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Kincses Virágos Alsómocsoládért 
 

 
Helyszín:  Faluház Alsómocsolád 
   7345 Alsómocsolád, Rákóczi u.21. 
 
Időpont:  2016.09.02. 
 

Balogh Anikó az Alapítvány Alsómocsoládért kuratóriumi elnöke beszámolt arról, hogy a Mocsoládi 
Expóra mindösszesen 8 fő regisztrált gyermekek nélkül, így annak ellenére, hogy a Képviselő testület 
örömmel elfogadta a benyújtott javaslatot, a megtartásának a tárgyalt módon nincs relevanciája, a 
jelentkezett családokat személyenként, személyre szabott módon fogadja a település, melynek 
szervezésével Dicső Lászlót, a település polgármesterét bízta meg. 

Anikó elmondta, hogy a bizottság meghirdetett napirendje a Kincses Virágos Alsómocsoládért díjra 
való javaslattétel, más javaslat nem érkezett a résztvevők köréből.  

Anikó elmondta, hogy Az Alapítvány Alsómocsoládért és az Alsómocsoládi Sport Egyesület 2016. 
áprilisában meghirdette a települési virágosítás és környezetszépítési versenyt Kincses Virágos 
Alsómocsoládért címmel. 
A verseny célja: 

1. a környezet gondozottságának, ápoltságának harmonikus, településképbe illő, természeti 
adottságokhoz alkalmazkodó kialakítása, 

2. nyilvánosságot és elismerést adni azon alsómocsoládi polgároknak, civil közösségeknek és 
vállalkozásoknak, akik közérdekű munkával szebbé, virágosabbá teszik közvetlen környezetüket.  

A virágosítás és környezetszépítési verseny kategóriái: 

I. Legvirágosabb ház 
II. Legvirágosabb intézmény 

III. Legvirágosabb munkahely/vállalkozás 
 

Anikó összefoglalta az eddig történteket: a vállalkozóktól és a lakosságtól nem érkezett jelentkezés az 
Intézmények közül az Őszi Fény Idősek Otthona és a Praktikák Háza szeretné magát megmérettetni. 
Anikó júniusban kérte a Női bizottsági tagokat, hogy a nyár folyamán kísérjék figyelemmel a két 
nevezett Intézmény virágosítás, szépítési munkálatait, mert a szeptemberben kiosztásra kerülő díj 
odaítélésében számít a véleményükre. A hölgyek akkor örömmel vették a felkérést. Elmondta 
továbbá, hogy az Alapítvány Alsómocsoládért kurátoraiból és az Alsómocsoládi Sport Egyesület 
tagjai közül 5 fős bizottság jött létre, akik szintén nyomon követték a nyári virágosítás, szépítési 
akciót a jelentkezett Intézményekben, de szeretnék meghallgatni végleges döntésük meghozatala 
előtt a Női Bizottság véleményét is. 
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Bálintné Jauch Rita elmondta, hogy a Női Bizottság véleményét összegyűjtötte, a mindkét Intézmény 
szépen virágosított, de a Praktikák Házában sok a kiszáradt növény, látszik, hogy hétvégén senki 
nem gondozza őket és megsínylik a nagy melegeket, míg az „Őszi Fény” Idősek Otthonában ez a 
jelenség nem tapasztalható, sőt abban az Intézményben a virágokat, parkosított területeket nem 
csupán az alkalmazottak, hanem a bent lakó idősek is gondozzák. A Női Bizottság javaslata ennek 
megfelelően az „Őszi Fény” Idősek Otthona. 

Ginzer Jánosné a Kincses Virágos Alsómocsoládért díjbizottságának elnöke megerősítette ezt a saját 
tapasztalata alapján. 

A megjelentek megbízták Balogh Anikót, az Alapítvány Alsómocsoládért kuratóriumi elnökét, hogy 
hivatalosan is vezesse elő a javaslatot a Kincses Virágos Alsómocsoládért Díjbizottság ülésén. 

Alsómocsolád, 2016.08.22. 

 

 

 

Balogh Anikó 
kuratóriumi elnök 
Alapítvány Alsómocsoládért 


