, de a történelem-
ben sok hasonlóra volt már példa. 

Nyertünk egy új orvosi rendelőt!
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