
   

 

I.ÉVFOLYAM,I. SZÁM 

2017.MÁJUS 

FELELŐS KIADÓ: 

ALACSKA ÖNKORMÁNYZATA 

MEGHÍVÓ 
Alacska Község Önkormányzata 2017. május 27-én (szombaton) 1100 órai  

kezdettel megrendezi az   

V. ALACSKAI NYITOTT PINCÉK napját. 
 

Program: 1100 - 1500-ig nyitott pincék látogatása a Felső pincesoron és a Kutyás 

Dűlőben. 

1100-1500-ig AGYAGBANDA ZENEKAR élő mulatós műsor 

 

1500 órától   Nyitótánc 

1505 órától   Citeramuzsika 

1510 órától   Borverseny értékelése 

1530 órától  Eredményhirdetés 

1545 órától  Citeramuzsika 

1600 órától  POLGÁR PETI mulatós műsora 

1650 órától   ,,LEG-LEG” pince díjátadás  

1700 órától             VIRÁGBAND mulatós zene hajnalig 

A rendezvény ideje alatt lehetőség nyílik üdítő, édesség vásárlására. 

 Minden érdeklődőt várunk! 

Köszönettel: 

          Önkormányzat 
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LEG-LEG PINCE 2017 SZAVAZÁS  
Idé n léhétő sé g nyí lik arra, hőgy a kő stőlő  véndé gék is ,,zsű rizzénék”. Az a ltalűk légtő bb 
szavazatőt kapőtt pincé a ,,LEG-LEG pince 2017” címét nyéri él. Szavazni az a szé-
mé ly tűd, aki a kő stőlő i csőmag mégva sa rla sa val ta mőgatja az Alacskai Méséré t alapí t-
va nyt.  

1) Kő stőlő i csőmag tartalma: 1 db pőha r, 10 db ta mőgatő i jégy, 3 db szavaző lap  
Kő stőlő i csőmag a ra: 1.000ft 

2) Kő stőlő i csőmag tartalma: 1 db pőha r,10 db ta mőgatő  jégy, 3 db szavaző lap,  
1 db pőha rtartő  tarisznya  
Kő stőlő i csőmag a ra: 1.300ft  
 

INGYENES KÉPZÉS AZ OKOSESZKÖZÖK  

HASZNÁLATÁRÓL+7”-OS TABLET 

A  Vezetőképző Akadémia Kft. ajánlatot tett Önkormányzatunknak  a ,,Digitális sza-
kadék csökkentése” elnevezésű  GINOP-6.1.2.-15-2015-00001 projekt keretében 
megvalósuló képzésre. Alacska Község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy 
döntött, hogy részt kíván venni a projekt megvalósításában.  

A program célja: hátrányos helyzetű, különösen alacsony iskolai végzettségű, digitális kész-
ségekkel nem rendelkező, munkavállalási korú személyek képzése. A képzésen résztvevők 
digitális alapismerteket (böngészés az Interneten, közösségi média használata, elektronikus 
levelezés) sajátíthattak el az internet használatáról. 

A település lakói kiértesítése után, rövid időn belül össze is jött a feltételeknek megfelelő 
hallgatói létszám. A képzés április 3-13-ig zajlott az önkormányzati hivatal családsegítő he-
lyiségében, 15 fő részvételével. A hallgatók személyenként egy 7”-os tableten tanulhattak, 
amelyet a tanfolyam végén  meg is kaptak a képzés elvégzését igazoló tanúsítvánnyal 
együtt. 
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Óvodánk hírei  

K astélykerti Tagóvodánk a Generáli Pályázatán 150.000.– Ft összegű támogatást 

nyert, melyet az óvoda udvarának biztonságosabbá tételéhez használhatott fel. Már-

ciusban elhelyezésre kerültek a csúszdák, mászókák és hinták alá az ütéscsillapitó gumila-

pok. 

Óvodánk Meserét Alapítványa áprilisban 40000.- Ft értében újította fel az udvari homo-

kozó ülőke részeit. Itt köszönjük meg azoknak is a támogatását, akik adójuk 1%-át felaján-

lották az alapítvány részére, melyből az óvodás gyermekek fejlesztéséhez kapcsolódó esz-

közöket szeretnénk vásárolni gyermeknapra, karácsonyra. 

Köszönjük továbbá minden kedves támogatónknak a sok felajánlást, melyet az óvoda rendez-

vényeihez és a gyermekek részére kaptunk. Külön köszönjük a Kedves Szülőknek, hogy  

gyermeknapra  egy nagyméretű trambulinnal ajándékozták meg óvodánk gyermekeit. A já-

ték megvásárlásához—szülőkön kívül— felajánlást nyújtott Kissné Boczki Katalin, Kiss Viktó-

ria, Koleszárné Sándor Anita, Mezey Attila. 

Büszkék vagyunk rá hogy februárban óvodás gyermekeinkkel egy rajz– és meseíró pályáza-

ton, elnyertük a meseírói különdíjat. Ajándékba minden gyermek részére fogápolási szettet 

kaptunk.  

Tájékoztatjuk a falu lakosságát, hogy óvodánkban 2017. május 26– án 15.00 órakkor ren-

dezzük meg az óvoda udvarán ballagással egybekötött évzárónkat, melyre minden érdeklő-

dőt szeretettel várunk.   

Orosz Jánosné 

Tagóvoda vezető 
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Kézműveskedés a könyvtárban Anyák napjára 

A  könyvtár fogalma ma már nem azonos egy könyvekkel  teli helyiséggel, ahol 
csendben kell lenni és csak olvasgatni vagy kölcsönözni lehet. A település egy 
információs és közösségi helyének szerepét tölti be. Teret ad és enged az önmű-
velésnek, önmegvalósításnak is. A kézműves, alkotó foglalkozásokkal is szeret-

nénk népszerűsíteni a könyvtári szolgáltatásokat. Megragadunk minden alkalmat, hogy ki-
bontakozhasson a gyerek, fiatal felnőtt vagy idősebb látogató tehetsége, kedvüket lelhes-
sék a saját kezű alkotásban. Ezeken a foglalkozásokon leginkább ajándék készítések zajla-
nak, mindig nagyon jó hangulatban  játszunk  és dolgozunk.  

Igy történt ez az idén április utolsó vasárnapján délután is, amikor  május  első vasárnapjára 
Anyák napjára, készültek a szebbnél-szebb alkotások. Remélem minden ünnepeltnek  örö-
met okoztak a szeretettel teli kis ajándékok.  

Fábián Zoltánné  

Könyvtáros 
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Anyák napi hálaadó istentisztelet 

M 
ikor boldog a lelkész? Sok mindent lehet sorolni, de az egyik biztos az, amikor 

vasárnap délután a templomajtóban állva azt látja, hogy egyre többen érkeznek 

az istentiszteletre. Ez történt május 7-én, vasárnap is, hiszen anyák napja alkal-

mából ünnepi istentiszteletet tartottunk. Mit jelent édesanyának lenni 2017-

ben? Elgondolkodtatott ez a kérdés a készülés közben. A társadalom szemében nem kifeje-

zetten érték, ha valaki lemondva a szabadságról, a munkában elért sikerekről, vállalja, hogy 

gyermeket nevel. Azonban a Szentírás mást mond az anyaságról. Az igehirdetés alapigéje a 

Zsoltárok könyvéből hangzott el: „Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümöl-

cse jutalom.” Isten szemében még ma is nagy érték az anyaság, és ez abból is látszik, hogy 

az Ő eredeti terve szerint minden egyes gyermek ajándék és jutalom. Ő ajándékozni szeret-

ne, amikor egy édesanyát, családot gyermekkel áld meg. Értékesek azok, akiket ad, vala-

mint ugyanúgy értékesek azok, akiket megajándékoz. Isten számon tartja az édesanyákat, és 

az Ő szemében minden édesanya nagyon értékes, hiszen a gyermekkel elfogadják az Ő 

ajándékozó szeretetét, valamint óriási felelősséget is vesznek magukra. Felnevelni, életre 

nevelni egy gyermeket, nincs nagyobb felelősség ezen a világon. Ezért adtunk hálát imád-

ságban értük az Úrnak. Az igehirdetés után a hittanos gyermekek versekkel köszöntötték az 

édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat. Valamint az I. Alacskai Kórus tagjai gyönyörű 

anyák napi énekcsokorral tették még ünnepibbé ezt az alkalmat.  

Rákosi Réka 

segédlelkész 



 6 

 

Temető takarítás 

M ik a kezdő segédlelkész első lépései a jól ismert gyülekezetben? Megpróbálni újra-

szervezni azokat az alkalmakat, amik az elmúlt években elmaradtak, pedig előtte jól 

működtek. Így döntöttünk a presbitériummal arról, hogy újra szükséges lenne temető takarí-

tás. Hiszen a közös munka összekovácsolja az embereket, építi a közösséget. Valamint a te-

metőkert az a hely, ahol mindig van munka, és mindenki szereti, ha rendben van a teme-

tőnk, hiszen „idegenek” is járnak ide. Így május 6-án szombat reggel vágtunk neki a mun-

kának egy maroknyi lelkes csapattal. Ahogy mondani szokták egy fecske nem csinál nyarat, 

így ez az egy alkalom sem biztosította azt, hogy ha valaki szombat délután arra jár, rögtön 

észreveszi, hogy mennyit munkálkodtak ott délelőtt. Próbáltuk összeszedni a koszorúkat és 

mécses darabokat, amiket a szél hordott szét. A felső részen fákat vágtunk ki, és a gaztól ki-

tisztítottuk azt a területet, valamint az egész temetőkert le lett kaszálva. A fárasztó munka 

után a gyülekezeti teremben terítettünk meg, és egy szerény ebéddel próbáltuk meghálálni a 

sok fáradtságot. Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítséget Nagy Zoltánnak, Sándor Fe-

rencnek, Kiss Gyulának, Szabó Lászlónak, id. Elek Jánosnak, Mezei Zoltánnak, Fóris Zsolt-

nak, Sándor Attilának, Kacsur Bencének, Hericz Leventének, Lakatos Józsefnek, Lakatos 

Dorinának, Pogácsás Illésnek, ifj. Rákosi Józsefnek! Valamint a finom ebédet Hericz Ist-

vánnénak, özv. Sikur Lajosnénak, Pogácsásné Ujlaki Szilviának és Rákosi Józsefnének! 

Természetes a munkát csak félbehagytuk, és még közel sem fejeztük be. Ősszel szintén sze-

retnénk egy ilyen alkalmat tartani, ahova már most szeretettel hívunk mindenkit, hogy mi-

nél hatékonyabb és láthatóbb legyen az eredmény!  

                                                                                                              Rákosi Réka 

segédlelkész 
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Település szépítése 
 

Köszönjük a település csinosításához fel-

ajánlott tárgyakat és növényeket az alábbi 

lakosoknak: Bencs Miklós: 17 db tuja; Tóth 

Imréné: kád, daráló, hordó; Hudák Péter: 

hordó; Lőrincz József: hordó; Ujlaki Béláné: 

hordó; Bedák Irén: bicikli, Gyuris Zoltán bi-

cikli, ifj. Kiss Károly kerékgumi… 

A közterek szépítésnek ötlete és megvalósí-

tása Szabó Ágota Nanetta, Kállai Tiborné és 

Medve Jánosné nevéhez fűződik. Köszönjük 

nekik a sok-sok munkát amit az elkészítésre 

fordítottak és mindazoknak akik még hozzá-

járultak a munkálatokhoz. 

Pályázaton nyerte  a település… 
Örömmel értesítjük a Lakosságot, hogy Alacska Község Önkormányzata a mezőgazdasági 

közfoglalkoztatási mintaprogram keretében pályázaton elnyert egy új MTZ 820 típusú trak-

tort,6.159.500 Ft értékben. A traktor 2017. május 16. napján kiszállításra került, a települé-

sen felmerülő nagyobb munkálatokhoz fogja az Önkormányzat használni.   

 

www.alacska.hu 

Alacska hivatalos hon-

lapja, mindig frissülő 

oldalakkal, színes kép-

galériával. Látogassa 

gyakran, érdemes hi-

szen a leghamarabb 

értesülhet a falunkkal 

kapcsolatos hírekről. 

ALACSKA LAPJA 

Felelős szerkesztő: 

Alacska Önkormányzata 

Számitógépes szövegszer-

kesztés, tördelés:  

Bencze Andrea 

Veszélyes fa kivágása 

Szélvihar során a kastélykertben 

kidőlt egy elszáradt akácfa, amit 

egy másik fa ága és a kastélyte-

tő állított meg. A fa életveszé-

lyes volt, ezért szakemberrel, 

emelőkosaras autóval kellett 

eltávolítani.  

  


