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Augusztus 20-a a kenyérszentelés, a nemzeti ünnep és Nagyalásonyban egyúttal a falu ünnepe
is. Több mint ezer éve vagyunk Európa közepén, és ezt annak köszönhetjük, hogy a helyi
kisközösségek, a maguk összetartó erejével léteznek. – kezdte Dr. Kovács Zoltán államtitkár
falunapi megnyitó beszédét.

Kiemelte annak fontosságát, hogy megtartsuk népi hagyományainkat, keresztény vallásunkat,
történeti emlékeinket, mert, ha ezt megőrizzük a múltból, akkor a gyerekeinknek is lehetőséget
adunk a visszaemlékezésre. Augusztus 20-a erről is szól valójában, a magyarság
megtartásáról, a magyar történelmi emlékek ápolásáról. A falunap minden falu életében
kiemelkedő rendezvény, nagyon sokan készülnek, nyújtanak segítséget abban, hogy a falu
lakossága, az elszármazottak, vagy az ideérkezők jól érezzek magukat. Nagyalásony töretlen
fejlődést mutat. Ha egy településen többségében a faluközösség javára váló dolgok történnek,
akkor a képviselő-testület élén a polgármesterrel jól végezte a munkáját. – mondta.

Csöngei Gábor polgármester a képviselőtestület nevében megköszönte a bizalmat, és azt a
támogatást, amit 5 éven keresztül a falu lakosságától kaptak. Hamarosan lezárul egy ciklus,
ennek kapcsán összefoglalta az elmúlt időszak elvégzett munkáit; így az óvoda, az orvosi
rendelő felújítását, utóbbinak eszköz- és bútorbeszerzését, a kultúrház külső felújítását, az
Ifjúság utcai felújítási programját, járdafelújítást a konszolidációs pályázatból, a kamerarendszer
kiépítését önerőből. A támogatások sorát a falunap rendezésére költött 800 ezer forint zárja. A
következő ciklusra előkészített és tervezett feladatként jelölte meg a piactér kivitelezését, amit
október környékén kezdenek, Dabronnyal, Viddel és Somlóvecsével pályázatot nyert kültéri
utak karbantartását, a temető rendbetételét a helyi evangélikus és katolikus, valamint a
református gyülekezetek bevonásával. Szükség van továbbá egy 28-35 lóerős traktor
beszerzésére a közterületek, parkok rendben tartásához, a hivatal felújítására, mely kiterjed a
kazáncserére, a hőszigetelés megoldására, valamint a villamos energia kiváltására megújuló
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energiaforrással, a kultúrház belső felújítására, hogy a nagyalásonyi rendezvényeket
maximálisan ki tudja szolgálni. Megköszönte minden résztvevőnek a falunap szervezésében,
lebonyolításában nyújtott segítségét, és jó szórakozást kívánt mindenkinek.

A falunap színes és minden korosztályt figyelembe vevő programokkal telt, ami a helyi
óvodások és iskolások, a környékbeli civil együttesek, profi előadók fellépését egyaránt
magában foglalta. Egész napos gyermek- és felnőtt programok, kézműves, ügyességi és
szórakoztató játékok, családi sportdélután, bemutatkozók, kiállítások, térségi termelők és
kézműves termékek bemutatója, vására várta az érdeklődőket. A vendéglátó, Nagyalásony
Község Önkormányzata az esti tűzijátékkal zárta a programokat.

Falunapi rendezvény - meghívó
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