RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2017. NOVEMBER HÓNAP
Szerkesztette: Recski Közös Önkormányzati Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS LAKOSSÁGI FÓRUMRÓL
Tisztelt Recski Lakosok!
Recsk Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének
véleményezési dokumentációját

a 2017. november 16-án (csütörtök) 17,00 órai kezdettel tartandó
lakossági fórumon mutatjuk be.
Helyszín: Művelődési Ház Recsk, Várbükki u. 10.
Észrevételeiket, javaslataikat előre is köszönjük.
Recsk Nagyközség Önkormányzata nevében:
Nagy Sándor polgármester
TÁJÉKOZTATÁS A BÁNYÁSZ EMLÉKMŰ ÁTADÓ ÜNNEPSÉGÉRŐL
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kossuth Lajos út és a Várbükki utca elágazásában lévő
„bányász emlékmű” felavatására Szent Borbála napján
2017. december 3-án (vasárnap) kb. 11:30 órakor
kisebb ünnepség keretében kerül sor.
A kiállítandó csille a
2017. december 3-án 10,00 órakor kezdődő Szentmise után,
kézi erővel lesz mozgatva a Szent István Római Katolikus templomtól az emlékműig, ahol daru fogja a
helyére emelni.
Az ünnepség szervezésében részt vesz a Recski Programszervező Kulturális Egyesület, akik forró teával
és zsíros kenyérrel kedveskednek a megjelenteknek.
Az ünnepségre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Nagy Sándor polgármester
Tisztelt Recski Lakosok!
A rossz idő beköszöntével az életkörülményeink is megváltoznak! Az emberi odafigyelés néha nagyon
jókor érkezhet.

Kérem Önöket, figyeljenek oda szomszédjaikra, egyedül élő ismerőseikre!

Szeretném felhívni a figyelmet az ingatlanok előtti járdaszakasz csúszásmentesítésére, amely az
ingatlan tulajdonosának kötelessége. Amennyiben azt egészségi állapotánál fogva nem képes valaki
elvégezni, kérem, jelezzék felém.
A meghosszabbodott esti időszakra való tekintettel felkérem a Polgárőrség és a Rendőrség körzeti
megbízott állományát, hogy minél gyakrabban járőrözzenek a település egész területén.
Nagyon fontos, hogy a házalókat és egyéb indokkal érkezőket ne engedjék be otthonaikba.
Felhívom figyelmüket az „alkalmi" tűzifa kereskedőktől történő vásárlás veszélyeire - mindenképpen
kérjenek segítséget, hogy a kínált mennyiség és minőség arányban van-e az árral. Ezzel kapcsolatban
felajánlom Önöknek személyes segítségnyújtásomat is.
A közelgő ünnepekre való tekintettel ugyancsak az óvatosságra hívom fel a figyelmüket - értékeik
megóvása érdekében otthonaikat tartsák zárva.
Nagy Sándor polgármester

TÁJÉKOZTATÁS A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK ÁTVÉTELÉRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztel Lakosságot, hogy szelektív hulladékgyűjtő edény (sárga kuka) még korlátozott
számban átvehető a Recski Polgármesteri Hivatalban, hivatali ügyfélfogadási időben (hétfőn és
szerdán 8,00-16,00 óra között és pénteken 8,00-13:30-ig).
Előzetes jelentkezés nem szükséges. Az átvételhez kérjük, mindenki hozza magával személyi
igazolványát, lakcímkártyáját, adóazonosító kártyáját és 800.- Ft egyszeri regisztrációs díjat.
Más nevében történő edénykiadás csak meghatalmazással lehetséges. Akinek nem jut edény, annak a
zsákos gyűjtés lehetőségét továbbra is biztosítja a PEVIK Nonprofit Zrt.
Nagy Sándor polgármester
II. MIKULÁS TÚRA
A Recski Programszervező Kulturális Egyesület 2017. december 2-án országos teljesítménytúrát
szervez. A jelentkezők 15, illetve 25 km-es távon indulhatnak, a rajt a recski Vasútállomáson lesz.
Minden egyéb információ megtalálható a www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu oldalon, illetve
érdeklődhetnek a túra főszervezőjénél, Kovács Dánielnél az alábbi telefonszámon:
06-70/427-2117.
Minden természetet kedvelőt szeretettel várunk!
REPKE Egyesület
TÁJÉKOZTATÁS VÍZIKÖZMŰ REKONSTRUKCIÓS MUNKÁLATOKRÓL
Az ÉRV Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy Recsken – 933 folyóméter hosszban - a Pannónia Parktól a
Vasútállomás vasúti-átjáróig tartó szakaszon - megkezdi a DN200-as szállító fővezeték rekonstrukcióját.
A Mátraközmű Mélyépítő Kft. kivitelező várhatóan 2017. november 13-tól 2017. december 31-ig végzi
el a rekonstrukciós munkákat.
A Szolgáltató kéri a lakosság türelmét a várható forgalomkorlátozás, illetve a feladat elvégzésével
járó esetleges kellemetlenségek miatt.
A beruházással kapcsolatban felmerülő problémákkal az ÉRV Zrt. Mátrai Szolgáltatási Divízió vezetőjét
Szabó Istvánt lehet keresni az alábbi elérhetőségeken:
e-mail: szabo.istvanpeter@ervzrt.hu
Telefon: +36/36/364-002
Cím: 3240 Parád, Kossuth L. út 2/A.
az ÉRV Zrt. megbízásából:
Nagy Sándor polgármester

Meghívó Jótékonysági Bálra
A Recski Jámbor Vilmos Általános Iskola Szülői Munkaközössége „Jótékonysági batyus bált” szervez
2017. november 18-án (szombat) 19,00 órai kezdettel a Központi Konyha éttermében.
(Élő zene, báli falatok, az Örökzöld Nyugdíjas Klub és az SZMK műsora.)
Belépőjegy: 1.800.-Ft/fő, amely megvásárolható a Jámbor Vilmos Általános Iskolában Kissné Csortos
Tünde igazgató helyettesnél, Pallosné Buzsáki Anitánál a virágüzletében, a Recski Önkormányzati
Hivatalban Eszenyiné Kapás Katalinnál, a Kossuth úti állateledel és ruházati üzletben Gálné Szűcs
Juditnál.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

