A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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Tisztelt recski lakosok!
A XX. évfolyam 1. számában igyekszünk összefoglalni az utolsó Recski Hírmondó megjelenése óta
eltelt időszak eseményeit. Beszámolunk az Önkormányzat helyzetéről, intézményeink jelentősebb
eseményeiről, terveiről, régi és új vállalkozóink tevékenységéről és megújult üzlethelyiségeikről,
valamint az elkövetkező hetek várható eseményeiről.

Büszkeségünk a 2011-ben átadott Medal Hungary Kft.
munkahelyteremtő beruházása

Bútorgyártás Recsken
Imre Katalin, Spanyúr Csaba és jómagam 2002.
tavaszán megalakítottuk a Sitech Kft-t a volt ércbánya területén. Kezdetben csak bútorhuzatokat gyártottunk a belga tulajdonú Varam NV-nek
(www.varam.be). Majd évekkel később már kész
szövet és bőr ülőgarnitúrákat gyártottunk a belga,
francia és holland piacra.
2006-ban sikerült egy újabb belga tulajdonú céget a
Medal NV-t letelepíteni Recskre, a volt Volán telepre. Így már két cég üzemelt Recsken a Sitech
Kft. és a Medal Hungary Kft. 2009- ben a Sitech
Kft. megszüntette a gyártást, sajnálatos módon a
Varam NV tulajdonosa elhalálozott, és fia Alexander Van Raes vette át a cég vezetését, aki már nem
akarta üzemeltetni a céget.

A gyár továbbra is a Sitech Kft. tulajdonában van,
és a Varam NV a mai napig, termelésének 40%-t a
Medal Hungary Kft-vel végezteti.
Ekkor a Medal Hungary Kft. többségi tulajdonosa,
Hans Vandendriessche úgy döntött, hogy kibéreli a
Sitech Kft. gyártó csarnokát (ezentúl II. telephely),
és két telephelyen fog dolgozni. A megnövekedett
piaci igények tették szükségessé, hogy két helyen
gyártsunk.
2011-ben a Medal Hungary Kft. egy 1500 négyzetméteres új gyártó csarnokot épített a volt Volán
telepre (ezentúl I. telephely).
Ma, 2012-ben a két telephelyen közel 100 fővel
dolgozunk, és közel 15 külföldi vevőnek gyártunk:
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szövet és bőr huzatokat
szövet és bőr ülőgarnitúrákat
relax foteleket
francia ágyakat
bőr, szövet, műbőr székeket
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A jövőben szeretnénk további csarnokokat építeni
és egy bemutató terem építése is tervben van.
Remélem a jövőben Recsk nem a táborról lesz híres, hanem a bútorgyártásról.
Kis Tamás

A válság ellenére nem panaszkodhatunk, nagyon
sok munkánk van és nagy az érdeklődés cégünk
iránt. Az elmúlt hetekben holland, svájci és német
vevők látogatták meg cégünket, mert szeretnének
velünk együtt dolgozni. Előnyünk a versenytársainkkal szemben, hogy 16 éves tapasztalattal rendelkezünk, rugalmasak vagyunk, a kínai gyártókhoz
képest sokkal gyorsabbak vagyunk (2 héten belül is
képesek vagyunk szállítani). A térség előnye, hogy
tudjuk biztosítani a dolgozók utánpótlását.
Tárgyalást folytatunk egy újabb, 2200 négyzetméteres csarnok megépítéséről még ebben az évben.
II. telephely gyártó csarnok

Tisztelt Recski Polgárok! Hölgyeim és Uraim!
Recsk Nagyközség Önkormányzata és Képviselő-testülete nevében tisztelettel köszöntöm településünk minden
lakosát.
A helyhatósági választást követően első ízben tudjuk megjelentetni a „Recski Hírmondó”-t. Joggal vetődik fel a
kérdés a miértre vonatkozóan. Egyszerűnek tűnik – noha korántsem az – a válasz: anyagi lehetőségeink nem
teszik lehetővé a negyedévente történő megjelenést.
A település képviselői megválasztásukat követően rövid időn belül szembesültek a 2002-től kezdődően évrőlévre halmozódó adósság állománnyal, mely 2010. december végére csőd közeli állapotot idézett elő. Vizsgálat
tárgyává tettük az okokat, könyvvizsgálat elrendelésével is.
Településünk anyagi ellehetetlenülése alapvetően két okra vezethető vissza. A nagyobbik gondot a kötelező
oktatási feladataink forráshiánya jelenti. Az állami normatív támogatás nem éri el az 50 %-ot sem, az általános
iskola és óvoda saját bevételeinkből történő támogatása – bér, járulék, energia, ivóvíz, szennyvíz, anyag és
egyéb költségei – fejlesztési, felújítási lehetőségeinket behatárolják. Az iskola és óvoda működési költségeihez
2005-ben 42, 2006-ban 58, 2007-ben 53, 2008-ban 65, 2009-ben 64, 2010-ben 66 és 2011-ben 68 millió Ft-tal
kellett saját erőből hozzájárulni.
Feltételezzük, hogy az új, közeljövőben hatályba lépő oktatási törvény ezen áldatlan állapoton pozitív módon
fog változtatni.
Senki nem vitatja az egészségügyi központ – mentőállomás, orvosi ügyelet, háziorvosi rendelők – szükségességét. Az állami feladat (mentőállomás) hét település éjszakai, hétvégi ügyeleti ellátásának biztosítása (önkormányzatok kötelező feladata) a pályázati támogatáson túl 42 millió Ft saját erő bevonását tette szükségessé,
hosszú lejáratú hitel felvételével. Ez a költség megosztható lehetett volna az Országos Mentőszolgálattal, a hét
település önkormányzatával, amennyiben egyeztető tárgyalásokra került volna sor.
Önkormányzatunk megszorító intézkedésre vonatkozó határozata – mely a hivatalt és intézményeit érintette –
19 millió Ft-tal csökkentette adósság állományunkat.
Ismerve településünk lakosságának anyagi helyzetét új adónemek bevezetését nem tervezi önkormányzatunk.
Becsléseink szerint a lakosság több mint 50 %-a mély szegénységben él.
Hölgyeim és Uraim!
Valamennyiük előtt ismert tény a világgazdasági válság kedvezőtlen hatása, az ország nehéz anyagi helyzete,
melynek egyenes következménye az önkormányzatok kétharmadának eladósodása.
Kötelező feladataink ellátását a mai napig tudtuk biztosítani, az oktatás, egészségügy, igazgatás területén, ami
nem volt kis feladat.
Testületi üléseink nyitottak, minden érdeklődőt, jobbító szándékú állampolgárt várunk és hívunk közös együtt
gondolkodásra. Őszintén és nyíltan számolunk be Önöknek aktuális gondjainkról, terveinkről az Interneten is.
Ezúton is kérem a település lakosságát, aktívabban vegyen részt közös rendezvényeinken (X. kórustalálkozó,
Pünkösdi rendezvény).
Kívánok magánéletükhöz jó egészséget és sok boldogságot.
Pócs István polgármester
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Tájékoztatás a közfoglalkoztatásról
Recsk településen évek óta indítunk közmunkaprogramokat.
A programok a munkaügyi központon keresztül
pályázat keretében valósulnak meg. A programban
való részvétel alapfeltétele, hogy a munkanélküli
személyek a munkaügyi központtal folyamatosan
együttműködjenek és kapcsolatot tartsanak. A
programokba elsősorban azokat a személyeket vonjuk be. akik foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek.
A programok lebonyolításához a települések változó mértékű támogatásban részesülhetnek. A támogatás a munkabér és járulékfizetéshez, illetve a
munkavégzéshez szükséges eszközök, felszerelések, és egyéb kiadások beszerzéséhez használható
fel.
Településünkön 2012. évben több közmunkaprogramot is indítottunk 6 és 8 órás foglalkoztatásban.
Önkormányzati közfoglalkoztatás keretében 2012.
március 1-jén 12 fő állt munkába, akiket főként az
önkormányzat által fenntartott intézményekben
foglalkoztatunk - pl.: óvoda - dajka, védőnő, ÖNO adminisztrációs feladatok, ebédkihordás, könyvtár adminisztrációs feladatok, sportpálya – gondnok
munkakörökben.

A START közfoglalkoztatási program is március 1jén indult. A mezőgazdasági projekt keretében 10
fő dolgozik, zöldségfélék termesztésével foglalkoznak, a termést a Központi Konyhán kívánjuk felhasználni.
A másik program a bel- és csapadékvíz elvezető
árkok tisztítása, rendbetétele. Itt 18 fő foglalkoztatása valósul meg.
A START programok 2012. október 31-ig tartanak.
A Közfoglalkoztatás megszervezésére már nem
csak az önkormányzatoknak, hanem egyéb más
szervezeteknek, illetve cégeknek is van lehetőségük. Településünk lakosai közül 20 fő áll az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság alkalmazásában, akik a Tarna patak meder tisztítását végzik.
Az ETAVITA vízügyi csoport pedig 6 főt foglalkoztat, akik a helyi vízfolyásokat – pl.: Csevice
patak meder – tartják karban.
A Magyar Közúthoz 9 fő felvétele van folyamatban.
Összességében az Önkormányzat és egyéb szervezetek által jelenleg 75 fő közfoglalkoztatása van
biztosított.
Jurcsisin Éva
igazgatási előadó

Megújult a könyvtár!
Könyvtár és e-Magyarország Pont
Örömmel tudatom a kedves recski lakosokkal, hogy könyvtárunk két új helyiséggel is gyarapodott! A rendőrség egykori
helyén kerültek kialakításra az új, egyben önálló funkcióval bíró
termek. Már régen felmerült egy önálló olvasóterem és klubhelyiség igénye intézményünkben, ami most megvalósulhatott az önkormányzat támogatásával. Az olvasóteremben lehetőség nyílt a
kézikönyvek, a helyismereti dokumentumok és folyóirat olvasó
elkülönítésére. A hangulatos és világos helyiségben látogatóink
kellemesen elidőzhetnek a könyvek és folyóiratok olvasásával. A
másik helyiség a gyerekek, az olvasókör és a baba - mama klub
tagjainak örömét fogja szolgálni. A már hagyományokkal bíró
kézműves foglalkozások, kulturális rendezvények és összejövetelek mind állandó helyet kaptak itt.
Az átalakítás a rendőrség a volt IVK épületébe történő költözését követte. Ennek következtében a másik intézményben is történtek változások. A számítástechnikai eszközök átkerültek a könyvtárba, a számítógép és internet használat 2012. februártól már itt volt elérhető a nyomtatási, fénymásolási és szkennelési lehetőségekkel
együtt.
A könyvtárban idén is szervezünk nyári napközis tábort, ahol sok színes programmal és játékos foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket az immár kibővült könyvtárban. Ennek várható időpontja: 2012. július 16-20. között.
Érdeklődni a 477-131-es telefonszámon lehet.
Nemes Marianna könyvtáros
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A Csengővár Óvodában történt…….
Előző óvodavezetőnk Dudás Lászlóné nyugdíjba vonulását követően a 2011/12-es tanévet izgalommal és várakozással kezdtük. Nem kis feladat egy ekkora intézmény vezetését átvenni, működését biztosítani a jelen gazdasági helyzetben. Tudtam mit vállalok, hisz 28 évig vezető helyettesként belerázódtam a vezetői munkába és
egy összeszokott, nagy teherbírású, jó közösség áll mellettem.
Nagy lendülettel fogtunk a tervezéshez. Elsődlegesen „Tevékeny gyermekkert” helyi nevelési programunk és
IPR programunk hatékony működtetését céloztuk meg. A tehetséggondozás terén is szerettünk volna előrelépni, fontosnak tartottuk a „tehetség ígéretek” beazonosítását, valamint a gyermekek tehetségének megfelelő fejlesztését. Fő célunk az volt, hogy az összes kis „talentumot” megtaláljuk óvodánkban és őket a lehető legjobb
és leghatékonyabb nevelésben részesítsük. Intézményünk tárgyi és személyi feltételei ehhez 3 területen adottak:
 Népi tánc és népi játékok, mellyel célunk, hogy megismertessük gyermekeinket hazánk népi kultúrájával. Közvetett célunk pedig a népzene és a néptánc sajátos eszközeivel segítsük gyermekeink személyiségformálását. A tehetségcsoportot Bódi Csabáné és Kolozsváriné Tarjányi Mária óvó nénik vezetik.
 Kézműves foglalkozások, melyekkel célunk a vizuális észlelés, emlékezés, képzelet és gondolkodás
könnyebbé tétele gyermekeink számára, valamint tér, forma és színlátásuk gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti fogékonyságuk igényességük alakítása. A csoport vezetői: Magdáné Harangi
Judit és Linkecsné Borsos Bernadett óvó nénik.
 Mese és Bábjáték tehetségkör célja a résztvevő gyerekek fantáziájának továbbfejlesztése, nyelvi kifejezőkészségük, „mesés” szókincsük bővítése a mesevilág eszközeivel. A csoportot vezeti: Tóthné Bujáki Katalin óvó néni.
Programunk sikeres megvalósításához az óvoda dolgozóinak szakértelme, nagyfokú gyermekszeretete és
lelkesedése mellett , sokat köszönhetünk nagyon aktív , fáradságot nem ismerő Szülői Munkaközösségünknek is, akik a megvalósítás során mindig mellettünk állnak. Segítik munkánkat ki-ki végzettségének,
lehetőségeinek megfelelően. Rendezvényeinkkel és hulladékgyűjtési akciónkkal ebben a tanévben is mintegy félmillió forintot gyűjtöttünk össze az SzMK pénztárába, amiből folyamatosan valósítjuk meg - a gyönyörűen felújított épületünk megőrzése érdekében - az öltözők és csoportszobák lambériázását. A bevételből gyermeknapi programot és kirándulásokat is szervezünk, ahol maradandó élményeket nyújtunk óvodásainknak.
A tanév során kiemelt figyelmet szenteltünk az „Állatok
világnapja”, a „Víz napja”, „Föld napja” megünneplésének, melyekről Recsk honlapján és a Heves Megyei
Hírlap oldalain cikkekkel és a Galériában fotókkal igyekeztünk a lakosság számára ízelítőt adni. A „Madarak és
fák napja” alakalmából Május 10-én tartottunk egy kis
megemlékezést. Ezzel is szeretnénk gyermekeinket környezetét szerető és óvó emberekké nevelni.
Óvodánk hagyományos „Gyermeknapi” programját
Május 29-én kedden tartjuk, ahová ezúton is nagy szeretettel látjuk községünkből a „leendő ovisokat” - számukra sok-sok érdekes programmal (arcfestés,
sergő, óriás csúszda, trambulin, lovaglási lehetőség és az érdeklődők közelebbről megismerkedhetnek igazi kamionnal és árokásó géppel is, de
lesz még horgászás, és egyéb meglepetés is).
Nagycsoportosaink évzáró és ballagási műsorát
Június 2-án szombatra tervezzük községünk Művelődési Házában.
Örömmel tölt el bennünket, hogy közös munkák
eredményeként sikeres tanévet zárunk.
Fásiné Fodor Katalin
Mb. óvodavezető

„Föld Napja”

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2012. XX. évfolyam 1. szám

Recski Hírmondó

5

Iskolaélet… 2010 szeptemberétől napjainkig
Tanulóink létszáma 2010 szeptembere óta állandó - 175 fő. Örömünkre szolgál, hogy a tavalyi és az
idei tanévben is nagy létszámú első osztályt indíthattunk.
Iskolánkban rendelkezésünkre állnak a tanításhoz szükséges tárgyi feltételek, amelyeket lehetőségünk szerint
bővítettünk. TIOP-os pályázat (5.900.000 Ft) keretében
teljesen megújult a számítástechnika terem bútorzata és
gépállománya, valamint gazdagodtunk interaktív táblákkal, amivel diákjaink számára még színesebbé tehetjük a tanulást.
Integrációs pályázaton nyert támogatásból szépítettük,
bővítettük iskolánk udvarát. Fa játékokat vásároltunk,
amit nagy örömmel vettek birtokba tanulóink.
Szintén ebből a pályázati forrásból már öt osztálytermünk bútorzatát sikerült „tanulóbaráttá”, korszerűvé átalakítani az elmúlt 5 év során. Kerámiatáblákkal, új fénymásolóval gyarapodott iskolánk.
Iskolánkban évek óta a szakos ellátottság – a mátraderecskei áttanítással – szinte
100 %-osnak mondható. Oktató-nevelő munkánk terén mindent megteszünk annak érdekében, hogy diákjainak
megkapják a megfelelő szintű oktatást, mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás terén. 8. osztályosainkat mindkét évben sikerült beiskolázni középfokú intézményekbe, ahol megállják helyüket.
Az Ökoiskola címet 2009-ben elnyertük, melyet ebben az évben újra megpályáztunk. Igyekszünk ehhez méltóan környezettudatosan nevelni tanulóinkat. Évente 2 alkalommal a Diákönkormányzat hulladékgyűjtést szervez, melynek bevételét az osztályok kapják.
Diákjaink évek óta részt vesznek versenyeken, ahol összemérhetik tudásukat, ismereteiket. Tanulóink
körében a legnépszerűbb versenyek: Bendegúz levelezős verseny, szavaló, mesemondó, matematika, informatika, sport, asztalitenisz, modellező, katasztrófavédelmi, valamint a rajzversenyek.
Intézményünk a délutáni szabadidő hasznos eltöltése érdekében több szakkört is kínál diákjainknak.
Gyöngyfűző, modellező, kézműves, modern tánc, népitánc, asztalitenisz és sportszakkörök működnek, ahová
még a szomszédos települések diákjai is szívesen ellátogatnak.
A hagyományoknak pótolhatatlan szerepe van a közösség életében, ünnepeink átszövik az évet. A farsangi bálok, melyek a Diákönkormányzat szervezésében valósulnak meg az utóbbi időben, táncbemutatókkal
színesedtek. A Mikulás bál a szülők szervezésében zajlik, akik nagyon jó együttműködő partnerei intézményünknek. A karácsonyi műsort minden évben a 2. és 6. osztályosok adják. Igényes műsorukat szüleiknek,
tanulótársaiknak és az önkormányzat nyugdíjas dolgozóinak is bemutatják. Nemzeti ünnepünkre, március 15-re
minden évben a mindenkori 5. osztály készül színvonalas műsorral, mely a községi ünnepnek is fontos része.
Iskolánk 3. osztályos tanulói évek óta úszásoktatáson vesznek részt a parádfürdői Erzsébet szállóban a Diáksport-Egyesület támogatásával.
Felsős diákjaink 2011-ben részt vettek az „Élőlánc a Parlament körül” elnevezésű programon, valamint
évek óta csatlakozunk a drogmentes futáshoz. A tanév végi Gyermeknap – az ÖKO cím elnyerése óta – a környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódik.
Minden osztály az év végén kirándulást szervez. Tavaly és idén is szervezünk nyári táborokat, ahová a környező települések diákjait is szívesen látjuk.
Minden év tavaszán jótékonysági bált szervezünk, melynek bevételét diákjainkra fordítjuk. Vendégeink viszszajelzései alapján úgy gondoljuk, hogy a résztvevők jól érezték magukat. Az idei bál bevételét udvarunk szépítésére, építésére szánjuk.
Ebben az évben sikerült újraindítani a Balassi Bálint Gimnázium Recski Tagintézményét, ahol számos felnőtt
folytathatja tanulmányait.
Az iskola sikere a partnerek együttműködésén is múlik. Kapcsolattartásunk felsorolásakor elsőként említeném
a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületét. Minden igyekezetükkel azon vannak, hogy biztosítva legyenek iskolánkban az oktatáshoz szükséges feltételek. Támogatásukért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. Szerves része munkánknak a Szülői Munkaközösség, akik évek óta nagy lelkesedéssel és segítőkészséggel látják el feladatukat.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

6

Recski Hírmondó

2012. XX. évfolyam 1. szám

Jó kapcsolatot ápolunk a Csengővár Óvodával. Tanító nénijeink meglátogatják a leendő 1. osztályosokat, szülői értekezletet tartanak, próbálják zökkenőmentesebbé tenni az óvodából iskolába való átmenetet.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat minden évben odafigyel, hogy a rászoruló tanulók iskolakezdését megkönnyítse.
Eredményesen együttműködünk a Gyermekjóléti Intézménnyel, Központi Konyhával, a Nagyközségi Könyvtárral, valamint a Művelődési Házzal. Az iskolaorvosok, a fogorvos és a védőnő folyamatosan figyelemmel
kísérik tanulóink és dolgozóink egészségi állapotát.
Úgy gondolom, hogy a mögöttünk álló 2 év eredményekben gazdag volt. Bízunk abban, hogy az előttünk álló
esztendők is sikereket tartogatnak számunkra.
Hollóné Bódi Katalin
igazgató

TÁJÉKOZTATÓ
A Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény tájékoztatja a tisztelt érdeklődőket, hogy a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe intézményünknél.
Szociális étkezés (napi egyszeri meleg ebéd házhoz szállítással, vagy saját maga általi elvitellel).
Házi segítségnyújtás (saját otthonában történő gondozás, igény szerint fürdetés, bevásárlás, kisebb ház körüli
munkák elvégzése).
Idősek nappali ellátása (az idősek klubjában nappali tartózkodás, háromszori étkezéssel, tisztálkodási lehetőséggel, mosatás, vasalás, gyógyszer felíratása, kiváltása, egészségi állapot ellenőrzése, egészségügyi szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyintézés – egyben segítségnyújtás).
Mindhárom ellátás az igénybevevő életkora, egészségi állapota, fogyatékossága esetében igényelhető. (Térítési díj ellenében, melynek mértéke az igénybevevő rendszeres jövedelmétől függ.)
Érdeklődni és az igényeket benyújtani az intézményvezetőnél Törökné Tóth Mária Recsk, Bajcsy út 1. sz.
alatt lehet. Telefon 36/478-339.
Törökné Tóth Mária
Intézményvezető

„Fúj süvölt a Mátra szele” X. Nemzetközi Kórustalálkozó és
Minősítő Hangverseny, „Solti György emlékév” jegyében.
2012. május 19.
1999-től működik Recsken a Mátrai Visszhangok Vegyeskar. Rendszeresen
koncertezünk a községben, Heves megye településein, határon inneni és határon
túli településeken. Részt veszünk a megyeszékhely, Eger programjaiban.
2003-tól minden évben megrendezzük a „Fúj Süvölt a Mátra Szele” Nemzetközi Kórustalálkozót, 2012-ben
tizedik alkalommal.
A tízéves jubileum alkalmából a Kórusok Országos Tanácsának (KÓTA) szakmai segítségével minősítő hangversenyt szerveztünk, az arra jelentkező kórusok számára.
A kórustalálkozón 8 kórus vesz részt, Erdélyből, Szlovákiából, és határon belülről. Minden évben nagy sikerrel
zajlik a rendezvény.
A turista szezon nyitó rendezvényeként népszerű program évről évre. Nem csak a helyi lakosság és a környéken vendégeskedő üdülők számára nyújt tartalmas szórakozási lehetőséget, hanem a Pétervásárai Kistérség és
Eger zenekedvelő közönségének is. A rendezvény két helyszínen zajlik ebben az évben is, több mint 225 fő
résztvevővel, és legalább 30 fő közreműködővel. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a résztvevők és a közreműködők önkéntes munkájukkal járulnak hozzá a találkozó sikeréhez. Pl. Kórusok kisérése a programok során, otthonukba, családjukba való befogadás, vendégül látás, hangversenyek helyszínén segítő, szervezőmunka.
Ez az önkéntesség nemcsak a rendezvény napjára, hanem a többhónapos megelőző, szervező-előkészítő munkára is vonatkozik.
Az UNESCO Általános Konferenciája 2012-ben Solti György karmester és zongoraművész születésének 100.
évfordulóját felvette azon évfordulók közé, melyet a szervezet megünneplésre méltónak talál. Olyan művész
munkássága iránt szeretnénk főleg a fiatalok érdeklődését felkelteni, aki ünnepelt világsztár volt, világhírű
karmester, zongoraművész, magyar világpolgár, aki soha nem vonult vissza, a halál váratlanul érte franciaországi otthonában. Kívánságának megfelelően magyar földben temették el, a Farkasréti temetőben Bartók Béla
sírja mellett helyezték örök nyugalomra. Síremlékén ez olvasható: „Hazatért”
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A programok a községi művelődési házban, és a római katolikus templomban kerülnek megrendezésre.
A Kórustalálkozó fővédnöke: Horváth László kormánymegbízott, országgyűlési képviselő.
Résztvevő kórusok:
Balassagyarmati Dalegylet
Balassagyarmat
Belcanto Vegyeskar
Recsk
Fertálymesteri Testület Férfikara
Eger
Polifónia Vegyeskar
Hatvan

Bocskai István Dalegylet Női Kara Nyárádszereda
(Erdély)
Egressy Béni Vegyeskar
Szepsi (Szlovákia)
Agria Vegyeskar
Eger
Mátrai Visszhangok Vegyeskar Recsk

A X. Nemzetközi Kórustalálkozó helyszínei:
12.30 Ökomenikus Istentisztelet - Római Katolikus Templom
15.30 Kórus és Minősítő Hangverseny - Művelődési Ház
Mindenkit szeretettel vár a Nemzetközi Kórustalálkozó és Minősítő Hangverseny rendezője:
a Mátrai Visszhangok Vegyeskar, Recsk.
Nagy Józsefné elnök

Településünk programjai az elkövetkezendő hónapokra





2012. május 19. Nemzetközi Kórustalálkozó
2012.május 23.
Palóc gasztronómia –
palóc települések bemutatkozója az Eszterházy
Károly Főiskolán (Eger)
2012. május 25. Gyermeknapi túra a
Búzásvölgyi tóhoz (Szervezi: Diákönkormányzat)







2012. május 27. Pünkösdi hagyományok Hevesi Népművészeti Tájház Recsk
2012. május 27. Első áldozás – Római Katolikus Templom Recsk
2012. június 16. Jámbor Vilmos Általános
Iskola ballagási és tanévzáró ünnepsége
2012. június 23. Mátrai Múzeumok éjszakája (Művelődési Ház Recsk)
2012. július 8.
Palócnap (Parád)

A sportcsarnokban és az iskola tornatermében foci, szivacs kézilabda, asztalitenisz és kondi-terem várja a
sportolni vágyókat. Sporttal foglalkozó civil szervezetek munkájáról, további terveiről a következő Hírmondóban adunk tájékoztatást.
A nyári iskolai szünetben a Karitász recski szervezete gombázással és gyógynövény gyűjtéssel egybekötött
túrákat szervez majd. Kérjük, hogy a település hirdetőtábláin figyeljék a megjelenő plakátokat. A különböző
programokról a Nagyközségi Könyvtárban lehet majd érdeklődni.
Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében ez úton is köszönetet mondunk a településen
működő azon civil szervezeteknek, akik folyamatosan részt vesznek a település közéletében. Köszönetet mondunk az Örökzöld Nyugdíjas Közhasznú Egyesületnek a kulturális programokon való részvételeiért, az Erdélyi Barátok Körének a kulturális programok szervezéséért, a REHOK Recskért Hórukk Egyesületnek a
település rendezési és tisztántartási munkákban való közreműködéséért, az Önvédelmi Egyletnek rendezvényeink biztosításáért.

JUBILEUMI SZIVÁRVÁNY TÁBOR
Ez évben immár tizedik alkalommal indul a szivárvány rajzos tábor a Művelődési Házban 2012. június 1822-ig. Megújuló programmal /szivárvány grafiti, falkép-festés/, s a már hagyományosnak mondható - agyagozás és kerámia, rajzolás és festés -, kézműves technikák mellett kirándulással és kiállítással zárjuk majd a hét
munkáját.
Most is várjuk mindazon tanulóinkat, akik már több év óta sikeresen vettek részt a tábor munkájában, egyben
várjuk az újonnan jelentkező, rajzolni szerető és tudókat is.
A szülők és tanulók felé az iskolán keresztül részletes tájékoztatást adunk.
Gáspár Emil táborvezető
LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2012. JÚNIUS 4-5-én HÉTFŐN és KEDDEN tavaszi LOMTALANÍTÁSI
akciót szervez a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. a község területén. A lomokat olyan helyre készítsék ki, amelyet a
lomtalanítást végző célgépek jól meg tudnak közelíteni. Kommunális szemét és építési törmelék kihelyezése TI-

LOS! A Szolgáltató a lomtalanítás utcák szerinti menetrendjéről részletes tájékoztatót küld minden ingatlantulajdonos részére.
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Gratulálunk:
Váradi Nándor
Baranyi Lóránt
Szűcs Tibor
Puporka Miklós
Makó Tivadar
Puporka István
Abrudán György
Csikós Dániel
Őzse Róbert
Sztankó Dávid
Csonka József
Farkas Bertalan
Duka Brúnó Pál
Spanyúr Csaba
Darnóvári Zalán
Kaló Péter
Botos Gábor
Kolompár Zoltán
Váradi Olivér
Burai József
Puporka Miklós
Borsos Gergely
Varga Mihály
Bolyki Péter
Tarjányi Ákos
Szűcs Péter István
Mile Gyula

-

Glonczi Annamária
Oláh Magdolna
Kapirány Veronika
Mihala Ramóna
Mata Zsófia
Kalocsai Natasa
Gál Krisztina
Orgován Beáta
Berta Andrea
Mihala Kinga
Bangó Zsanett
Puporka Alexandra
Dargai Anita Ildikó
Bogács Andrea
Kis Judit
Katona Eszter
Bíró Judit
Farkas Zsuzsanna
Burai Annamária
Pusomi Éva
Mihala Ramóna
Tóth Katalin
Oláh Nikolett
Hoffmann Anita
Kéri Hajnalka Erzsébet
Zám Mónika
Klement Judit

Ákos
Kamilla
Noémi Brigitta
Dominik
Noel
Adorján
Lili
Ketrin
Veronika
Virág
Jázmin
Miranda Ketrin
Bendegúz
Dorka
Zalán
Balázs
Bíborka
Dominik
Rebeka
Rajmond
Miklós
Botond
Zelda
Bence
Tamás
Adél
Dávid

utónevű gyermekének születéséhez,
Székfi Péter Richárd
Lévai Zsolt
Koch Kristóf
Zádori Norbert
Dudás Tamás
Mirkóczki Richárd
Óvári Csaba
Kovács István
Maruzs Gábor
Páll Richárd
Danczinger Géza András
Tarjányi Ákos
Bartus Balázs
Steinmacher Péter
Baán Máriusz
Szűcs Péter István
Pocsaji Pál
Nagy Áron

-

Sárközi Gabriella
Ignácz Krisztina
Dr. Rácz Zsuzsanna
Gasztonyi Mariann
Dr. Veres Henrietta
Kristóf Emilia
Varga Mónika
Dr. Fási Katalin
Tamás Bernadett
Fazekas Nikolett
Szücs Mária
Kéri Hajnalka Erzsébet
Bogdán Julianna
Csáki Erika
Fazzy Daniella
Zám Mónika
Kálmán Erzsébet
Oláh Orsolya

2011.02.28-i
2011.07.16-i
2011.07.23-i
2011.07.30-i
2011.08.06-i
2011.08.06-i
2011.08.06-i
2011.08.13-i
2011.08.17-i
2011.09.10-i
2011.11.19-i
2011.11.19-i
2011.12.30-i
2011.12.30-i
2012.01.03-i
2012.03.03-i
2012.03.09-i
2012.04.24-i

házasságkötéséhez.
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Részvétünket fejezzük ki:
Varga Imre
Dorogi Károly
Kokovai Jánosné
Szemancsik Pál
Szűcs Istvánné
Vas János Márton
Ördög Józsefné
Csikós Pál
Tarjányi Mihályné
Hanich János
Zám István Lászlóné
Abrudán György
Szabó István
Berecz Istvánné
Varga Istvánné
Tarjányi Józsefné
Vincze József
Fazekas László
Fekete Józsefné
Fekete József
Csonka Lászlóné
Ofinovics Jánosné
Bartók Zoltán József
Nagy Márta
Tompa Györgyné
Horváth Gyuláné
Bódi Andrásné
Ipacs Sándorné
Kállai Erzsébet
Farkas Istvánné
Ujfalusi Tibor Károly
Sófalvy Ibolya
Tarjányi Józsefné
Mata Sándorné
Bocsi Jenő
Füzesi József
Delencsin Ilona
Kapás Józsefné
Gál János
Suha Béla
Zám Józsefné
Török Imre
Korcsog Béláné
Galamb Istvánné
Pap Sándor
Borsos László
Ficsór Józsefné
Gulyás Ferencné
Varga Istvánné
Bálint Imre
Erky Miklós
Molnár László
Kovács Elemérné
Bócsóné Kubik Marianna
Sajgó László
Kovács Kálmánné

Mátra u. 14.
Ércbánya ltp. 3.
Hunyadi J. út 176.
Mátra u. 13.
Ércbánya ltp. 3.
Akác u. 1/A.
Ércbánya ltp. 3.
Hunyadi J. út 74.
Kossuth L. út 45.
Csokonai u. 15.
Gárdonyi u. 26.
Arany J. u. 7.
Kossuth L. út 92.
Ércbánya ltp. 3.
Kossuth L. út 42.
Kossuth L. út 61.
Tarna u. 12.
Kőbányai ltp. 10.
Kossuth L. út 59.
Kossuth L. út 59.
Hunyadi J. út 143/2.
Ércbánya ltp. 3.
Repeczky F. u. 24.
Ércbánya ltp. 3.
Ércbánya ltp. 3.
Ércbánya ltp. 3.
Bem J. u. 21.
Szent I. u. 9.
Kossuth L. út 82.
Arany J. u. 32.
Kossuth L. út 117.
Táncsics M. u. 9.
Kossuth L. út 174.
Ércbánya ltp. 3.
Arany J. u. 12.
Ércbánya ltp. 21.
Ércbánya ltp. 3.
Rákóczi F. u. 5.
Bem J. u. 4.
Kossuth L. út 208.
Akác u. 1/A.
Rákóczi F. u. 5.
Kossuth L. út 69.
Hunyadi J. út 68.
Bem J. u. 62.
Tarna u. 10.
Csokonai u. 1.
Ércbánya ltp. 3.
Petőfi S. u. 52.
Dózsa Gy. U. 2.
Repeczky F. u. 50.
Hunyadi u. 51.
Kossuth L. út 83.
Kossuth L. út 153.
Arany J. u. 47.
Kenyeres u. 5.

2010.09.23.
2010.10.17.
2010.10.19.
2010.10.30.
2010.11.02.
2010.11.10.
2010.11.11.
2010.11.16.
2010.11.21.
2010.11.23.
2010.12.11.
2010.12.13.
2010.12.16.
2010.12.20.
2010.12.24.
2010.12.31.
2011.01.03.
2011.01.10.
2011.01.13.
2011.01.13.
2011.02.04.
2011.02.04.
2011.02.05.
2011.02.09.
2011.02.19.
2011.02.23.
2011.03.01.
2011.03.07.
2011.03.23.
2011.03.30.
2011.04.10.
2011.04.17.
2011.04.19.
2011.04.25.
2011.05.10.
2011.05.13.
2011.05.15.
2011.05.18.
2011.05.19.
2011.05.20.
2011.05.22.
2011.05.24.
2011.05.26.
2011.05.31.
2011.06.03.
2011.06.13.
2011.06.19.
2011.06.26.
2011.07.01.
2011.07.05.
2011.07.07.
2011.07.18.
2011.07.30.
2011.08.10.
2011.08.13.
2011.08.22.

/67/
/81/
/82/
/85/
/86/
/60/
/81/
/54/
/93/
/62/
/60/
/68/
/69/
/83/
/79/
/93/
/79/
/60/
/53/
/63/
/39/
/64/
/76/
/58/
/79/
/84/
/83/
/74/
/90/
/86/
/68/
/85/
/90/
/78/
/57/
/91/
/97/
/93/
/76/
/66/
/83/
/56/
/85/
/80/
/68/
/75/
/86/
/88/
/68/
/77/
/57/
/46/
/90/
/46/
/74/
/76/
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Gál Józsefné
Botos Józsefné
Szmetanovics László
Kis Istvánné
Abrudán Péterné
Kasoni Ilona
Szatzker Józsefné
Borsos Istvánné
Dr. Vasas László Mihály
Tóth János
Köles Jánosné
Stregova Miklós
Fábián József
Borsos Imre
Sápi Ferencné
Horváth Gyula
Laczik János
Juhász János
Holló Pálné
Holló János
Tarjányi Sándorné
Konta Józsefné
Gyenes Mihály
Török Sándor
Bálint Jánosné
Cseresznye Lászlóné
Salamon Lajosné
Zsilka Mária
Török Józsefné
Becskei János Sándorné
Pócs Istvánné
Bodnár Gáborné
Lőrincz Miklós
Tóth Jánosné
Kovács Jánosné
Kis Ferencné
Kis Ferenc
Holló Józsefné
Galambos Miklósné
Kalocsai Rezső
Balog Miklósné
Szűcs Imréné
Tarjáni János
Szabó Józsefné
Török Jánosné
Burai Béláné
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Szent I. u. 92.
Táncsics M. u. 41.
Ércbánya ltp. 3.
Táncsics M. u. 14.
Arany J. u. 1.
Ércbánya ltp. 3.
Kenyeres u. 1.
Szent I. u. 22.
Kossuth L. út 16.
Gárdonyi u. 30.
Dózsa Gy. u. 48.
Kőbányai ltp. 3.
Vásártér u. 22.
Kossuth L. út 111.
Ércbánya ltp. 3.
Ércbánya ltp. 3.
Dózsa Gy. u. 22.
Ércbánya ltp. 3.
Arany J. u. 23.
Várbükki u. 17.
Petőfi S. u. 13.
Ércbánya ltp. 3.
Hunyadi J. út 135.
Ércbánya ltp. 3.
Csevice u. 13.
Hunyadi J. út 139.
Ércbánya ltp. 3.
Kőbányai ltp. 14.
Vasút u. 23.
Ércbánya ltp. 3.
Bem J. u. 30.
Mátra u. 26.
Ércbánya ltp. 3.
Ércbánya ltp. 3.
Szent I. u. 68.
Várbükki u. 19.
Várbükki u. 19.
Dózsa Gy. u. 26.
Táncsics M. u. 18.
Hunyadi J. u. 84.
Ércbánya ltp. 1.
Arany J. u. 45.
Gárdonyi u. 17.
Hunyadi J. út 21.
Szent I. u. 102.
Hunyadi u. 115.

2011.09.20.
2011.09.24.
2011.09.30.
2011.10.11.
2011.10.12.
2011.10.16.
2011.10.24.
2011.10.26.
2011.10.30.
2011.11.01.
2011.11.04.
2011.11.19.
2011.11.22.
2011.12.07.
2011.12.07.
2011.12.16.
2011.12.16.
2011.12.21.
2011.12.22.
2011.12.29.
2012.01.01.
2012.01.10.
2012.01.21.
2012.01.24.
2012.01.25.
2012.02.09.
2012.02.14.
2012.02.14.
2012.02.16.
2012.02.18.
2012.02.18.
2012.02.20.
2012.02.21.
2012.02.26.
2012.02.27.
2012.02.28.
2012.02.29.
2012.03.07.
2012.03.15.
2012.03.17.
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„Mindenkiért egy-egy
gyertya égjen…!
Mindazokért kiket nem
láttunk már régen
Akik velünk együtt
ünnepelnek az égben
Kiknek őrizgetjük
szellemét,
Mindazokért egy-egy
gyertya égjen!”

elhalálozása miatt.
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Egy székely kapu Recsken
Ennek a kapunak a története közel másfél évvel
ezelőtt kezdődött, amikor megszületett a gondolat,
hogy a településünk egy ilyen remekművel gazdagodjon. A lelkesedés - hogy mivel is lesz gazdagabb a településünk - igen nagy volt bennem. Naivitásomból fakadóan először a megvalósításon
dolgoztam és csak utána kezdtem azon gondolkodni, hogy miből is lesz ez kifizetve.
Egy internetes hirdetés kapcsán vettem fel a kapcsolatot Imre Sándor fafaragóval, aki az erdélyi
Korondon született, ott tanulta meg a faragás évszázados fortélyait. Becsülettel, tisztességgel elkészítette, de még a „rávaló” hiányzott. A plakátos felhívás, a szórólap, a nótaest mind kudarcba fulladt. A pénz
nem gyűlt. Úgy gondoltam, ha egy ekkora település összefog, játszva megoldja ezt a problémát.
Nem akarok senkit bántani, azért, hogy amikor tehetett volna nem tett. Nem kívánok újjal mutogatni senkire,
mert szerencsére néhány ember erőt adott a folytatáshoz, feledtette a keserűséget.
Az átadás sikeres volt. A rossz idő ellenére nagyon sokan voltak. Az egri városi TV, a sajtó jelenlévő képviselői mind jó hírünket vitték.
Település szinten is történhetnek jó dolgok, ha megvalósul az, amiért ez a kapu felállíttatott.
Az összefogás, az egység erejét szimbolizálja, hogy méltók legyünk őseinkhez és büszkék legyenek ránk a
gyermekeink!
Ha egyszer számot kell adni abbéli cselekedeteinkről, amit a nemzet javára fordítottunk, nyugodtan állhassunk
a magyarok istene elé, áldást remélve. „Isten áldd meg a Magyart”
Nagy Sándor

A település megújult és jubiláló üzlethelyiségei

„Éva” Húsbolt

MŰ-VA-KER vas-műszaki bolt

Farkas József és neje Szigyártó Mária 30 éve nyitották meg
zöldség-gyümölcs üzletüket, azóta állnak a lakosság
szolgálatában

„Mekkmester” – vegyes háztartási és iparcikk üzlet
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