
  

 

I.ÉVFOLYAM,II. SZÁM 

2017.JÚNIUS 

FELELŐS KIADÓ: 

ALACSKA ÖNKORMÁNYZATA 

Örömhír  
 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 
Hatósága a Terület- és Településfejlesztési Operatív program (a továbbiakban: TOP) ke-
retén belül a TOP-3.2.1-15 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú 
felhívást tett közzé. A felhívásra Alacska Község Önkormányzata 2016. május 30-án 
befogadott pályázatot nyújtott be az iskolaként is működő Miklósvári Kastély energe-

tikai megújítására. 

Nagy örömmel értesítjük a lakosságot, hogy 2017. május 16. napon kelt támogatási dön-
tés alapján e konstrukcióban Alacska Község Önkormányzata 110.637.320 Ft vissza 

nem térítendő támogatásban részesült.  

A Kastély épületén tervezett felújítási munkák fő irányai: 
 utólagos hőszigetelés, nyílászárók cseréje; 
 akadálymentesítés; 
 világítási rendszer korszerűsítése, energiatakarékos átalakítása; 
 fűtési rendszer cseréje kondenzációs kazános központi fűtésre, termosztatikus ra-

diátorszelepekkel ellátott lapradiátor hőleadókkal, időjárásfüggő szabályozással, 
szabályozott fűtési körökkel; 

 napelemes rendszer telepítése. 

A projekt tervezett befejezése 2018. október 31.  
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XVII. Borverseny és V. Nyitott Pincék Napja 

2017. 05. 25-27. 
 

H agyományainkhoz híven idén is májusban került megrendezésre településünkön az el-
maradhatatlan Bormustra és Nyitott Pincék Napja. A szőlő- és pincegazdákkal történt egyez-
tetések során összeállt a rendezvény lebonyolításának terve.  
A kivitelezés természetesen a versenyborok mintáinak leadásával kezdődött 25-én délután. 
28 gazdától 54 borminta került a tisztelt zsűri tagok elé, 19 fehér, 34 vörös és 1 gyümölcsbor 
kategóriában. A zsűri elnöke ifj. Rózsa György volt, a tállyai Rózsa Pincészet tulajdonosa, ta-
gok pedig az Európai Borlovagrendből Szentmiklóssy László, Bánáti Tibor és Lukács Attila 
urak, Markó László sajószentpéteri szőlész,  a helyi gazdákat pedig Bárdos László képviselte. 
Szakértelemmel ízlelgették a borokat, és nagyon elégedettek voltak a minőségi felhozatallal, 
s ez az eredményekben is tükröződött. 4 nagy arany, 5 arany, 16 ezüst, 16 bronz és 13 okle-
veles elismerés született. 
Az értékelésre, eredmény hirdetésre és jutalmazásra másnap, 27-én a pincesoron került sor a 
rendezvény egyik program elemeként. 
Természetesen nem csak a borverseny adja a gazdák elismerését, hanem a Nyitott Pincék-
ben  lévő borkóstolás is a látogatók által. Erre a napra szépítik a gazdák pincéiket, készülve a 
vendégek fogadására, színvonalas ellátására. Ez a nap már a felhőtlen szórakozásról szólt, 
amelyet a kilátogató vendégek 14 nyitott pincében alapozhattak meg. Kóstolhattak cuvié, 
rosé, kékfrankos, konkordi, néró, bianka, zenit, medina, furmint hárslevelű borokat és a pin-
cegazdák által készített ételeket. Mindezt tehették, ha megvásárolták a kijelölt helyeken a tá-
mogatói csomagokat, poharat, támogatói jegyet, pohár tartó szütyőt, utóbbi újdonságként 
nagyon kelendő volt. Előző évhez viszonyítva sokkal többen tisztelték meg rendezvényünket, 
mutatkozott is a támogatás összegében, 
amely a Meserét Alapítvány /alacskai óvodás 
gyerekekért/ számláján szereplő összeget 
gyarapítja. 
Először került sor a Leg-Leg Pince szavazás-
ra, itt rangsorolhatták a látogatók a pincéket 
vendéglátás, kinézet és persze étel-ital minő-
ség szempontjából. 122 szavazatból a leg-
többet Hudák Péter pincéje kapta, így ő 
nyerte el az I. Leg-Leg Díjat. 
A pincelátogatások és a nézelődők hangula-
tát kellemesen befolyásolta az Agyagbanda 
zenekar mulatozásra hívó műsora, pincéről-
pincére járva vonzották magukkal a vendég 
csoportokat. Mindenképp érdemes lesz a jö-
vőben is számítani rájuk, hatalmas hangula-
tot teremtettek. 
A délután folyamán került sor a borverseny szakmai értékelésére, díjazására, citera zene, 
néptánc előadásra Ilka Benjamin és Zoltai Nelli közreműködésével, Polgár Peti humoros -
zenés produkciójára, ezután pedig kifulladásig lehetett mulatni a Virág Band kíséretében. 
A környező, sőt még távolabbi településekről is érkeztek érdeklődő vendégek, reméljük jó 
hírünket tovább viszik. Bennünket pedig arra sarkall, hogy érdemes újra és újra megrendezni 
ezt az összejövetelt, ismerkedést, barátkozást. 
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Köszönettel tartozunk minden előkészítésben, szervezésben, lebonyolításban és utómunká-
latokban résztvevőnek, a felajánlásokat tevő gazdáknak, a támogatást nyújtó vendégeknek, a 
zsűrinek, az előadóknak, az árusoknak, a szponzoroknak, mindenféle segítőnek, polgárőrök-
nek és rendőrségnek! Mindannyian hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 

Óvodánk hírei 
 

Kastélykerti Tagóvodánkból a BorsodChem rajzpályázatán első helyezést ért el Paszternák Emma nagy-
csoportos óvodás. A gyermek a környezetvédelem témakörben készítette vegyes technikával a 
szép rajzot, melyért a gyárban rendezett kis ünnepségen vett át ajándékcsomagot. 

Büszkék vagyunk rá hogy a Megyei Önkormányzat „Mit tehetek én az éghajlatváltozás ellen?” című  rajz-
pályázaton szintén Paszternák Emma óvodás gyermek rajzával  első helyezést értünk el. A rajz címe: Mu-
tass példát 2 keréken!  Ajándékba az óvodás csoportnak nyertünk egy egész napos kirándulást Lillafüred-
re, ahonnan kisvasúttal utazhattunk át  a Bagoly-vár erdei iskolába kézműves és egyéb játékos foglakozá-
sokra. 

Orosz Jánosné 
Tagóvoda vezető 
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Tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által 
nyújtott szolgáltatásokról 2016-ban  ALACSKA település számára a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében 
 
Az 1997. évi CXL. kulturális törvény értelmében, a megye kistelepülési könyvtári ellátásának 

megszervezése és az ellátás folyamatos biztosítása a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyv-

tár feladata, melyet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működéséről szóló 39/2013 

(V.31.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően alakított ki. 

A jogszabályok szerint, az 5 ezer főnél kisebb lélekszámú települések önkormányzatai a kötelező 

könyvtári ellátást nemcsak nyilvános könyvtár fenntartásával, hanem a megyei könyvtár szolgálta-

tásainak igénybevételével is teljesíthetik. A szolgáltatásszervezés során törekednek a helyi sajátos-

ságok és igények figyelembe vételére. 

A költségvetési forrás felhasználását szigorú tervezés mellett, a települések igényeit is figyelembe 

véve, előzetes helyzetfelmérést követően végezték, valamennyi beszerzést, fejlesztést a megyei és 

városi könyvtár koordinál, a forráskezelést is központilag bonyolítják. A dokumentum-beszerzést 

kiemelten kezelték, jelentős összeget fordítottak folyóiratok megrendelésére, éves előfizetésekre, a 

helyi igények szerint. Ezen kívül bútor- és informatikai eszközfejlesztésre is sor került. 

Valamennyi település dokumentum-ellátása mellett arra törekedtek, hogy biztosítsák a könyvtári, 

információs és közösségi terek informatikai ellátottságát, bővítsék eszközparkját, javítsák a telepü-

lési könyvtárak szolgáltató képességét. 

 

A település könyvtárellátási helyzete, szolgáltatások 

Alacskán Könyvtári, Információs, Közösségi és Szolgáltató Hely működik a KSZR keretei belül a 

Miklósvári Kastély épületében. A könyvtár kedden, csütörtökön és vasárnap 15-18 óra között 

nyújt szolgáltatást. Elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály látogatja, de egyre jobban 

tágul a felhasználói kör, mutatják az elmúlt évi adatok is. Ezek szerint, 190 fő beiratkozott olvasó 

van, a személyes helyben használat 1598 alkalom /fő/ volt, a használók 1287 könyvet vagy folyó-

iratot kölcsönöztek és helyben is használtak 104 db-ot a 2016. év folyamán. Természetesen a 

személyes használatba mindenki beletartozik, aki bármilyen programra vagy szolgáltatásért bejött 

a könyvtárba. 

A megyei könyvtár 188 db dokumentumot helyezett el tavaly 297.276 Ft értékben tartós letét for-

májában az intézményben. A könyvtár számára 8-féle folyóirat került előfizetésre 46.115 Ft ér -

tékben. / 2017-ben valamivel kevesebb, a tényleges igényt figyelembe véve történt a rendelés/. 

Amennyiben a helyi dokumentum állományból nem sikerül kielégíteni a felmerülő igényt, úgy a 

könyvtárközi kölcsönzés, szolgáltatás ajánlható fel, a magyar  könyvtár i rendszerben fellelhe-

tő dokumentumokhoz való hozzáférés biztosított mindenki számára ingyenesen. 

Az információszolgáltatásra, a lakosság korrekt tájékoztatására kiemelt figyelmet kell fordítani. A 

megyei könyvtár Helyismereti gyűjteménye gyűjti a településre vonatkozó információkat, melyek 

mindenki számára elérhetők helyben használattal. 

A közösségi élet fellendítése érdekében rendszeres kézműves foglalkozásokra, játékos délutánokra 

került sor a települési könyvtárban. Az éves rendezvénykeret összegét/ 150.000Ft-ot/ Rémiás Ti-

bor I. világháborús előadás és kiállításra, valamint Csernik Szende lábbábművész interaktív 

műsorára költötte el a könyvtár. A kézműves foglalkozásokhoz a kiszállított irodaszerek és 

kreatív anyagok értéke 2016-ban 24.666 Ft volt. 

A játék közösségformáló és építő hatása érdekében Mesés játékgyűjtemény társasjátékkal is gyara-

podott a szolgáltató hely. 

A 2013-ban készült, és 2018-ig terjedő 5 éves fejlesztési terv alapján, rögzített ütemezés szerint 

történik a kistelepülési könyvtárak eszközparkjának bővítése. A vásárolt eszközök a megyei és vá-
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rosi könyvtár tulajdonában maradnak, csak a szolgáltatás részeként kerülnek ki a könyvtári terek-

be. A biztonságos használat és megőrzés a könyvtár és a fenntartó felelőssége. A számítógépek 

távfelügyeletét, karbantartását a megyei könyvtár munkatársai végzik. 2016-ban a település 

könyvtárába 1 új számítógép, lamináló és 6 db új könyvespolc került 472.120 Ft értékben. 
 

A KSZR keretében a feladatellátásra biztosított állami támogatás hatékony felhasználásával a lehe-

tő legjobb, az adott településeken elvárt szolgáltatásokat nyújtják az ott élők számára. A közös 

munka eredményeként minőségi szolgáltatások érhetők el a földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül. 

A közösségi tér biztosításával a helyi közösségek megerősödhetnek, új közösségek alakulhatnak, 

nőhet a település megtartó ereje. 

                              

 

Gyermeknapi meseelőadás a könyvtárban 
 
Május utolsó vasárnapja a Gyereknap. 
Erre az alkalomra gondolta előadni kis Pikk-Pakk Pódium társulatunk 
Ludas Matyi történetét fakanál báb és élő szereplős megformálásban. 
Már hetekkel előtte elkezdtük a bábokat, a díszleteket, a berendezést, a 
jelmezeket készíteni, a szöveget tanulni, zenéket kiválogatni, s amikor 
minden részlet összeállt, az előadás menetét alakítottuk ki. Próbáltuk 
minél szórakoztatóbban és gördülékenyen eljátszani a mesét. Propagáltuk 
az előadást szóban, plakáton, interneten, sajnos a párhuzamos környék-
beli programok miatt nem voltak annyian , mint szerettük volna, de mi 
minden érdeklődőnek nagyon tudunk örülni. 
A szereplő gyerekeknek óriási örömöt okoz, ha ők örömöt és vidámságot 
adhatnak játékukkal a rájuk kíváncsi látogatóknak, gyerekeknek, fel-
nőtteknek. Kis közönségünk szeretettel és jó hangulattal fogadta az elő-
adást. 
Nekünk, résztvevőknek ez a kicsiny elismerés is erőt ad a folytatáshoz, 
hiszen augusztusban a Falunapon ismét szeretnénk előadni, remélve a 
nagyobb érdeklődést, és garantálva a színvonalasabb játékot. 
 

Fábián Zoltánné 

könyvtáros 
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EGY HÓNAP NÉHÁNY MONDATBAN 
„A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek:  

Lélek és élet.” (Jn 6,63) 

    „A Lélek az, aki életre kelt”, Jézus néhány szava ragadott meg pünkösdre készülve, és lett az ünnepi ige-

hirdetés alapigéje. Azonban csak visszatekintve láttam meg, hogy valóban egy olyan hónapot tudunk ma-

gunk mögött, ami élettel teli volt gyülekezeti szempontból. Május közepén az ifjúsági csoportnak tartottunk 

egy „IFI csapatépítő napot”. Egy szombati napot töltöttünk együtt, hogy megélhessük, valóban egy közös-

ség tagjai vagyunk. A nap legfontosabb feladata bizonyos „problémák” megoldása. Ehető ebéd kerüljön a 

szépen terített asztalra, különböző feladatok megoldása úgy, hogy mindenki aktívan részt vegyen, néhány 

percre rábízni valakire a saját életünket. :-) A fiatalok természetesen minden problémát megoldottak, és a 

nap végén visszatekintve mindenki pozitív visszajelzéseket adott.  

 

        

Minden gyülekezet életében az egyik legnagyobb ün-

nepség a konfirmáció. Mivel a tavalyi évben nem volt 

konfirmáció gyülekezetünkben, így idén még nagyobb 

ünnep volt mindenki számára. Ebben az évben két fiatal 

készült fel erre az alkalomra. Konfirmáció felkészítőt 

tartva az ember mindig félelemmel indul el. Milyen lesz 

a csapat? Érdekli majd őket? Hogyan lehetséges két fia-

talnak érdekes órát tartani? Azonban a félelmek hamar 

elszálltak, hiszen érdeklődő, nyitott csapatról beszélünk. 

Hálaadással tekintettük vissza az együtt eltöltött idő-

szakra.  Május 21-én, az istentiszteleten Dedics Regina 

és Lőrincz Kinga tett bizonyságot hitéről, és kötelezte el 

magát Krisztus követésére, és a gyülekezetben való ak-

tív szolgálatra. 

 

    Véget ért május, de még mindig van miről beszámol-

nunk. :-) Június 3-án, szombaton tartottuk a gyülekezeti 

gyereknapot a parókián. Az idei év tervei között szere-

pel, hogy minél több alkalmat tartsunk a gyermekek szá-

mára, hogy ők is otthonra találjanak a gyülekezet közös-

ségében. Mi a szervező legnagyobb kérdése egy ilyen 

alkalom kezdése előtt 10 perccel? Hol van a sok gyerek, 

aki megígérte, hogy jönni fog? Aztán a kezdés időpont-

jában csodálkozva álltunk, mert nem értettük, hogy ho-

gyan gyűlt össze annyi gyerek, hogy egy egész szobát 

megtöltött. A napot rajzfilm nézéssel kezdtük, miközben 

a kisebbek kipróbálták a gyerekek számára berendezett 

„gyereksarkot”. Ezután az udvarra mentünk ki, ahol együtt játszottunk, ebédeltünk, szép csillámtetoválások 
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készültek, valamint sportolási lehetőségként az ugrálóvár állt rendelkezésre. A napot a templomkertben 

zártuk le, ahol a gyerekekkel egy-egy kérést megfogalmazva Isten felé, lufikat engedtünk el.  

  Végül, de nem utolsó sorban ott van még pünkösd. Az első pünkösd alkalmával a sokaság azt ünnepelte, 

hogy beteljesedett az ígéret, és az Úr Jézus által megígért Szentlélek megérkezett, hogy munkálkodjon az 

apostolok életében, és képessé tegye őket az evangélium hirdetésére. Az idei évben visszaállítottuk az régi 

istentiszteleti rendet, így vasárnap délelőtt, az ünnep kezdetén úrvacsorai közösségben voltunk együtt. Dél-

után érkezett meg legátusunk. Ezen az ünnepen Tokodi Konrád, a Károli Gáspár Református Egyetem Hit-

tudományi Karának első éves lelkész szakos hallgatója 

hirdette közöttünk az ünnepi örömüzenetet. Hétfőn dél-

után pedig, hosszú idő után újra összeállt az Egyetlen Út 

zenekar. Köszöntőjükben kiemelték, hogy „megfogyva 

bár, de törve nem” érkeztek az istentiszteletre. Valóban 

nem volt jelen a zenekar minden tagja, de ennek ellenére 

mindenki számára nagy öröm volt, hogy újra gyülekeze-

tünk közösségében szolgáltak. A kézfogásnál többekben 

megfogalmazódott, hogy jó lenne, ha minden istentiszte-

let ilyen lenne. Természetesen ezt nem tudjuk megvaló-

sítani, de reméljük, hogy több ilyen szolgálata lesz kö-

zöttünk a zenekar tagjainak. :-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A Lélek az, aki életre kelt”, gyönyörűen hangzik ez az ige a reformáció 500. évfordulóján. Azonban nem 

csak régen elhangzott szavakról van itt szó, hanem ma is megtapasztalhatjuk, és megtapasztaljuk ezt. Hi-

szen ez a Szentlélek ma is képes életre kelteni, megfáradt emberi életeket, és közösségek, gyülekezetek éle-

tét. Hisszük, hogy ez a Lélek képes életre kelteni a mi gyülekezetünket, és hálaadással tekintünk vissza az 

elmúlt időszakra, hiszen már munkálkodott is gyülekezetünk életében. 

 

Soli Deo gloria! –Mindezekért egyedül Istené a dicsőség! 

Rákosi Réka 

segédlelkész 
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HŐSÖK NAPJA - MEGEMLÉKEZÉS 
"A Magyar Hősök Emlékünnepe, szüleink és nagyszüleink küzdelmei, fáradozásai előtti 

tisztelgés is, aminek az ad igazán értelmet, ha lesznek olyan nemzedékek, amelyek méltó 

módon, békés körülmények között folytatják és teljesítik majd be az elődök örökségét " 

 
Minden év májusának utolsó vasárnapján tartják ezt az ünnepet. 

A Hősök napja ünnep eredete: 
Az ünnep eredetét az 1917. évi VIII. törvényre vezethetjük vissza. Itt mondták ki először, hogy nemzetünk 

hősi halottainak kegyelet teljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára 

meg kell örökíteni. Ezt követte az 1924. évi XIV. törvény, mely a hősök emlékünnepének megrendezését 

hét pontban szabályozta. A honvédség számára ez az 1925. május 1-én kiadott, 2519. sz. körrendeletben 

jelent meg. Egy másik, az 1942. április 25-én kelt körrendelet kimondja, hogy 1938 óta új hősök áldozták 

életüket a hazáért és emléküket ugyanolyan kegyelettel és tisztelettel kell őrizni, mint a korábban elesette-

két. Véget ért a háború. Mintha a két törvény meg sem született volna, semmi sem történt fél évszázadon 

át. A rendszerváltás után a történelmi igazságtevés részeként, 1992-ben a budapesti Ludovika Akadémia 

épülete előtt újból felállították a hősök emlékművét és ismét fejet hajtanak a világháborúk hősi halottainak, 

katonai és polgári áldozatainak emléke előtt május utolsó vasárnapján, a Hősök Napján. Az ezt követő 

években aztán egyre több felől hallhattuk, hogy megemlékeztek hőseinkről. Majd a hősök emlékének ünne-

pét kiterjesztették az 1938 után elesettekre is. 
A 21. század derekán újra hallhattunk az ünnep felől mert az országgyűlés a 2001. évi LXIII. törvény sze-

rint újra nemzeti emlékünneppé nyilvánította a Hősök Napját mégpedig minden év Május hónap utolsó va-

sárnapján. A törvény elmondja, hogy a magyarság ezer esztendeje alatt, fegyverrel vagy fegyvertelenül har-

coló összes férfi és nő aki a magyar haza védelmére kelt, tettével kiérdemli a tiszteletteljes megemlékezést 

ezen napon. Ugyancsak ebben az évben a budapesti Hősök terén felállították a millenniumi emlékművet és 

a hősök emlékkövét és ezeket nemzeti emlékhellyé nyilvánították. 

 

2017.05.26-án  a Kazincbarcikai Hadigondozottak Egyesülete  Hősök napi megemléke-

zést tarott az I.-II. Világháborús Emlékműnél és Pappné Ábrahám Judit posztumusz 

hadnagy hősi halott emléktáblájánál. 
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