
  

 

I.ÉVFOLYAM, IV. SZÁM 

2017. AUGUSZTUS 

FELELŐS KIADÓ: 

ALACSKA ÖNKORMÁNYZATA 

MEGHÍVÓ 

ALACSKAI FALUNAP  

2017.08.25.  

2100-0200 : Csillagtúra éjszakai tájékozódási verseny 

                Nevezés : 2017.08.25-én 2000-2030 a Kultúrotthonban 

2017.08.26 

0800 - 1200: ,,Pörkölttől a lecsóig” FŐZŐVERSENY  

                   vegyes kategóriában 

                  3fős csapatok jelentkezését várjuk  

                 (Nevezés: 2017.08.25-én 0800-1100-ig a Hivatalban) 

0900-1100: Kézműves foglalkozás: Vezeti: Ujlakiné Kató Krisztina 

                 Arcfestés gyermekeknek: Vezeti: Bodnár-Kovács Éva 

0900-1500: Bubi-foci 

1100-1130: Ludas Matyi meseelőadás a könyvtárban 

1200-1400: EBÉD a település lakóinak 

1500-1530 :Himnusz  

                 Köszöntő: Demeter Zoltán Országgyűlési képviselő 

                                    Ujlaki Béla Polgármester 

                                    Major Zsolt Tiszteletes  

1530-1550 : A 25. éves TURMIX tánccsoport műsora 

1600-1650: BUNYÓS  PITYU mulatós műsora 

1700-1750: Főzőverseny eredményhirdetés 

                  Csillagtúra  eredményhirdetés  

                 Tombolasorsolás 

1800-1840: BALÁZS PALI-20 év Romantika című műsora 

2000-0200: KASTÉLYBÁL, Zenél: TREFF  zenekar 

 

A rendezvény napján Tombola árusítás, egész napos BÜFÉ szolgáltatás, Édesség, Játék, 

Fagyi árusítás.                  
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CSILLAGTÚRA  

éjszakai tájékozódási verseny 

2017.08.25. 

2100- 0200 

 

 

 

 

 

 

 Nevezés a Kultúrotthonban 2000-2030  

 4 fős csapatok jelentkezését várjuk 

 Ajánlott: zárt ruházat, elemlámpa 

 Eredményhirdetés: 26.-án délután a Falunapon 
 Az első 3 helyezettet ajándékkal jutalmazzuk  
 

Rendezők  

 



3 

 

2017.Augusztus 26. Falunap  

,,Pörkölttől a lecsóig” 
Főzőverseny 

2017.08.26. (szombat)  08:00-12:00 

 3 fős csapatok jelentkezését várjuk 

(Nevezés 2017.08.25-én 8-11 óráig a Hivatalban) 

 Igény esetén  tűzifát az Önkormányzat biztosít 

 Az  ételeket szakértő zsűri bírálja el 

 Az indulók értékes ajándékokat nyernek  

 A csapatok nyersanyagigényét az Önkormányzat  

2.000.-Ft/csapat összegben utólag támogatja. 

Önkormányzat 
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A közmunka program eseményei és eredményei 
 
Településünkön többféle közmunka program folyik jelenleg, mezőgazdasági, helyi sajátos-

ságra épülő és belterületi közutas csoportok végeznek értékteremtő munkát. 

Mindegyik csoport a márciusi induláskor megkapta a végrehajtandó feladatok sorát, ame-

lyek egymásutánban, olykor kicsit fedésben, párhuzamosan követik egymást, és természete-

sen adódnak különböző újabb feladatok, hiszen a település él, működik és az alkalmi prob-

lémákat is ez a maroknyi csapat képes megoldani. 

Sőt kreativitásuknak is teret engedhetnek, alkotásaikkal szépítve, gyarapítva lakhelyünket. 

A fóliasátor és környezetében lévő zöldséges kert ontja a bio termékeket, melyeknek nagy 

sikere van a községben és a környező településeken is. Rendszeres „külföldi” vásárlókkal is 

rendelkeznek. 

A mezőgazdasági csoport kitartását dicséri, hogy a legnagyobb hőségben is gondozták a 

kertet, és hatalmas erőfeszítéssel végezték a telepített akácos gyomtalanítását is. 

 

A közterületek karbantartása is folyamatos. 

A padok elhelyezésével befejeződött a ravata-

lozó környékének rendezése. Mint a képek is 

mutatják, nagyon esztétikus látványt nyújt. 

Sajnos már az évben is sokszor szükség volt 

erre a szolgáltatásra, többen eltávoztak kö-

rünkből. Ezek után kényelmesebb környezet-

ben vehetünk búcsút elhunyt embertársaink-

tól. 
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A következő nagy munka, az önkormányzat fenntartásában lévő Óvoda belső felújítása, me-

lyet nagy erőbedobással végez a csapat, hiszen bele kell férnie a nyári szünetbe a munkála-

toknak, szeptemberben indulásra készen kell állnia az ovinak. A csoportszoba új festést és 

laminált padlót kap, a folyosók, mellékhelyiségek, és a melegítő konyha tisztasági festést, 

felfrissülve várva az új és régi óvodásokat. 

A mezőgazdasági közmunka program keretében beszerzésre került egy MTZ-820-as traktor, 

amellyel a földalapú támogatásba bevett földterületek illetve a programban szereplő földte-

rületek karbantartása, megművelése történik. 

A kastélypark gesztenyesorán található régi pince felújításában és környezetének rendezésé-

ben is nagy hasznát fogják venni. Itt már előre vetítettük az elkövetkezendő települést építő 

tevékenységet, terveket. Kibővül a feladatsor még az Ady Endre utca gyalogos forgalmi jár-

dájának kiépítésével. 

Ez a nyár emberpróbáló volt minden csoport számára, a szélsőséges időjárás és a hőség elle-

nére eredményesen tudtak teljesíteni, és mint látható még nagyon sok munka áll előttük, 

melyet meggyőződésem, hogy képességeiknek megfelelően vagy azt túl szárnyalva el is 

fognak végezni. 

A közmunka program léte megosztja a közvéleményt, de ha reálisan nézzük, a település fej-

lődésében erősen közrejátszik a foglalkoztatás. Az eredmények magukért beszélnek. 
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25 éves a Turmix tánccsoport  
 

K is falunk tánccsoportja idén ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját.  

1992-ben jött létre Dedicsné Varga Szilvia irányítása alatt. Eleinte nép- és majorette táncokkal 

foglalkoztunk, majd később bővült a repertoár több táncstílussal is. 

 2003-ban Szabóné Elek Judit vette át a tánccsoport vezetését. Öt éven keresztül számos fellépésre jár-

tunk nagy sikerrel, végül 2008-ban továbbadta a stafétabotot.  

Jelenleg 28 fő alkotja a tánccsoportot három korcsoportra osztva: a Minikre (6-10 évesekig), a Kicsikre 
(10-14) és a Nagyokra (14-x). Büszkén mondhatom, hogy egyre több táncoslábú fiú is csatlakozik hoz-
zánk. Ez egy remek, összetartó közösség. A próbák nagyon jó hangulatban telnek, sokat játszunk, neve-
tünk és persze táncolunk is. Fél évente van tagfelvétel. Bárkit várunk szeretettel, aki csatlakozni szeret-
ne. Rengeteg fellépésen, Ki-mit-tudon, versenyen vettünk már részt és folyamatosan érkeznek hozzánk 
felkérések. Egyéni tanulmányaimon szerzett ismeretek után igyekszek minél több stílust megismertetni a 
növendékekkel. Minden évben újítunk a repertoárunkon és színvonalas produkciókkal állunk a közönség 

elé.   Állandó fellépési helyünk az alacskai falunap. Legközelebb itt láthatnak minket. 

Ez az év azért is különleges, mert jubileumi évfordulót ünneplünk, ezért egy nagyszabású Turmix-estet 

fogunk adni november 25-én, ahová szeretettel várjuk az érdeklődőket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Mezey Martina                                                                                                                
művészeti vezető 
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Gyülekezeti beszámoló 

A  nyári szünet érkezésével a gyülekezetek életében is elérkezik a „nyári szünet”. A hétközi alkalmak ilyenkor 
szünetelnek, a vasárnapi istentiszteletek kivételével. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem volt gyülekeze-

ti alkalom az elmúlt hónapban. Július 24-én, hétfőn a Continental Singers Contini csoportja érkezett Sajószent-
péterre, két hetes turnéjuk harmadik állomására. A fiatalokból álló csoport énekkel és rövid jelenetekkel hirdette 

az evangéliumot. Ezen az alkalmon gyülekezetünk tagjaival mi is jelen voltunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahogyan már az előző alkalommal is beszámoltunk róla szeretnénk, ha a fiatalok is otthonra találnának gyüleke-
zetünk közösségében, ezért tartunk ifjúsági alkalmakat az őszi időszaktól kezdve. Augusztus 29-én, kedden fog-
juk megtartani új ifjúsági csoportunk kezdő alkalmát, ahol a tervek szerint átbeszélnénk a szervezési feladato-
kat, és szalonnát sütnénk, hogy közösen tudjunk vacsorázni, és beszélgetni. Erre az alkalomra várunk minden 
olyan fiatalt, aki szeptembertől az általános iskola 6. osztályát kezdi el, valamint, aki még nem fejezet be a 8. 

osztályt, és akit érdekel, hogy mi is történhet egy ilyen alkalmon :-)! 

 

 

 

 

 

 

 

Végül pedig szeretnénk hirdetni, hogy szeptember 3-án, vasárnap délelőtt fél 10-től úrvacsorás istentiszteletet 
tartunk a templomba, hálát adva az új kenyérért. Sok szeretettel várunk mindenkit úrvacsorás istentiszteletünk-

re! 

Rákosi Réka 

Segédlelkész 
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ÉRTESÍTÉS 

Az Észak-magyarországi Közlekedési Zrt. tájékoztatása szerint 2017. szeptember 1-től az 

alábbi menetrendi változások történnek: 

 

4051 Sajószentpéter Alacska autóbuszvonalon  

 a 383 sz. járatot 6 perccel korábban közlekedtetjük. 

Ennek megfelelően a járat Sajószentpéter, parasznyai 

elágtól 7.24 órakor indul Alacska, Kossuth út ford. 

megállóhelyhez 7.35 órakor érkezik és a közbülső 

megállóhelyeket is 6 perccel korábban érinti. 

 

 a 368 sz. járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük. 

Ennek megfelelően a járat Alacska, Kossuth út ford. 

megállóhelytől 7.35 órakor indul Sajószentpéter, vas-

útállomásra 7.48 órakor érkezik és a közbülső megál-

lóhelyeket is 10 perccel korábban érinti. 

INGYENES KÉPZÉS AZ 

OKOSESZKÖZÖK HASZNÁLA-

TÁRÓL +7”-OS TABLET 

A jelentkezők nagy örömére le-

zajlott a 2. csoport képzése is, 

07.31- 08.11. közötti időszakban  

15 fő részvételével. A hallgatók  

a képzés végén hasonlóképpen 

átvehették a tabletet és a kép-

zés elvégzését igazoló tanúsít-

ványt.  

A jövőben is kívánunk élni az 

ilyen lehetőségekkel. 

www.alacska.hu 

Alacska hivatalos honlapja, 

mindig frissülő oldalakkal, 

színes képgalériával. Láto-

gassa gyakran, érdemes 

hiszen a leghamarabb érte-

sülhet a falunkkal kapcsola-

tos hírekről. 

ALACSKA LAPJA 

Felelős szerkesztő: 

Alacska Önkormányzata 

Számitógépes szövegszer-

kesztés, tördelés:  

Bencze Andrea 

  


