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I. ÉVFOLYAM, VI. SZÁM 

2017. NOVEMBER 

FELELŐS KIADÓ: 

ALACSKA ÖNKORMÁNYZATA 

SZÜRETI NAP 
A hagyományok tisztelete, azok továbbvitele nemzedékről nemzedékre az őseink és a magunk 
tisztelete, megbecsülése. Tartást ad a becsületre, szeretetre, egymás tiszteletére, emberségre.  
  Erősíti az együvé tartozás érzését jóban, örömben és bajban. 
A hagyományok őrzése nem csak a családok, barátok kötelékeit erősíti, hanem egy nagyobb kö-

zösséghez való tartozás hitvallása is. 

  Ilyen gondolatokkal alakult meg itt Alacskán is egy kis csapat, tenni akaró szülőkkel és gyere-
kekkel, akik úgy érezték, ápolni kell a már rég bevált szüreti felvonulás hagyományát. Sok időt, 

energiát, munkát nem sajnálva próbáltak erre a napra.  

  Ezekkel a szavakkal indult a 2017. évi Szüreti Napon az erre a napra összejött szülők és gye-
rekek kis csapatának műsora. Az eső ellenére sokan jelen voltak az újra felelevenített szüreti fel-

vonuláson. 

  Amikor szóba került, hogy jó lenne újra vonulni, nem vártuk, hogy ilyen sokan jelentkezni fog-
nak. Nagyon jól esett, hogy a szülők száz százalékban, minden téren támogatták ennek az ötle-
tét. Ebből látszott, hogy igenis szükség van a faluban olyan rendezvényre, ahová korlátlanul 

jöhet kicsi, nagy, falubeli vagy más település lakója. 

  Sok próba, munka, és úgy a szülők, mint a gyerekek nagy lelkesedése van benne ennek a napnak 
a megvalósításában. Nem volt olyan dolog, amire ne lett volna valaki, aki ne tudott volna vala-

milyen megoldást. 

  Szívmelengető volt, hogy ez a csapat több főből állva, mégis egyként összefogva csinálta végig 
az elejétől a végéig. Szoknya és kellékek varrása, tánc betanítás, díszítés, hangosítás, sütemény 
sütés és még sorolhatnám. Mégis van egy ember, akit szeretnék kiemelni, aki olyan energiával és 
odaadással tette a dolgát, amit a nagyok is megirigyelhetnek. Ő nem más, mint Ilka Benjámin, 
aki végig a kezében tartotta a dolgokat még a műsor alatt is. Szerintem erről írnom többet nem is 

kell, hiszen aki ott volt, az látta. 

   Szüleimtől mindig azt tanultam, hogy nem szabad bántani senkit, segíteni kell mindenkinek, 
soha nem tudhatod, te milyen sorsra kerülsz. Ez a nap nekem nagyon sokat jelentett, hiszen 
olyan dolog volt a falu életében, hogy újra felcsillant egy reménysugár, hogy igenis összefogással, 
szeretettel olyan dolgokat lehet létrehozni, ahol nem csak néhány ember érezheti jól magát, ha-

nem az is, aki beleteszi a munkáját és energiáját.  

                                                                                                                     Gieger Mónika 
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„Nagy csizma, bő szüret ” 

Kedves Olvasó! 

Szokatlan írást közlünk az Alacska Lapjában, de úgy gondoltuk a szervezőkkel, hogy az alábbiakat tudatnunk kell 

Önökkel. A feladat azért is nehéz, mert a támogatók száma ilyen magas még sohasem volt, tehát ha valakit kiha-

gyunk, akkor van a baj! 

De kezdjük az elején! 

A szüreti program összeállítása zökkenőmentesen történt, megköttettek a megállapodások. A gyermekek – 26 fő 

óvodás és iskolás – Ilka Benjámin és a szülők vezetésével készültek a „nagy napra”. A fellépő ruhákat Gieger Mó-

nika, Molnár Rózsa és Rácz Mónika varrták, de sütit és üdítőt is prezentáltak. Bizton állíthatjuk, hogy az asszonyok 

jóvoltából annyi sütemény, pogácsa, üdítő, édesség és pénzadomány jött össze, hogy egy kisebb fajta lakodalomra 

is elég lett volna. Támogatók: Szervonszki Józsefné, Rácz Gyuláné, Ujlaki Lászlóné, Kubinka Istvánné, Bencsik 

Andrea, Karaizné Boczki Erika, Medve Jánosné, Almási Ilona, Anga Lászlóné, Szabó Orsolya, Kállai Tiborné, Ujlaki 

Béláné, Tóth Béláné, Tóth Józsefné, Varga Imréné, Nagy Istvánné, Kádár Gyuláné, Ilkáné Németh Erzsébet, Szabó 

Ágota, Tóthné Kiss Tünde, Gergely Adrienn, Gyuris Józsefné, Almási Dezsőné, Bartus Pálné, Elek Jánosné, Török 

Anita, Zámbor Lászlóné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finom kóstoló borokat Molnár József és Hudák Péter ajánlották fel. A fáradtságos lopós kínálást Kiss János és 

Ujlaki László profi módon látták el. A császtai táncosok ajándék fellépése Gieger Péternek köszönhető. A rézfúvó-

sok tehergépkocsival történő szállítását – biztosítva azt, hogy a településen élők láthassák őket – ifjú Kiss Károly 

és Kiss Ottó biztosították.  
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Kiss Károly a rendezvény minden területén jelen volt, vele a felvonulást megelőző napokon folyamatosan egyeztet-

tünk, hiszen a lovaskocsik, a sátor és az ebéd biztosítását mind-mind ő vállalta. A nap fontos és meghatározó sze-

replői voltak a hangtechnikát biztosító Bodrogi Viktor és Simon Krisztián. A Sajó Televízió 44 településre juttatta el 

Alacska hírnevét, és természetesen köszönet illeti a technikai feladatokat ellátó Sulyok Barnabást, valamint Bíró 

Lászlót és Kiss Gábort is. A huszárok és a Sylver zenekar, valamint csobaji barátunk, Ivanics Imre új szórakoztató 

elemeket hozott el hozzánk.  

Külön köszönetet érdemelnek a felvonulást megtekintő, gyermekeket megajándékozó, esővel, széllel dacoló lakó-

társak. Továbbá nagy köszönet illeti a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a ,,Lányok-asszonyok” Klub tagjainak 

odaadó munkáját, az előkészítést, az építést és az utómunkálatokat végző közmunkásokat. 

A felsorolásból látható, hogy minden résztvevő segítőkész volt, egyedül az időjárás nem volt kegyes hozzánk, de 

segített nekünk a megerősödésben. 

Ismét bizonyítást nyert, hogy egy elkötelezett, összetartó közösség milyen erővel rendelkezik. 

                                     Ujlaki Béla 

                                                  polgármester 
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PILLANATKÉPEK A SZÜRETI NAPRÓL 
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ÉLELMISZERCSOMAG OSZTÁS 

2017-ben immár harmadik alkalommal szerzett örömöt a település la-

kosságának a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által kiajánlott élelmi-

szercsomag, melyet Alacska Község Önkormányzata közvetített a la-

kosság felé. 

Az osztásban örömmel vesz részt az is, aki kapja és az is, aki osztja, 

mint a képeken is látható. 

A 2017. november 6-án kiosztott  felajánlás 2.562.564 Ft értéket kép-

visel. 

Minden fajta élelmiszert szívesen fogad, és jól tud hasznosítani a kö-

zösség, javítva ezáltal az életminőségét. Mindig van valami újdonság 

is, most a marcipán massza, amely így karácsony közeledtével kiváló-

an felhasználható az ünnepi süteményekhez. 

Köszönettel tartozunk a támogató szervezeteknek és cégeknek a segítő 

gondoskodásért!                          

                                                                            Fábián Zoltánné  

                                                                                  könyvtáros 
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„Legyen a zene mindenkié!” 

„Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe  

csak a zene világít be.”  

Kodály Zoltán szavai a mai napig helytállóak. Hogy mindenkihez közelebb 

kerülhessen ez a csodálatos világ, a zene világa, örömmel tudatom, hogy most 

lehetőség nyílik rá.  

A Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 2017. szeptember 1-től 

kihelyezett tagozatává nyilvánította Alacskát, így újra indult a zongoraképzés.  

Idén tizennyolc növendék iratkozott be, és a zongoratanulmányaik mellett szolfézs 

órákat is vesznek, ami nélkülözhetetlen tantárgy minden hangszeres számára. 

Ezeken az órákon a gyermekek a kottaírás-olvasás készségeit sajátítják el, amiben 

egy kiváló és gyermekközpontú szakember, Tóth Ferencné segíti munkájukat.  

Egy jó zenetanár célja nemcsak a zeneértő, hanem a zenekedvelő közösség 

kiépítése is. Ezért a közeljövőben és a tanév folyamán szervezünk zongora tanszaki  

hangversenyeket, amikre szeretettel várjuk a község lakóit és minden kedves  

érdeklődőt, aki szívesen megismerkedne a klasszikus zene világával.   

  

 

                                                                                          Mezey Martina  

                                                                                                               zongoratanár 
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Óvodánk hírei 

30 éves Kastélykerti Tagóvodánk október 27-én tartotta születésnapi rendezvényét, melyen a szü-

lők, meghívott vendégek, ovis és iskolás gyermekek és az óvoda dolgozói vettek részt. Óvodánk és a 

szülők új fából készült névtáblával lepték meg az ovit, melyet délelőtt 9 órakor avattunk fel. A kö-

szöntő után 30 lufit engedtünk magasra születésnapi ének kíséretében. Ezután  óvodánk ebédlőjében 

megtekinthették fotókiállításunkat, melyet a 30 év csoportképeiből állítottunk össze. 10 órától a 

könyvtár szervezésével az óvodás és iskolás gyermekek bábszínházi előadáson vettek részt a kultúr-

otthonban. A Berentei Tündérkert Óvodától a gyermekek és a dolgozók, a szülőktől pedig a dolgozók 

meglepetés ajándékban részesültek, melyet nagyon szépen köszönünk. A nap további részében tortá-

val és meglepetés ajándékokkal kedveskedtünk a gyermekek részére. Köszönjük az óvoda Meserét 

Alapítványának, hogy  rendezvényünket támogatta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Orosz Jánosné  

tagóvoda vezető 
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Hírek gyülekezetünkből 

Felújítás: 

2017 januárjában a Tiszáninneni Református Egyházke-

rület megnyert egy pályázatot, amelynek keretében 105 

falusi parókiát újítanak fel. Ezen parókiák közé tartozik 

az idén 20 éves parókiánk is. A munkálatok szeptember 

11-én kezdődtek el a külső szigeteléssel, ami még nem 

fejeződött be. A következő hetekben fogják kicserélni a 

nyílászárókat, korszerűsíteni a fűtési rendszerünket, vala-

mint napelemek is fognak felkerülni a tetőre. Mivel na-

gyon sok parókia felújítása történik ezekben az időkben, 

valamint a munkálatok is szakaszosan folynak, így egy 

kis ideig még nekünk is várnunk kell, de reménység sze-

rint még ebben az évben a végére érünk.  

Családi délután: 

Október 1-jén 3 órától családi istentiszteletet tartottunk a templomban. Szerettünk volna egy 

olyan istentiszteleti alkalmat, ahol a kicsiktől a nagyokon át, az idősebbeknek is lehetősé-

gük van elcsendesedni, az igére figyelni, valamint egy olyan alkalmat, ahol minden korosz-

tály komfortosan érzi magát. Így az istentisztelet rendjét kicsit megbontottuk. Szeretett or-

gonánkat pihentettük, és az Egyetlen Út zenekar tagjai szolgáltak közöttünk. Az igehirdetés 

illusztrálására a modern kor eszközeivel képes vetítés volt. Az istentisztelet után a gyerme-

keknek lehetőségük nyílt lovagolni, valamint a felnőttek a finom sütemények mellett tudtak 

beszélgetni. Terveink között szerepel, hogy több ilyen családi istentiszteletet tartunk, ahol 

nem válunk el az utolsó kézfogás után, hanem egy kicsit megélve a közösséget, együtt ma-

radunk. Az adventi időszakban készülünk ilyen alkalommal. :)  
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Ifis nap: 

Október 7-én, szombaton délután gyülekezetünk fiataljaival Mezőkövesden vettünk részt az 

Egervölgyi Református Egyházmegye és a Református Fiatalok Szövetsége közös ifis nap-

ján. A délután folyamán lehetőségünk volt játszani, beszélgetni, énekelni, fiatalos előadást 

meghallgatni, valamint a napot finom vacsorával zártuk. A fiatalok elmondásuk szerint jól 

érezték magukat, és már nagyon várják, hogy egyszer a mi gyülekezetünk is szervezhessen 

egy ilyen napot. :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rákosi Réka 

segédlelkész 
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IDŐSEK ESTJE 

2017. december 1-jén (pénteken) 16 órától, a hagyományokhoz híven, megrendezésre ke-

rül az Idősek Estje a Kultúrotthonban, amelyen a település lakosságának 70. életévét betöl-

tött tagjai vehetnek részt. 

Külön köszöntjük a legidősebb férfit és nőt, de természetesen tisztelgünk minden szép korú 

lakótársunk előtt. 

Az ünnepelteket vacsorával várjuk, a hangulatról Demjén Gyula magyar nóta énekes gon-

doskodik. 

Szórakoztató műsort adnak elő az óvodás és iskolás gyerekek és szüleik, valamint a 

„Lányok-asszonyok” Klub tagjai ajándékkal kedveskednek. 

Az est végén TOMBOLÁKAT sorsolunk ki. 

Minden résztvevőnek kellemes szórakozást kívánunk! 

                                                                                               Önkormányzat 

 

PILLANATKÉPEK A TAVALYI ESTRŐL 
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LAKOSSÁGI FÓRUM 
 

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi 

rendelet véleményezéséről 

 
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-

közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-

delet 29/A.§ (2) bekezdése és (4) bekezdés a) pontja, valamint Alacska Község Önkormányzata Kép-

viselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (VIII.08.) önkormányzati rendelet-

ben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és partnereket, hogy Alacska 

Község Önkormányzata partnerségi véleményezésre bocsájtja az elkészült településképi arculati kézi-

könyvet és a településképi rendeletet, valamint a helyi építési szabályzatnak a településképi rendelet-

tel történő összhang megteremtése érdekében történő módosítását. 

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően – 

2017. december 31-ig kell megalkotnia a településképi rendeletet. 

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készült. A 

kézikönyv feltárta és ismerteti az egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembe-

vételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti 

elemek alkalmazására. 

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését 

biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának 

módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi 

védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégé-

rek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó település-

képi követelményt tartalmaz. A véleményezési anyagok megtekinthetők az önkormányzat honlapján. 

 

Az elkészült településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel kapcsolatban észrevételeiket, 

javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a lakossági fórum időpontjától számított 8 napon be-

lül adhatják meg írásban a Hivatali Kirendeltség címére, vagy elektronikus levélben az alacs-

ka@primposta.hu e-mail címre. 

 

Észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon szóban is, 

mely  

2017. november 21. napján 16:00-kor 
kerül megtartásra 

a községi Kultúrotthonban. 
 

Alacska, 2017. október 25. 

                                                                      Ujlaki Béla 

                                                                       polgármester 

mailto:alacska@primposta.hu
mailto:alacska@primposta.hu
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Klub beszámoló 

Ö römmel tudatjuk, hogy szeptember 22-én megalakult Alacskán a ,,Lányok-asszonyok” Klubja. Polgármester Úr 
nagy örömmel fogadta a kezdeményezésünket, és anyagi támogatásáról biztosította a klubunkat, amit mi meg is 
kaptunk, cserébe vállaltuk, hogy rendezvényekre kézműves ajándéktárgyakkal, sütivel segítünk. Itt szeretnénk meg-
köszönni az anyagi és tárgyi támogatásokat: 

Polgármester Úr: üvegek 
Ujlaki Béláné: fonalak, cérnák, kötőtűk, 
anyagok  
Nagyné Zsuzsa: fonalak 
Bartus Pálné: anyagok, élő virágok 
Fábiánné Györgyike: receptes és kézimunka 
könyvek 
Almási Dezsőné: fonalak, cérnák, anyagok 
Bencze Lászlóné: anyagok  
Dékányné Erzsébet: horgolt ajándéktár-
gyak. 
A továbbiakban is szívesen fogadunk min-
denféle támogatást (maradék anyagok, 
cérnák, fonalak, bármi, ami a kézműves 
technológiában hasznosítható). 
Nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá az idősek 
napi ajándékok elkészítéséhez. Névnapi 
ünnepséget is tartottunk: süti, üdítő, kéz-
műves ajándék, Ilka Benjámin zenélt, éne-
kelt nekünk. Köszönjük! E közben a szüreti 
felvonulásra készült a falu. Polgármester Úr 
kérésére süteménnyel készültünk.  
Nagyné Zsuzsa: pogácsa 
Varga Imréné: kakaós csíkos kalács 
Bartus Pálné: sörkifli, pogácsa, kézzel fes-
tett üvegek 
Almási Dezsőné: sajtos pogácsa 
A szüreti napon felvonultunk, és a vendé-
geket kínáltuk. A rossz idő ellenére nagyon 
jól éreztük magunkat. 
Ezt követően egy régi hagyományt élesz-
tettünk újjá, télizöldből készítettünk koszorúkat a Miklósvári család sírhelyére, a Hősök Emlékművére, néhai Simon 
Polgármester Úr és Svingor Tiszteletes Úr sírjára. A következőkben betlehemi jászolt szeretnénk készíteni a falu 
parkjába. A klubunk munkája tartalmas, szép, reméljük, sokuknak tetszik, és csatlakoznak hozzánk. Mi szeretettel 
fogadunk mindenkit!  
Péntekenként 16  és 18 óra között a családsegítő helyiségben. 

A ,,Lányok-asszonyok”  Klub nevében:   

Hédi és Zsuzsa  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 

Számí tógépes szöveg-

szerkesztés, tördelés:  

Bencze Andrea 


