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Juhász Gyula: Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt
dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket
Kíván Minden Kedves Olvasónak
Recsk Nagyközség
Önkormányzata!
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Tisztelt Recski Polgárok!
Hölgyeim és Uraim!
Önkormányzatunk a település működtetése érdekében végzett munkájáról röviden az alábbi tájékoztatást adom:
A gazdasági környezet változása és az állami költségvetés alakulása mindig is jelentősen meghatározza az önkormányzatok mozgásterét.
A 2012 évi költségvetés vonatkozásában a legfontosabb célunk az önkormányzati intézmények biztonságos
működési feltételeinek megteremtése volt, amit komolyan veszélyeztetett az évek óta halmozódó hiány.
A működési költségek leszorítása ellenére 2012. évi költségvetésünkben a működési hiány összege 59 639 ezer
Ft volt.
A fő gondot minden évben, az oktatási intézmények alacsony állami támogatása jelentette. A központi költségvetésből származó bevételünk az általános iskola és napköziotthon, továbbá az óvoda költségvetésének
50 %-át sem fedezte. Az önkormányzat az iskolát és az óvodát az alábbiak szerint támogatta:
Iskola:
Óvoda:
 2007. évben 34 millió Ft-tal,
 2007. évben 20 millió Ft-tal
 2008. évben 43,7 millió Ft-tal,
 2008. évben 20,8 millió Ft-tal
 2009. évben 41 millió Ft-tal ,
 2009. évben 22,2 millió Ft-tal
 2010. évben 45 millió Ft-tal
 2010. évben
21 millió Ft-tal
 2011. évben 45,2 millió Ft-tal.
 2011. évben 23 millió Ft-tal
A 2012. évben a két oktatási intézmény normatív hozzájárulással és támogatással le nem fedezett költsége 68,3 millió Ft volt. Ezen összeg kötelező közoktatási feladatok ellátására történő felhasználása a teljes
fejlesztési és felújítási teendőink megvalósítását lehetetlenné tette.
Fenti indokainkat a Belügyminisztérium is figyelembe vette, ezért 2012 június és december hónapban az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatási keretéből (ÖNHIKI) összesen 20.722 e Ft
támogatást biztosított.
Településünk részesült az 5000 lakosságszám alatti települések adóság konszolidálására szánt központi keretből
is 76.900 e Ft összegben.
Ez a kormányzati intézkedés érthetően nagy sajtóvisszhangot kapott, ezért fontosnak tartom itt is hangsúlyozni,
hogy Recsk település esetében a felhalmozódott hiány tisztán a fenti működési kiadások alulfinanszírozottsága
miatt alakult ki. Önkormányzatunk kötvényt nem bocsátott ki, a hosszúlejáratú fejlesztési hitel tartozása mindössze a két EU-s beruházás ( óvoda, eü. központ) önrészének biztosítása miatt még fennálló 31.162 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitel volt. A hitel visszafizetése miatti éves kiadás nagyságrendje nem haladta
meg a 5,5 millió Ft-ot.
Az elmúlt év fontos eseményei között kell említeni a kormányzat nagy ellátó rendszerek struktúrájában – oktatás, közigazgatás – tervezett változtatási szándékait.
A 2013. január 1-től bekövetkezett szervezeti és finanszírozási változtatásokhoz való alkalmazkodás önkormányzatunktól is nagy rugalmasságot követelt.


A járási hivatalok létrehozásával kapcsolatban megelégedéssel vettük tudomásul, hogy a Kormányhivatal településünkön kirendeltséget létesít. Ez nemcsak Recsk, hanem a környező települések érdeke
is, állampolgáraik a jelenleg intézhető ügyfajtákban nem kényszerülnek nagyobb távolságra utazni.



Az Önkormányzatunk is aláírta az iskolák állami fenntartásba vételéről szóló megállapodást az
új fenntartóval, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. A jogszabály szerint a köznevelés
biztosítása állami feladat. Ezért 2013. január 1-jétől a köznevelési rendszer az állami fenntartás és a települési önkormányzati működtetés megosztásának elve szerint alakult át.
Főszabályként a háromezernél kisebb lélekszámú települések iskoláinak működtetése automatikusan az
állam kötelessége kivéve, ha az önkormányzat a bevételeiből képes finanszírozni az intézményt, mert
akkor átveheti a feladatot. A fent már részletezett okok miatt Recsk esetében fel sem merülhetett, hogy
a továbbiakban is működtessük az iskolát.
Ezzel kapcsolatban ugyancsak el kell oszlatni egy félreértést, mert a működtetés vállalása csak a rezsi
költségek finanszírozási kötelezettségét jelentette volna, a személyi állomány létszáma, összetétele
szakmai irányítása ebben az esetben is az állami fenntartó jogosítványa lett volna.



Megfelelő előkészítő tárgyalások után Parádsasvár település önkormányzatának megkeresésére Recsk
Nagyközség Önkormányzata úgy döntött, hogy 2013. január 1-jével közös önkormányzati hivatalt
működtetünk. A közös hivatal létrejötte, valamint a járási hivatalhoz átkerülő ügyek miatt Recsken egy
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fő létszámcsökkentést hajtottunk végre. Parádsasvár településen állandó jelleggel működő kirendeltség
biztosítja a folyamatos ügyintézést és az ügyfélfogadást. Az adóügyi előadó minden héten csütörtökön ügyfélfogadást tart a parádsasvári kirendeltségen 8,00 – 16,00 óráig. A kirendeltség vezetője
az aljegyző.
A vázolt pénzügyi nehézségek ellenére, a fenti átszervezésekkel együtt járó tennivalók mellett az önkormányzat
az alábbi feladatokat is igyekezett megoldani:
- Pályázati úton elnyert 8 millió Ft támogatásból a Községi könyvtár informatikai fejlesztése,
- Könyvtár alapterületének bővítése és az épületrész felújítása,
- A rendőrség új helyre költöztetése,
- Hangos-híradó hálózat működőképessé tétele,
- Elkészültek a 24 férőhelyes parkoló és szervízút építésének tervei az Önkormányzat épülete melletti
telken.
Úgy véltük 2012 decemberében, hogy a 2013-as év kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodást tesz lehetővé.
A költségvetés tervezésekor szembesültünk a kötelező feladat ellátásához biztosított normatív támogatások
jelentős csökkentésével és a saját bevételeink – személyi jövedelem adó, gépjárműadó – drasztikus elvonásával,
melynek egyenes következménye a 6.205 e Ft költségvetési hiány. Takarékos, racionális gazdálkodásra, saját
bevételeink növelésére, ami ettől még fontosabb – megértő, együtt gondolkodó és cselekvő recski polgárokra
van szükség.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Pócs István
polgármester

A járási rendszerről és a Pétervásárai Járási Hivatalról
A Pétervásárai Járási Hivatal 20 településre kiterjedő illetékességi területtel jött létre. A járásban földrajzi elhelyezkedése miatt Recsk nagyközségben kirendeltség működik.
Járási hivatalvezető: Dr. Nagy Tibor János
Járási hivatalvezető-helyettes: Kovács Attila

Szervezeti egységei
Járási törzshivatal

Pétervásárai Járási Hivatal
Címe
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

Elérhetősége
36/568-009

Hatósági Osztály

3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

36/568-010

Okmányirodai Osztály

3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

36/568-008

Recski Kirendeltség

3245 Recsk, Kossuth L. u. 165.

36/578-318

Pétervásárai Járási Hivatal járási szakigazgatási szervei:
Járási szakigazgatási szerv
Címe
Elérhetősége
Pétervásárai Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.
36/568-007
Pétervásárai Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltsége
3250 Pétervására, Keglevich u. 1.
36/368-218
A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása.
Az átvett államigazgatási feladatok a következők:
- az okmányirodai feladatok (lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, gépjármű-nyilvántartás)
- egyes gyám- és gyermekvédelmi ügyek (védelembe vétel, intézeti elhelyezés stb.)
- egyes szociális igazgatási ügyek
- családtámogatási ügyek
- köznevelési feladatok
- menedékjogi ügyek
- egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése
- egyes kommunális típusú ügyek (pl.: temetőengedélyezés)
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- egyes állategészségügyi feladatok (állatotthon engedélyezése)
- a szabálysértési hatósági feladatok ellátása
- helyi védelmi bizottság vezetése, egyes vízügyi, környezetvédelmi hatáskörök.
Azokon a településeken, ahol a lakosok és az elintézendő ügyek száma, a járás székhelyétől való távolság indokolta, ott kirendeltség működik. A járási hivatal kirendeltsége alatt olyan egységet kell érteni, ahol az ügyfelek
minden munkanapon közvetlenül elérik a járási hivatal kormánytisztviselőit.
Recsk településen, a Polgármesteri Hivatal épületében (Recsk, Kossuth L. u. 165. Telefonszám: 36/578-318)
nyert kialakítást a Járási Hivatal kirendeltsége.
A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés céljából Recsk Nagyközségi Önkormányzat honlapján - www.recsk.hu is elérhetők a Járási Hivatal nyomtatványai.
 A Recski Kirendeltségen jelenleg az alábbi szociális igazgatási ügyek döntés-előkészítését végzik a hivatal munkatársai: közgyógyellátás, ápolási díj, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, időskorúak járadéka, hadigondozás. Március 1-től a lakcímnyilvántartással (állandó-, tartózkodási lakhelyre való bejelentkezés) kapcsolatos ügyekben is a kirendeltség dolgozói járnak el.
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8,00-16,30, pénteken 8.00-14,00.
 A Heves Megyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 2013. március 14.
napjától kezdődően minden héten, csütörtöki napon 8,00 órától 12,00 óráig kihelyezett ügyfélfogadást
tart a Recski Kirendeltségen. Ezek köre a későbbiek során a technikai feltételek megteremtődésével tovább bővülhet. Az egyéb ügyekben a járási székhelyet kell felkeresni.

 Az első fokú építési hatósági feladatokat az építmények, építési tevékenységek tekintetében változatlanul Pétervására Város Jegyzője ( 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.) látja el.
A recski Polgármesteri Hivatal 2013. január 1-től – Parádsasvár településre is kiterjedő illetékességgel - Közös
Önkormányzati Hivatalként működik tovább.
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda: 7,30-16,00, péntek 7,30-13,00. Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás
nincs.
A szervezeti változások és az ügyintézői létszám csökkenése miatt számítani kell arra, hogy különösen a szociális ügyek intézése során a várakozási idő meghosszabbodott. Ennek oka, hogy az aktív korúak ellátásával,
lakásfenntartási támogatással, méltányos közgyógyellátással, átmeneti és temetési segélyekkel, rendszeres és
rendkívüli gyermekvédelmi valamint óvodáztatási támogatásokkal továbbá az anyakönyvezéssel kapcsolatos nagy ügyfélforgalommal járó - ügyek január elsejétől egy köztisztviselő, Doba Dénesné munkakörébe tartoznak.
Az év elejétől új ügyintéző Kissné Tornay Henriette látja el az adóigazgatási feladatokat. Munkatársunk csütörtöki napon Parádsasváron tart ügyfélfogadást, ezért, ezen a napon sem személyesen sem telefonon nem érhető
el.
Varró Gyuláné
címzetes főjegyző

Tájékoztatás a közmunkaprogramról
Recsk településen évek óta indítunk közmunkaprogramokat.
A programok a munkaügyi központon keresztül
pályázat keretében valósulnak meg. Elsősorban a
településünkön élő, foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülő személyeket kell bevonni,
illetve a programban való részvétel alapfeltétele a
munkaügyi központtal való folyamatos együttműködés, kapcsolattartás.
A programok kapcsán adott településre „személyre
szabottan” lebontva kerül megállapításra, hogy
egy-egy pályázat keretében milyen mértékű, mekkora összegű támogatásban részesülhet az önkormányzat a foglalkoztatás során.
Támogatást kapható a munkabér és járulékfizetéshez, illetve a munkavégzéshez szükséges eszközök,
felszerelések, és egyéb kiadások beszerzéséhez.

Jelenleg több fajta közmunkaprogramra is folyamatban vannak a pályázatok.
Önkormányzati közfoglalkoztatás keretében előreláthatóan 2013. április 1. napjával 19 fő áll munkába, akik főként az önkormányzat által fenntartott
intézményekben kapnak munkát:
(pl: óvoda – dajka; védőnő – ÖNO adminisztrációs
feladatok, ebédkihordás; könyvtár - adminisztrációs
feladatok; sportpálya - gondnok.) A közfoglalkoztatásba az év folyamán további 12 fő bevonására
kerül sor, más-más időintervallumban.
Idén is pályázott az Önkormányzat a START közfoglalkoztatási program keretén belül. Ebben a
programban az állami támogatás 100%-os, melyet a
foglalkoztatottak munkabérére, járulékaira, eszközeire, egyéb kiadásaira lehet felhasználni.
A START közfoglalkoztatási programon belül a
mezőgazdasági projekt keretében 1 fő irányító,
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9 fő mezőgazdasági segédmunkás, és 2 fő mezőőr
alkalmazására nyílt lehetőség. Négy területen kezdődik el a munka 2013. március 13-a után.
Tervezzük burgonya, tök, borsó, hagyma, valamint
takarmányrépa termesztését is. Célunk, hogy a
megtermelt zöldséget a konyhán fel tudjuk használni, a takarmányrépát vad etetésre értékesítjük. A
mezőgazdasági program 2014. február 28-ig ad
lehetőséget foglalkoztatásra.
A másik program a Téli és egyéb feladatok, melynek keretében 2 fő foglalkoztatása kezdődik meg
2013. március 07-én, valamint az év folyamán
folyamatosan bevonásra kerül további 12 fő. A
program 2013. december 31-ig tart.
A bel- és csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása,
rendbetétele programban 10 fő foglalkoztatása valósul meg 2013. április 1-i kezdéssel.
A közfoglalkoztatásra irányuló pályázatok az év
folyamán időszakosan kerülnek kiírásra. A programok lebonyolításához kapott támogatás felhasználható pl. nyári időszakban fűnyírásra, téli időszakban hó eltakarítás, síkosság-mentesítés megoldására

a közfoglalkoztatásban felvett személyek segítségével.
Jelenleg a Startmunka programon belül a 8 órás
foglalkoztatást, míg az önkormányzati programon
belül a 6 órás foglalkoztatást támogatja az állam.
Közfoglalkoztatás megszervezésére már nem csak
az önkormányzatoknak, hanem egyéb más szervezeteknek, illetve cégeknek is van módjuk, lehetőségük.
Az ETAVITA vízügyi csoport 4 főt foglalkoztat,
akik a helyi vízfolyásokat pl: Csevice patak meder
tisztítását végzik.
Folyamatban van a Magyar Közúthoz történő
munkaerő felvétele is. Az előzetes egyeztetés alapján kb. 10 fő foglalkoztatását tervezik.
Jelenleg az önkormányzati is és egyéb szervezetek
által megközelítőleg 80 fő közfoglalkoztatása van
folyamatban, illetve lesz biztosított.
Eszenyiné Kapás Katalin
gazdálkodási előadó

Tájékoztató a lahócai ércbányászat által okozott környezeti károk kármentesítésének jelenlegi állásáról
A Lahóca-hegyen az 1800-as évek közepétől
kezdve termeltek nemesfémtartalmú rézércet. A
felszín közeli lelőhelyek kimerülésének hatására
a termelés fokozatosan csökkent, majd 1979-ben
leállt.
A RECSK-I. (Lahóca) bányaterület és létesítményeinek állapota sem a modern kor műszaki, sem
környezetvédelmi előírásainak nem tesz eleget,
környezetére nézve potenciális veszélyforrás. A
recski ércbányászat már eddig is jelentős környezeti károkat hagyott maga után, a jövőben esetlegesen bekövetkező havária ezt a károkat tovább
súlyosbíthatja.
A korábbi bányászati tevékenység eredményeként a bányából kifolyó toxikus fémekkel erősen
szennyezett bányavíz a korábbi víztisztítás hiánya, illetve haváriák eredményeként jelentősen
elszennyezte a felszíni vizek (Bikk-patak, Balátapatak), víztározók (Wetland, Hordalékfogó,
Kincstári-tó) üledékét. Ehhez hozzájárult az ércfeldolgozás során fellépő, illetve ezen tevékenység maradékaként keletkezett flotációs zagytározók geotechnikailag instabil gátjainak többszöri
szakadásai általi haváriák okozta környezetszennyezés,
illetve
a
visszahagyott
rekultiválatlan meddőhányók, zagytározó alól
fakadó erősen savas, toxikus fémekben gazdag
vizek okozta környezeti probléma.

A felszín alatti bányatérségek, valamint a felszínen a korábbi bányászati tevékenységhez kötődő
objektumok (meddőhányók, zagytározók) végleges felhagyása, tájrendezése, rekultivációja tervszerűen ez idáig nem történt meg, a területen egy
teljes körű bányabezárási és rekultivációs program végrehajtása szükséges.
2008-től végzett környezeti állapotfelmérések
eredményei felhasználásával részletes környezeti
hatástanulmányt készített a végleges bányabezárási munkálatokkal az MNV Zrt. által megbízott
MECSEK-ÖKO Zrt.
A környezetvédelmi hatóság által kiadott környezetvédelmi engedély alapján 2012 nyár végén, a hosszú előkészítő munkálatok és a pénzügyi háttér megteremtését követően kezdődhetett
meg a rekultivációs, tájrendezési tevékenység.
2012-ben bányászati területen, a balesetveszélyes
külszínre nyíló bányatérségek hatósági előírásoknak megfelelően történő lezárása, illetve a
Katalin-szint megnyitása történt meg, mintegy
100 m hosszban; ez utóbbi célja a bánya bizonyos térségeinek vízföldtani vizsgálata keretében
megtudni milyen mértékben, milyen felszín alatti
útvonalakon szennyeződnek a felszíni és felszín
alatti vizek.
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Külszíni munkálatok keretében megtörtént a legkritikusabb, flotációs zagytározó változó, 3-7 m mélységű
vízzáró un. résfallal történő körbezárása, amely révén nem szennyeződhetnek tovább a felszíni vizek. A
zagytározó tájrendezéséhez kapcsolódóan megtörtént a Bikk-patak kármentesítése majd új meder kiépítése. A zagytározók szennyezett belső, un. pórusvizeit egy, mintegy 2 km hosszúságú vízgyűjtő rendszerrel
gyűjtjük, és az így kinyert szennyezett vizek kezelésére vízkezelő üzem létesítése kezdődött meg. A tisztított víz a Bikk-patakba kerül kibocsátásra a hatóság által előírt határértékek folyamatos ellenőrzése mellett.
A volt ércelőkészítő környezetében megkezdődött a szennyezett talajok kitermelése, amely során közel
16.500 t veszélyes hulladék elszállítása történt meg az érintett területről. A további kármentesítési munkálatok keretében történő szállítások szükségessége miatt új szállítási út és híd kialakítása történt meg - annak érdekében, hogy a későbbiekben tovább minimalizáljuk a lakosságot érintő zavaró hatásokat.
2013-ban a tervek szerint befejeződik a szennyezett vizeket begyűjtő vízkezelő üzem építése, megtörténik
annak próbaüzeme és az év második felétől teljes kapacitással végezzük a vízkezelést. Folytatjuk a volt
üzemi területeken a szennyezett talajok, meddők kitermelését és ártalmatlanítását, a terület északi részén
megkezdődnek a végleges tájrendezési munkálatok tiszta talaj beszállítással, növényesítéssel.
A munkálatok 2015-ben tervezett befejezését követően egy szebb, tisztább, élhetőbb környezet kerül kialakításra, mindenki, de leginkább az ott élők megelégedésére.
A kivitelezés, a munkaterület sajátossága, beépítettsége miatt fokozottan érinti az érbányatelepen élőket,
ezért a MECSEK-ÖKO Zrt. ezúton is köszöni az ott élők eddig tanúsított türelmét, hozzáállását, amely
nagy segítséget jelentett, hogy a munkálatok a tervezett időütemterv szerint voltak végezhetők.
Tisztelettel kérjük továbbra is a megkezdett munka keretében adott értékes és építő javaslataikat; számítunk a rendszeres időközökben tartott tájékoztatókon való részvételükre.
Tisztelettel:
a koordinációt végző MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Zrt. és a kivitelezést végző
Vértesi Környezetgazdálkodási Kft.

Intézményeink életéből
A Jámbor Vilmos Általános Iskola hírei
A Jámbor Vilmos Általános Iskolában a
2012/2013-as tanév is zökkenőmentesen indult,
8 tanulócsoporttal, 174 tanulóval.
Iskolánk az 1. és 2. évfolyamokon iskolaotthonos
oktatást vezetett be. Ebben a formában a gyerekek
egész nap az iskolában tartózkodnak, 2 tanító vezetésével tanulnak és készítik el házi feladataikat.
Előnye, hogy a tanítás, tanulás és a szabadidős
tevékenységek célszerűen váltogatják egymás, ezzel biztosítva a tanulók egyenletes terhelését.
Előnye ennek az „újításunknak”, hogy egyéni fejlesztésre, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra sokkal több idő jut, mint a hagyományos oktatási formáknál. A tanítók a tanórák mellett gondoskodnak
a házi feladat elkészítéséről, így a gyerekek iskolatáskájukat csak hétvégén viszik haza. Bízunk abban, hogy mind a tanulók, mind a szülők tetszését
elnyeri ez az oktatási forma.
3-4. osztályos tanulók részére összevont napközis
csoport, felső tagozaton 5-7. osztály számára tanulószoba működik.
Bevezetésre került a mindennapos testnevelés 1.,
2. és 5. osztályosok számára. Nagy örömükre szolgál, hogy mindennap sportolhatnak.

Hagyományainkhoz híven karácsonyi műsort
adtak az iskola 2. és 6. osztályos tanulói. A előadásra meghívtuk a szülőket és a nyugdíjasokat is.
Reméljük, ebben az évben is sikerült meghitt hangulatot varázsolni mindenki számára.
Az iskola tankerülethez történő átadása január 1jével megtörtént. Fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pétervásárai tankerülete.
A tantestület nem mindennapi eseményre gyűlt
össze január 28-án, hiszen három kolléga is befejezte aktív munkavégzését és nyugdíjba vonult:
Nagy Károlyné, Trajterné Lakatos Emma és
Fejes Imréné. Mind a hárman több évtizeden keresztül dolgoztak kitartóan, becsületesen, alapos
munkát végezve.
Régóta várták már ezt a napot, s örömmel éltek a
számukra kínálkozó lehetőséggel, hogy megkezdhessék a megérdemelt nyugdíjas éveket. A fáradságos hétköznapokat befejezve megkezdődik számukra egy könnyebb, kötetlenebb időszak. Ehhez
kívánunk jó erőt, egészséget.
Örömünkre szolgál, hogy intézményünk 2013 februárjában megnyerte a TÁMOP-3.1.4. Innovatív
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iskolák pályázatát, ami a „Természetesen egészségesen”
címet
kapta.
A
pályázat
4 félévre szól. Nevéből adódóan egészségmegőrző
programok, táborozások, kirándulások megvalósításához és az oktatás korszerűsítéséhez ad jelentős
anyagi támogatást. Folyamatos tájékoztatást adunk
a megvalósítás menetéről, az aktuális programokról.
Februárban megtartottuk a farsangi bált, melyen
nagyon sok jelmezes vonult fel mind egyéni, mind
csoportos kategóriában. A szülőket is dicséri, hogy
minden évben egyre ötletesebb és színvonalasabb
jelmezekben és csoportos produkciókkal lépnek fel
az osztályok.
2013. február 27-én került sor egy rendhagyó óvodai-iskolai szülői értekezletre iskolánkban. Meghívtuk a leendő elsős tanulóink szüleit, hogy bemutassuk iskolánkat, valamint megismertessük őket a
szeptembertől működő iskolaotthonos oktatás tapasztalataival.

7

Március 6-án kilenc sajátos nevelési igényű tanulónk képviselte iskolánkat Egerben a II. országos
SNI-s tanulók szépíró verseny megyei döntőjén.
Közülük hárman kiemelkedően teljesítettek.
7. osztályos diákjaink a K&H bank által szervezett
vetélkedőn vettek részt. A továbbjutó csapat tavaszszal várja a következő megmérettetést.
Egész évben segíti munkánkat a Szülői Munkaközösség és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
Az SZMK Mikulás csomagot ajándékozott minden
osztálynak, aktívan részt vesz a rendezvények szervezésében. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
tanszersegélyt biztosított az arra rászoruló gyermekek részére.
Hollóné Bódi Katalin
iskolaigazgató

Beszámoló a Csengővár Óvodában történtekről
A tavalyi év nyarán az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP 3.1.11-12 jelű, „Óvodafejlesztés” című pályázati konstrukció.
A pályázat felkeltette érdeklődésünket, mert egyre
gyakrabban szembesülünk azzal a ténnyel, hogy az
intézmény céljainak és feladatainak eléréséhez, a
megfelelő színvonalas munkához a szükséges
anyagi természetű erőforrások elapadóban vannak.
A pályázat benyújtását elsősorban az eszközfejlesztés lehetősége (pályázati forrás 30%-a), a kötelező
és ajánlott szakmai tartalmak (képzések és egyéb
tevékenységek kiválasztása ), a szülői fórumok,
családi rendezvények megvalósítása tette számunkra vonzóvá.
A pályázatot időben benyújtottuk, izgalommal vártuk a pozitív elbírálást. A pályázat eredményéről
2012. októberében kaptuk az értesítést, mely szerint
a Csengővár Óvoda 13 376 260 Ft-ot nyert.
Nagy volt az örömünk, mert terveink valóra válhatnak (többfunkciós mászó vár, rugós udvari játék,
két csoportnak korszerű ágyak, családi rendezvények). Projektzáró napunkat sportvetélkedővel
egybekötött játékos délutánnal tesszük majd maradandó élménnyé.
Évkezdésünket az is örömtelivé tette, hogy általunk
már nem használt gyermekágyakat és kiegészítőket
ajánlottunk fel kárpátaljai magyar iskolák, óvodák
számára. Ezzel sikerült hozzájárulnunk egy
nagyszőlősi járás iskoláinak, óvodáinak szabályszerű működéséhez, oktató – nevelő munkájuk eredményességéhez.

A tanév kezdetén az első osztályos gyermekeket
meglátogatták a volt óvónénik, illetve ebbe az osztályba látogattak el a nagycsoportos gyerekek is.
„Zöld napjaink” első ünnepét a nagycsoportosok
szervezték meg, ők az Állatok Világnapjának
emlékezetessé tételéért tettek sokat. Látványos,
színvonalas kiállítással várták csoporttársaikat,
szüleiket. Ezen a kiállításon az első osztályos gyerekeket, nevelőiket is végig vezethettük, nem kis
büszkeséggel.
Ebben a tanévben abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy együttműködhetünk az egri Pinceszínház vezetőjével és művészeivel, akik rendszeresen járnak óvodánkba és színesítik gyermekeink mindennapjait.
Az Idősek Világnapja alkalmából a középső csoportos gyermekek műsorát láthatták a Nyugdíjas
Klub tagjai, valamint a falu időskorú lakossága az
ez alkalomból megtartott ünnepségen.
Karácsony közeledtével óvodánkba látogatott Nagy
Sándor barátaival és nagy meglepetésünkre eljátszották gyermekkorunk kedvenc „vásári bábjátékát” - Vitéz László történetét. Hatalmas sikere volt
a gyerekek körében. Az igazán nagy meglepetés
akkor ért bennünket, amikor ajándékba átadták a
bábparavánt a bábokkal együtt. Óvodánkba hagyták
néhány napra a gyönyörű kis betlehemet, melyet
mindenki megcsodálhatott. Köszönetünket kará-
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csonyi műsorunkkal fejeztük ki, melyet a nagycsoportos óvodások mutattak be.
Az adventi kézműves délutánt december 14-én
tartottuk. Sokféle tevékenységgel vártunk mindenkit, a résztvevők önállóan készített ajándékkal
térhettek haza. Ehettünk az isteni finom kenyérlángosból, a finom sütikből, volt forró csoki és tea is.
A karácsonyi ünnep fényét az Idősek Otthonában és
a Templomban is a nagycsoportosok betlehemi
műsora emelte, tette szívet melengetően kedvessé.
A nagycsoportos gyermekek szülei részére a féléves szülői értekezletet az iskolában tartottuk
meg, ahol tájékoztatást kaphattak az újonnan bevezetett iskola-napközi ellátásról, megnézhettek néhány tantermet is (informatika, nyelvi labor, könyvtár, osztályterem).
Szülői segítséggel februárban bonyolítottuk le a
Farsangi Bált. Mind a négy csoport színvonalas
előadással szórakoztatta a közönséget. A maradandó élmény mellett az SzMK bevétele is gyarapodott, melyet majd a gyerekek kirándulására szeretnének fordítani.
Terveink között szerepel egy gyöngyösi kirándulás. A középső- és nagycsoportos gyermekek Egerben a Pinceszínház előadásán vehetnek részt.
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A hagyományos helyi Mesemondó versenyt március 12-én rendeztük meg, melyen szép számmal és
nagy sikerrel szerepeltek ovisaink. Az első három
helyezett képviseli majd óvodánkat a körzeti versenyen, mely április elején lesz Mátraderecskén.
A Víz napját március 20-án ünnepeljük.
Nagyszabású családi kézműves délutánunk a Nyuszi fesztivál március 22-én lesz, melyre minden
érdeklődőt szeretettel várunk.
A Föld napjára emlékezünk április 19-én, melynek keretében akadályversenyt és túrát szervezünk
a Búzásvölgyi-tóhoz.
Az Anyák napi ünnepségre csoportonként, különböző időpontokban kerül sor.
Gyermeknapot tartunk az oviban május 24-én. A
megnyert pályázatnak köszönhetően - az eddigiektől eltérően - gazdag program kínálattal készülünk.
A hagyományos játékos délután mellett a Pinceszínház tagjai előadásában Babszem Jankó címmel mesét láthatnak a gyerekek.
A nagycsoportos óvodások ballagási ünnepségére
június 1-én kerül sor a Művelődési Házban 15,00
órai kezdettel.
Nyilvános óvodai rendezvényeinkre szeretettel
várunk minden érdeklődő recski lakost, kicsiket és
nagyokat egyaránt.
Bódi Csabáné
nagycsoportos óvónő, óvodavezető h.

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
3245 Recsk, Bajcsy-Zsilinszky út 1.
Tel.: 06/36/478-339
Tájékoztatjuk Recsk nagyközség lakosságát a SZOCIÁLIS ELLÁTÓ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
szolgáltatásairól.
Szociálisan rászorultak és nyugdíjasok által változatlanul igénybe vehetőek a következő szolgáltatások:
1. Étkeztetés: házhoz szállítással vagy saját maga általi elszállítással;
2. Házi segítségnyújtás: igény szerint fürdetés, bevásárlás, gyógyszer felíratása és kiváltása, kisebb rendrakás, mosás, etetés, csekkek feladása stb.;
3. Nappali ellátás (Idősek Klubja): napi háromszori étkezés biztosítása, fürdési lehetőség, mosatás, vasalás, gyógyszer felíratása és kiváltása, egészségi állapot ellenőrzése (vérnyomásmérés, stb.), egészségügyi szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyintézésekben segítségnyújtás, szabadidős programok szervezése.
Mindhárom ellátás az igénybevevő életkora, egészségi állapota, fogyatékossága esetében igényelhető. (Térítési díj ellenében, melynek mértéke az igénybevevő rendszeres jövedelmétől függ.)
Az intézmény megtekintésére, tájékozódására valamint az igények benyújtására lehetőség van a nyitva
tartás ideje alatt, a Recsk, Bajcsy Zs. út 1. sz. alatt található alapszolgáltatási központban.
Nyitva tartás ideje: Hétfőtől - Péntekig: 7,00 -15,00 óráig; telefonszám: 06/36/478-339.
Törökné Tóth Mária Intézményvezető
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SAJTÓ-

KÖZLEMÉNY
Könyvtári informatikai fejlesztés a recski Nagyközségi Könyvtárban
Recsk, 2012. december 28.
Recsk Nagyközségi Önkormányzat „Könyvtári informatikai fejlesztés a recski Nagyközségi Könyvtárban” címmel és TIOP-1.2.3-11/1-2012-0159 azonosító számú pályázatához támogatást nyert.
A projekt célja a Recsk Nagyközség Önkormányzata fenntartásában működő Nagyközségi
Könyvtár fejlesztése, melynek keretében a könyvtár informatikai eszközállománya fejlődött: számítógépek és kapcsolódó szoftverek beszerzésére került sor.
A projekt céljainak eléréséhez beszerzésre került 11 db felhasználói munkaállomás, 1 db dolgozói számítógép, 1 db hordozható munkaállomás, valamint a számítógépekhez szükséges szoftverek. Ezen kívül a projekt
részét képezi 1 db digitális dokumentumkezelő készülék, 1 db projektor, valamint a beszerzésre kerülő eszközök működéséhez egyéb számítástechnikai kiegészítő eszközök: fax készülék, fekete-fehér és színes
multifunkciós készülék (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, A/6-A/3) - a fogyatékossággal élők számára
speciális könyvtári szolgáltatás igénybe vételéhez képernyőolvasó szoftver. A könyvtárban a fejlesztés keretében riasztórendszer is kiépítésre került.
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében elnyert támogatás
összege: 8.000.000 Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósult meg.

eMagyarország Pont (Nagyközségi Könyvtár) szolgáltatási díjtételei
2013. január 1-től
(A díjak 27% áfát tartalmaznak.)
Fénymásolás
Fénymásolás
Nyomtatás (szövegoldal fekete)
Nyomtatás (szürkeárnyalatos kép)
Színes nyomtatás (kép)
Színes nyomatatás (szövegoldal)
Internet használat
Számítógép használat
SCannelés
CD írás hozott alapanyaggal
DVD írás

30 Ft /A4 lap
40 Ft / A3 lap
30 Ft / A4 lap
180 Ft / A4 lap
300 Ft / A4 lap
60 Ft / A4 lap
300 Ft /óra
300 Ft / óra
150 Ft / oldal
300 Ft / db
400 Ft /db

Fax küldés (belföldre)
Fax küldés (külföldre)
Fax érkezés
Terembérlet
E-mail küldés
E-mail fogadás
E-mail cím készítése
Foglalkozási munkadíj
Hirdetés feladás
Hirdetés megújítás

250 Ft/ A4 lap
400 Ft/ A4 lap
100 Ft / A4 lap
2000 Ft/alkalom
250 Ft/db
200 Ft/db
200 Ft/db
600 Ft/óra
300 Ft/hirdetés
150 Ft/hirdetés
Nemes Marianna
könyvtárvezető
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Egy újabb befektető Recsken
A Medal Hungary Kft-be egy újabb befektető vásárolt tulajdonrészt, Jan Maes a Revor NV
(www.revor.be) és a Jaritex NV (www.jaritex.be), valamint a Styldecor NV (www.styldecor.be) tulajdonosa. A Medal Hungary Kft ezentúl csak a volt Volán telephelyén üzemel, az ércbányánál egy új
cég a Wolmat Kft működik.
A Medal Hungary Kft csak kárpitozott ágyakat gyárt, jelenleg 70 fővel, közel 3000 négyzetméteren.
Még ebben az évben szeretnénk egy 2200 négyzetméteres és egy 500 négyzetméteres gyártócsarnokot építeni. Amint megépülnek az új gyártócsarnokok, akkor további 50 fő felvételét tervezzük.
Mindig előnyben részesítjük a helyi dolgozókat, vagy a környékbelieket.
A mostani megrendelés számot szeretnénk megtriplázni.
Ezekből az adatokból is jól látszik, hogy a tulajdonosok hosszútávra terveznek. Nem csak fizikai dolgozókat keresünk, hanem szellemi dolgozókat is.
Aki úgy érzi, hogy szeretne velünk dolgozni bármikor jelentkezhet a cégnél személyesen, vagy a
következő e-mailen: timi@medalhungary.hu.
A Wolmat Kft továbbra is kárpitozott bőr és szövet ülőgarnitúrákat gyárt. A jelenlegi 50 fő létszámot
itt is növelni fogjuk közel 20 fővel. Az ok az, hogy egy új termék, a kerti bútor gyártását is el fogjuk
kezdeni a következő 2 hónapban.
Ez egy teljesen új technológiát igényel, és még nem ismert Magyarországon.
A 2002-ben 16 fővel megkezdett bútorgyártásnak meg lett a
gyümölcse. Jelenleg 120 fővel
dolgozunk és a nehéz gazdasági helyzet ellenére növelni
tudjuk a megrendelést.
Egyre több befektető érdeklődik
a cégcsoportunk iránt. Szeretnének velünk együttműködni,
mert európai szinten tudunk
dolgozni, és gyorsan tudunk
reagálni a piac változásaira.
Köszönjük dolgozóinknak, hogy
megértették, csak úgy tudunk
versenyképesek lenni, ha kiszolgáljuk vevőinket - mind minőségben, mind mennyiségben,
mind pedig plussz munkával - amennyiben a piac megkívánja.
Remélem egy év múlva arról tudok beszámolni, hogy 200 fővel dolgozunk, és további bővítést tervezünk.
Kis Tamás
ügyvezető
Wolmat és Medal Hungary Kft

Tájékoztató falugazdász ügyfélfogadásáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Ignácz Szabolcs falugazdász a Recski Közös Önkormányzati Hivatalban (3245 Recsk, Kossuth L. út 165.) minden hétfőn 8,00 – 10,00 óráig fogadja ügyfeleit.
Elérhetősége: 30/3834 979
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Védőnői felhívás
Kedves Gondozottak!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a hölgyeknek, akik az elmúlt évben megtiszteltek bizalmukkal
és részt vettek az általam végzett rákszűrésen.
Ezúton is értesítem azokat a nőket, akik ebben az évben meghívólevelet kapnak, hogy a szűrővizsgálat az
Egészségházban (Bajcsy Zs. u. 1.) ez év májusában folytatódik.
Kérem Önöket, hogy a vizsgálathoz telefonon egyeztessenek időpontot.
Telefon: 36/478-564 vagy 30/624 8087
Varga Piroska
védőnő

Tájékoztató a Recski Karitász Csoport tevékenységéről
Tisztelt Olvasó!
A Recski Karitász Csoport fontosnak tartja, hogy
bemutassa tevékenységét a Recski Hírmondóban is.
A templomban minden évben számot adunk katolikus testvéreink előtt munkánkról, de szeretnénk,
hogy a nagyobb közösség is tapasztalja, kicsik vagyunk, de erősek. Lássák, tudják a kedves olvasók, ha bajban, krízishelyzetben vannak, hozzánk is
lehet fordulni és igyekszünk segíteni, másrészt
reméljük, hogy aki megteheti, támogat minket jóakarattal, munkával esetleg anyagiakkal is.
Csoportunk már kilenc éve működik 12-15 fővel,
szerény anyagi lehetőségek között. Működésünk
anyagi hátterét elsősorban az Egyházmegyei Karitász Központ biztosítja, de az adománygyűjtésekből
is, a legrászorultabb, legszegényebb embereket
tudjuk alkalmanként támogatni.
Az elmúlt évben is igyekeztünk színes és értékes
programokat szervezni. Lássuk mik is voltak ezek:
Tavaszi program
Első rendezvényünk 2012-ben az iskola tornatermébe szervezett családi nap volt. Ide vártuk a gyerekeket szüleikkel, nagyszüleikkel együtt. Kötetlen
beszélgetés folyt a család fontosságáról, jelentőségéről életünkben. A felnőttek együtt játszhattak a
gyerekekkel, vidám hangulatban telt a délután,
remek kikapcsolódást nyújtva minden résztvevőnek.
Családi túrát szerveztünk március 15-én a kéktúra
útvonalon található Jóidő-nyakhoz. Itt áll egy Mária-képes fa, mely méltatlanul elhanyagolt állapotban volt. A képet felújítottuk, az emlékfát nemzeti
színű szalaggal díszítettük és koszorút is helyeztünk a képhez. Mária énekkel adtunk ünnepi keretet
ennek az eseménynek. Ezen a túrán 50 gyermek és
20 szülő vett részt, örömmel konstatáltuk, hogy a
gyerekek mennyire élvezték a kirándulást, pedig
kicsit megerőltető volt. A legizgalmasabbnak a

számháborúzást találták csemetéink, mert felszabadultan szaladhattak hegynek fel, völgynek le. Igaz
még nem volt lombos az erdő, de mégis el tudtak
bújni egy-egy fa mögé. Hazafelé a csoport kettévált
és az egyik csoportnak olyan kalandosra sikeredett
az útja, hogy azt még ma is emlegetik.
Nyári program
Egri táborozást szerveztünk június 23-27 között 32
általános iskolás korú gyermeknek. A Karitász
Központ épületében lakhattunk és minden napra
jutott érdekes program is. Strand, lovaglás, városnézés (melyet különösen élvezetessé tett Csaba atya
idegenvezetése), várlátogatás, kézműves foglalkozás, drog prevenció a nagyobbaknak, énektanulás,
sportolási lehetőségek pl. íjászat. A kísérő felnőttek
készítették a gyermekek ennivalóját és gondoskodtak a felügyeletről is. Kilenc éves működésünk alatt
szinte minden évben rendeztünk nyári táborozást és
ezek sikerét talán az igazolja, hogy mindig van a
következő évben is elég gyermekjelentkező, visszavisszatérő nebuló. Sok kisgyermeknek ez a nyári
tábor az egyetlen lehetősége, hogy tágabb környezetét megismerje, élményhez jusson.
Őszi program
Csoportunk hagyománnyá tette, hogy Szent Erzsébetről külön is megemlékezünk. A november 20-i
szentmisén verssel tisztelegtünk a Karitász védőszentjének, Szent Erzsébetnek. Felidéztük életét, a
nevéhez kapcsolódó legendákat. A mise végén
Szent Erzsébet- kenyeret osztottunk, s egy-egy
igével köszöntünk el testvéreinktől. Minden évben
ebből az alkalomból adunk számot csoportunk éves
munkájáról a hívők előtt, melyet 2012-ben képes
beszámoló is színesített. A kiállított képek több
hétig megtekinthetők voltak a templom előcsarnokában.
Adománygyűjtő és osztó akcióink
 Nagyböjt idején rendszeresen élelmiszergyűjtést szervezünk.
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 Tavalyi évben a tartós élelmiszert Bodony,
Parád és Recsk településeken élők adományozták. Az összegyűjtött élelmiszert 30
rászoruló családnak, időseknek, egyedülállóknak továbbítottunk.
 A Karitász Központtól kaptunk 33 zsák
burgonyát /30kg/zsák/, aminek a legrászorultabb családok nagyon örültek.
 Beiskolázás idején 10 család 30 gyermeke
jutott családonként 5000.-Ft-os vásárlási
utalványhoz a Karitász Központ jóvoltából.
 Részt vettünk az „Egymillió csillag a szegényekért”adománygyűjtő akcióban, csoportunk tagjai saját környezetükben, az adventi vásáron és a templomban is gyűjtést
szerveztek.
 Karácsonyra 25 család számára élelmiszert,
24 család 50 gyermeke számára pedig
ajándékcsomagot juttattunk. Az ajándékok
összegyűjtését, a csomagok elkészítését a
REHOK (Recskért Hórukk) egyesület vállalta magára és kivette a részére az élelmiszergyűjtő akcióból is.
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 Minden évben előfordul, hogy gyógyszer
beszerzéséhez adunk támogatást, így volt
ez a múlt évben is.
A csoport tagjai nagy szeretettel látogatják a Gesztenyés Idősek Otthona lakóit minden hónapban egy
alkalommal. A látogatás az ott élő időseknek, betegeknek is nagy öröm, mert együtt imádkozunk,
énekelünk és beszélgetünk. Jó érzés, hogy várnak
ott minket és fontos számukra is ez a találkozás.
A Karitász csoporttagoknak lehetőségük van lelkigyakorlatokon, Karitász találkozókon való részvételre is, melyekre változó létszámban, de minden
évben elmegyünk.
Kedves Támogatóink, Munkatársaink! Kedves
Olvasó! Ezúton köszönjük mindenkinek, aki a
legkisebbet is tette, hogy a csoportunk szolgálni
tudja embertársainkat. Isten áldjon meg minden
adakozót és segítőt és minden rászorulót és az
olvasót, hogy a jövőben is adhassunk, s kevesebb
nélkülözésben legyen részünk.
Recski Karitász Csoport

Közbiztonságunk és közrendünk érdekében
Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy az Országos Rendőrfőkapitány utasítására, valamint Recsk
Nagyközség Önkormányzata kérésére, 2013. január 1-jétől feltöltésre kerültek a recski körzeti
megbízott csoportjának üresen lévő álláshelyei. Így Forgó Tibor r.zls. mellett Dobi István Gergő
r. ftőrm. és Répás Zoltán r.tőrm. teljesít szolgálatot.
Elérhetőségek:
Forgó Tibor: 06/20/776 8078
valamint állandóan hívható a 107, 112 ingyenes telefonszám.
Pócs István polgármester

ÉRETTSÉGIZZEN ESTI TAGOZATON
A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM RECSKI TAGINTÉZMÉNYÉBEN
A 2013/2014-ES TANÉVTŐL KEZDŐDŐEN.
Az iskolai foglalkozások hetente két alkalommal,
általában 15:00 és 20:00 óra között lesznek.
Az előzetes tanulmányok beszámításával
a gimnázium két-három év alatt elvégezhető.
Diákigazolvány igényelhető.
ÉRDEKLŐDÉS MUNKANAPOKON
3245 Recsk, Kossuth út 142.
(a Jámbor Vilmos Általános Iskola épülete)
+36-36-478-337; +36-36- 578-311
www.balassiestigimi.hu
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Értesítjük a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni

VÉDŐOLTÁSÁRA és féregtelenítésére
2013. március 23-án (szombaton)
08,00 órától 12,00 óráig
az Önkormányzati Hivatal műhelyének udvarán kerül sor.
A vonatkozó jogszabály szerint veszettség elleni védőoltást csak mikrochippel megjelölt ebek kaphatnak, ezért a chippel még nem rendelkező ebek esetében a beültetés megbeszélésére is lesz lehetőség.
Az oltás díja: 3.500.-Ft ebenként + féregtelenítés 10 kg-onként 200.-Ft, melyet az oltás alkalmával
kell megfizetni.
Hatályba lépett a 41/2010.(II.16.) kormányrendelet módosítása, amely szerint 2013.01.01-től a 4 hónaposnál idősebb kutyákat csak elektromos transzponderrel (chip) megjelölve lehet tartani. A háznál
történő oltásra és chip beültetésre is van lehetőség, ezt kérjük jelezni az állatorvosánál. A chip beültetés ebenként 4.000.-Ft.

A PÓTOLTÁS
2013. április 6-án (szombaton) de. 8,00 órától 12,00 óráig lesz szintén az
Önkormányzati Hivatal műhelyének udvarán.
Annak, aki nem a fenti időpontokban oltatja be kutyáját, az oltásról szóló igazolást (oltási lapot) kérjük bemutatni a Recski Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben (Hétfőn: 8,00 –
16,00 óráig, Szerdán: 8,00 – 16,00 óráig és Pénteken 8,00 – 12,00 óráig).
Kérjük, hogy az oltási kiskönyvet hozzák magukkal, értelemszerűen a tulajdonos és az eb adataival
kitöltve. Aki a kiskönyvvel még nem rendelkezik, vagy elhagyta 500.-Ft-ért válthat újat.

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a helyi Önkormányzatok rendeletben szabályozzák a belterületen való
szabadtéri égestést.
Az elmúlt évek tapasztalatai, hogy több esetben a belterületen való égetés miatt keletkezett tűzeset legelőkön, erdőkben. A tűzeset kialakulásának legfőbb oka a belterületi területek nem megfelelő égetése, a tűz felügyelet nélkül hagyása.
Megkérem a Lakosságot, hogy a saját területüket (kert, udvar, előkert, ingatlan környezete, stb.) tartsák karban a tüzek megelőzése érdekében.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi rendeletben meghatározott belterületen való szabadtéri égetés
szabályait tartsák be.
Amennyiben a helyi rendelet nem szabályozza a belterületen való szabadtéri égetést, úgy az égetés TILOS!
A tűzesetek elkerülése érdekében mindnyájunknak legalább az alábbiakat szükséges tudni:
-

A tervezett avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetésének helyét, időpontját és terjedelmét a
megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni.
Az egri tűzoltóság címe: 3300 Eger, Vincellériskola u. 5.

-

-

A növényi hulladékot csak szélcsendes időben, és csak a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartásával
szabad elégetni.
A növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell
végrehajtani.
A fasorok, facsoportok védelmét biztosítani kell.
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Az égetést szakaszosan, kezelhető nagyságú területen kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése
után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
Az égetés időtartamára a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott
személy jelenlétéről kell gondoskodni.
A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell
oltani.
Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. - a parázslást, izzást meg kell szüntetni.

A helyi rendelet be nem tartása tűzvédelmi bírsággal sújtható.
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, valamint a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 42.
pontja alapján tűzvédelmi bírsággal sújtható az aki „a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elvégzésével és a kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodott”. A kiszabható tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 60 000 Ft, legnagyobb mértéke
200 000 Ft.
Az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség a helyi Önkormányzat Jegyzőjével közös ellenőrzéseket tart a
belterületi területek karbantartása és tűz megelőzése érdekében.
Eger, 2013.03.13. Tisztelettel:
Seres Tibor mk. tü. alezredes, főtanácsos kirendeltség-vezető nevében és megbízásából:
Rónai Róbert sk.
tűzoltó százados
Hatósági Osztályvezető

Gratulálunk:
Rácz János
Király Arnold Barna
Zám Zalán
Fábián Attila István
Gál Szilárd
Farkas Tamás
Szajkó Krisztián
Kovács Gyula
Gulyás Mihály
Pócs Balázs
Szajkó Krisztián
Padányi Rajmund
Tóth Balázs Károly
Farkas Bertalan
Kovács Zoltán
Kocsis Péter
Páll Richárd
Szajkó Bertalan
Farkas László
Lévai Zsolt
Kameniczki Zsolt

- Kalocsai Krisztina
- Juhász Ildikó
- Kis Ibolya
- Kis Szilvia
- Pócs Edit Éva
- Szűcs Zsanett
- Puporka Mária
- Orosz Andrea
- Holló Erika
- Sellei Szilvia
- Puporka Mária
- Marádi Mária
- Besenyei Barbara
- Puporka Alexandra
- Méhész Andrea
- Simon Krisztina
- Fazekas Nikolett
- Farkas Szilvia
- Váradi Ildikó
- Ignácz Krisztina
- Horváth Adrienn

János
Dávid Arnold
Zsombor
Máté
Máté
Szabolcs Tamás
Nikolasz
Anna Sára
Csenge
Virág Szilvia
Nikolasz
Benett Kevin
Liza Panna
Csenge Larissza
Kolos Regő
Noel
Katinka Kriszta
Viktor
László Krisztofer
Hanna
Kira

utónevű gyermekének születéséhez,
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Kis Dávid
Horváth Krisztián
Kapczáth Krisztián
Ipacs Antal
Vasas Zoltán
Nágel Róbert
Váradi Zsolt
Dr. Tóbi Szabolcs
Gál Zoltán
Veres József
Molnár Pál
Sipos Bence Károly
Herczl Olivér
Varga Tamás
házasságkötéséhez.
Részvétünket fejezzük ki:
Andódy Ferenc
Molnár Csabáné
Szécsényi István
Erdei Sándorné
Szakács Zsuzsanna
Holló Márton Imréné
Maka István
Czene Imre
Besenyei János
Mezei István
Fábián Jánosné
Pócs Sándor
Abrudán Györgyné
Szappan Pálné
Puporka Istvánné
Száraz Lajosné
Márton György
Kis József
Érsek Mihályné
Kis Istvánné
Puporka Béla
Kis Istvánné
Jákó Sándorné
Kovács István
Farkas Ernő
Szabó Lajosné
Gál Józsefné
Csabai Ede
Tóth Jánosné
Litkei Dávidné
Kiss Gyula
Gálné Herczeg Erzsébet
Udvardi Ferenc
Pócs Józsefné
Maruzs András
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- Bencsik Zsanett
- Holló Anita
- Kovács Brigitta
- Tomazics Beáta
- Nagy Nikoletta
- Kovács Klára
- Baranyi Annamária
- Dr. Gál Dóra
- Ninkó Andrea
- Kis Edina
- Orosz Erika
- Doba Borbála
- Sutka Tímea
- Jámbor Eszter

2012.06.02-i
2012.06.02-i
2012.06.09-i
2012.06.22-i
2012.07.21-i
2012.08.11-i
2012.08.24-i
2012.08.25-i
2012.09.15-i
2012.09.22-i
2012.10.06-i
2012.10.06-i
2012.11.14-i
2013.02.09-i

Hunyadi J.út. 43.
Csokonai V.M.u.32.
Szent István u.26.
Dózsa Gy.u.45.
Széchenyi I.u.25.
Kossuth L.út 168.
Tarna u.6.
Dózsa Gy.u.71
Ércbánya ltp.3.
Csokonai V.M.u.6.
Vásártér u.12.
Hunyadi J.út 68.
II. Rákóczi F.u.12.
Kossuth L.út.15.
Bem J.u.17.
Ércbánya ltp.3.
Ércbánya ltp.6.
Bem J.u.32.
Ércbánya ltp.3.
Mátra u.12.
Hunyadi út 126.
Táncsics M.u.29.
Akác u.11.
Táncsics M.u.4.
Kossuth út 209.
Petőfi S.u.54.
Kossuth út 23.
Ércbánya ltp.21.
Várbükki u.7.
Kőbányai ltp.10.
Kossuth út 63.
Hunyadi út 144.
Arany J.u.5.
Kossuth út 97.
Dózsa u. 44.

2012.05.19.
2012.05.19.
2012.06.04.
2012.06.07.
2012.06.21.
2012.06.26.
2012.06.27.
2012.07.03.
2012.07.06.
2012.07.13.
2012.08.05.
2012.08.06.
2012.08.08.
2012.08.08.
2012.08.19.
2012.09.01.
2012.09.12.
2012.09.13.
2012.09.23.
2012.10.02.
2012.10.06.
2012.10.09.
2012.11.09.
2012.11.16.
2012.12.04.
2012.12.13.
2012.12.17.
2013.01.09.
2013.01.25.
2013.01.28.
2013.01.29.
2013.02.05.
2013.02.16.
2013.03.10.
2013.03.11.

/69/
/65/
/52/
/92/
/48/
/77/
/57/
/55/
/79/
/78/
/88/
/83/
/90/
/60/
/56/
/76/
/72/
/76/
/84/
/83/
/36/
/65/
/68/
/81/
/82/
/63/
/86/
/55/
/82/
/71/
/73/
/57/
/75/
/91/
/83/

elhalálozása miatt.
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Nyelvtanfolyam és számítástechnikai képzés EU forrásból szinte ingyenesen
A projekt keretében megvalósuló mindkét típusú képzésben (idegen
nyelvi és informatikai) részt vehet minden 18. életévét betöltött
felnőtt, aki nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel
tanulói vagy hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők).
Az elnyerhető támogatás maximális összege 90.000 Ft.
Minden képzésben résztvevő személy önrész befizetésével járul hozzá képzésének díjához Az önrész
mértéke a hátrányos helyzetű településeken élők esetében a képzési díj összegének minimum 2%-a,
minden más esetben minimum 5%-a. További információ a www.tudasodajovod.hu oldalon.
Az eMagyarország Pontokon (eMoP) tevékenykedő eTanácsadók segítségével lehet kiválasztani a
legmegfelelőbb képzéseket és regisztrálni az informatikai rendszerben.
Érdeklődni:
Recsk Nagyközségi Könyvtár és eMagyarország Pont
Nemes Marianna
eTanácsadó és könyvtáros
Recsk, József A. út 12.
Tel.: 36/477-131
email: nemesm@konyvtarrecsk.t-onlone.hu
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