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Recsk Nagyközség Önkormányzata a hagyományokat folytatva ez évben is
minden érdeklődőt szeretettel vár az adventi programokra
December 3. (vasárnap) 10:00 óra
Adventi első gyertyagyújtás Szentmise keretében
Szent Borbála napi rendezvények - „bányász emlékmű” felavatása ünnepség keretében
Helyszín: Római Katolikus Templom, Kossuth L. út és Várbükki út kereszteződésénél
December 7. (csütörtök) 18:00 óra
Bolyai Farkas Erdélyi Baráti Kör estje – Lőwey Lilla, Dr. Soós Andrea és Váradi Péter Pál vetített képes és
verses előadást tart az Erdélyi mezőségről szóló új albumáról
Helyszín: Művelődési Ház
December 10. (vasárnap) 15:30 óra
Adventi második gyertyagyújtás Recsk Kulturális Életéért Közalapítvány szervezésében - vendéglátással.
Közreműködnek: a Csengővár Óvoda óvodásai, Recski Jámbor Vilmos Általános Iskola hittanos tanulói
Helyszín: Az Önkormányzati Hivatallal szemben lévő területen felállított Betlehemnél
December 13. (szerda) 16:00 óra
A Nyugdíjas Klub szervezésében Karácsonyi készülődés, kézműves foglalkozás
Helyszín: Művelődési Ház
December 15. (péntek) 13:00 - 17:00 óra
Családi kézműves délután
Helyszín: Csengővár Óvoda
December 16. (szombat) 9:00 óra
Recsk Nagyközség Önkormányzata szervezésében Adventi kirakodóvásár
Helyszín: Coop áruház parkoló
December 16. (szombat) 17:00 óra
Recskért Hórukk Egyesület szervezésében
Ajándék délután településünk lakosainak (tombola, vendéglátás, műsorszámok)
Helyszín: Művelődési Ház
December 17. (vasárnap) 17:00 óra
Adventi harmadik gyertyagyújtás
Mátrai Visszhangok Vegyeskar koncertje – Karácsonyi Hangverseny
Helyszín: Művelődési Ház
December 18. (hétfő) 8:00 - 18:00 óra
A Recskért Hórukk Egyesület szervezésében ruhaosztás a rászorulóknak
Helyszín: Művelődési Ház
December 21. (csütörtök) 15:00 óra
Adventi negyedik gyertyagyújtás
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A Recski Jámbor Vilmos Általános Iskola 2. osztályos tanulóinak karácsonyi műsora
Felkészítő tanár: Telek Márta tanítónő
A műsor táncos részét a 4. 5. 6. osztályos tanulók mutatják be. A tánc betanítója: Kiss Bettina tanítónő.
Helyszín: Művelődési Ház
December 21-22. (csütörtök-péntek) 12:00 óra
A Katolikus Karitász Recski Csoportja és a Recskért Hórukk Egyesület jótékonysági adományának kiosztása
Helyszín: Művelődési Ház
December 31. (vasárnap) 10:00 óra
Hálaadó szentmise és Katolikus Karitász Recski Csoportja rajzpályázat eredményének hirdetése
Helyszín: Római Katolikus Templom
December 31. (vasárnap) 19:30 óra
A Szülői Munkaközösség szilveszteri bált szervez.
Helyszín: Művelődési Ház
Érdeklődni:
Hollóné Lakatos Erzsébet:
30/628-7339
Gálné Szűcs Judit:
70/339-1703
Pallósné Buzsáki Anita: 20/980-6612
Betlehemesek látogatása családi házaknál, közösségeknél meghívásra – jelentkezés 2017. december
20-ig Vas Imre Zsoltnál: 06/70/381-6885

Címzetes főorvosi cím adományozása
Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2000. (11.25.) EüM. rendelet 11/A § -a
alapján - településünkön több mint húsz éves egészségügyi alapellátásban végzett tevékenységükre tekintettel - kiemelkedő, áldozatos szakmai munkájuk elismeréseként címzetes főorvosi címet adományozott
Dr. Zsirosné Dr. Aradvári Mária fogszakorvosnak és Dr. Sófalvi Antal háziorvosnak.
A címzetes főorvosi cím használatát tanúsító díszoklevél és emléktárgy átadására 2017. december hónapban kerül sor.
Orvosaink további gyógyító tevékenységéhez jó egészséget és sok sikert kíván Recsk Nagyközség
Önkormányzata nevében: Nagy Sándor polgármester
A Jámbor Vilmos Általános Iskola 2016/2017. tanév márciusától számított
eseményei, jeles napjai
Ünnepségek, megemlékezések:
- Iskolai és községi megemlékezést tartottunk 1848 márciusának eseményeiről március 14-én
- nem felejtettük el a Holokauszt és a kommunizmus áldozatainak napját, valamint a nemzeti öszszetartozás napját sem- emlékműsorral gondoltunk rájuk
- megemlékeztünk a víz világnapjáról, a Föld napjáról ÖKO program keretében. A plakátokat iskolánkban tekinthették meg.
- hagyományaink szerint megrendeztük ballagási-évzáró rendezvényünket, ahol átadtuk az első
Jámbor-díjat kiváló képességű végzős diákunknak
Iskolánkban témahetek keretén belül szerveztünk:
- Digitális témahetet április elején, amikor mindannyian modernizálódtunk
- egyhetes program keretén belül emlékeztünk meg névadónkról, Jámbor Vilmos életéről és munkásságáról műsorral, kirándulással, koszorúzással. Rendbe tettük a Jámbor-kerteket, meglátogattuk az Arborétumot.
- Ezzel a környezettudatosság témahetét is megerősítettük, ugyanakkor egészség- és sportnapot
is tartottunk
- Tartottunk pályaválasztási hetet. A végzősök interaktív feladattal, a 7. osztályosok a Szakmák
éjszakájának meglátogatásával készültek az élet következő fokozatára
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Kötelező mérések:
- Az országos Kompetenciamérési programnak több szempontból is megfeleltünk. A mérést, értékelést az Oktatási Hivatal szervezte meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával. A 8. évfolyamos tanulóknak májusban: angol-német idegen nyelvi mérés,
majd 6. és 8. évfolyamos tanulóknak szövegértési és alkalmazott matematikai mérés tette próbára a felkészültségét.
- Fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásával történő mérésen az elsősök jelentek meg.
- Országos mérés, értékelés a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata is – ismertebb nevén a NETFIT®)
Esélyteremtést támogató célzott programokba is bekapcsolódtunk:
- Útravaló Ösztöndíjprogram, mely a tanulást hivatott segíteni, mentorálni.
- Az első és második évfolyamon bevezetésre került és alkalmazott Jenaplan program megvalósítása folyamatos témaheteket generált.
Itt jegyezném meg, hogy a végzősök középiskolai felvétele maximálisan sikerült, beiskolázási programunk sikeres volt.
Pályázatok: a meglévő pályázatok fenntarthatósága folyamatos, és mindig szívesen nézünk szembe új kihívásokkal is:
- Elbírálásra váró pályázataink: Szülő Suli pályázat, Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázat, A 6. osztályosok újra pályázhatnak a „Határtalanul” programra.
- Folyamatosan működő pályázataink: a Természetesen-egészségesen pályázat, a Biztonságos
Iskola pályázat, melynek témája a United Way Magyarország Gyermekbiztonsági programja.
Ezen részt vett a 3-4., 6-7. osztály. Nyertes pályázatunk az Informális, nem formális tanulási lehetőségek pályázat. Az Iskola a természetben pályázat megvalósításában 4 modulmunkatárs
vesz részt. Minden osztálynak van egy-egy kis iskolakertje, amit gondoz. Elnyertük az örökös
„Boldog iskola” címet. Célja a „Jobb Veled a világ.” Az átadásra ünnepélyes keretek között került
sor iskolánkban. Elnyertük az Örökös ÖKO iskola címet is.
Tanulóink több versenyen is mérkőztek más társaikkal. Felsorolás a teljesség igénye nélkül:
Nyelvész, Bendegúz verseny több tantárgyból (megyei 4. helyezés), helyesírási verseny, modellező
verseny (minden kategóriában előkelő helyezést értünk el), országos földrajz-biológia verseny (évek
óta érnek el országos dobogós helyezéseket tanítványaink).
A Polgármesteri Hivatal pedig szívesen támogatott minket a közlekedésben. Köszönjük.

Diákönkormányzatunk 2 alkalommal szervezett hulladékgyűjtést, rendezett a szülői munkaközösséggel Mikulás-bált,
farsangi bált. Gyermeknapi programjaink mindig emlékezetesek. Segítségükkel kirándultunk, gyógyvizeket és ásványvizeket kóstoltunk.
Öltöző és vizesblokk avatás

A helyi cukrászda felajánlásával minden hónapban a legjobban teljesítő gyermek tortajutalomban
részesült.
Események a nyári szünetben:
- Nyáron sem hagytuk unatkozni a gyermekeket. 3 tábort biztosítottunk a tanulóknak: Erzsébet tábort 70 diáknak, elvittük őket a Balatonra is üdülni, a Karitász is szervezett tábort
- Az öltözők és mosdóhelyiségeik 5 000 000 Ft-ból újultak meg.
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Büszkék vagyunk, hogy a 16 fős tantestület ily sok és színes programot tudott megszervezni, elvégezni.
Érsek Vencelné intézményvezető

„Az embert ki lehet szakítani a hazájából, a hazáját azonban nem lehet kiszakítani az emberből.”
/Röhrig Géza/
Már második éve rendeztük meg testvértelepülésünkön élő diákok üdültetését.
Idén Rafajnaújfaluról Recskre kilenc kisdiák és két kisérő pedagógus érkezett.
A szervezés érdekében kétszer látogattunk ki a testvértelepülésre, a második alkalommal már hoztuk is őket - hisz
már nagyon várták az ismételt kirándulást.
Önkormányzatunk a saját konyhájának igénybevételével egész hétre háromszori étkezést biztosított a gyerekek és
kisérőik számára.
A szállást egy helyi vendégházban oldottuk meg - szintén Recsk Önkormányzata hathatós támogatásával.
Szabó Róbert - Heves Megye Közgyűlésének elnöke - segítségének köszönhetően még több fantasztikus programot
tudtunk biztosítani.
A Karitásszal együtt programot készítettünk meglepetésként, valamint az Egyesületünk fiataljai, az 56-os Szabadságharcos kisapród tagozat tagjai és a nyugdíjas nagymamák mind jelenlétükkel segítették a hét programjainak
lebonyolítását.
Közös kirándulás, íjászat, airsoft fegyver bemutató, Mátra múzeumi látogatás, kalandparki őrület, foci, strandolás,
fagyizások, csillagvizsgálás sok-sok játék, móka tarkította a hetet.
A vissza indulás nem volt szomorú, hisz a Lovagrend segítségével két napos Kárpátaljai kirándulásra indultunk,
amelyre a gyerekek, illetve testvértelepülésen élők is csatlakoztak hozzánk.
Mindenkinek nagyon köszönjük a támogatást és a segítséget, hisz ismét fantasztikus hetet tölthettünk együtt határon túli testvéreinkkel.
Folytatása következik … /reméljük/
Vas Imre Zsolt REHOK elnök

Köszönetnyilvánítás
Egy gondolat, egy szó és kész a csoda. Köszönetünket fejezzük ki a Neumann János
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium vezetőségének, akik úgy gondolták, ha már
lecserélik a padokat és székeket az iskolában, akkor segítenének olyan intézményeknek,
ahol még szükség van a megkímélt eszközökre. Herczeg Béla tanár úr emlékezett egy
kézilabdás barátjának egyesületére, akik segíteni szeretnek rászorulóknak és a településen
élőknek így fogta a telefont és megbeszélte az „apró csodát”.
Így a Recskért Hórukk Egyesület a települési önkormányzat segítségével sok használható széket és padot szállított
a raktárba, ahonnan több civil szervezet, önkormányzati intézmény, iskola részesülhet a felajánlásból.
Csak jószándék, odafigyelés kell ahhoz, hogy másoknak segítséget nyújtsunk!
Vas Imre Zsolt REHOK elnök

Tájékoztató Karitász csoportunk tevékenységéről
Karitász csoportunk több, mint 13 év óta végzi szolgálatát. 13 aktív önkéntesünk van, és ezt támogatja azoknak a segítsége, akik az egyházközségből, a faluból csatlakoznak munkánkhoz. Köszönetképpen és tájékoztatásul
szeretném bemutatni a 2017-es év programjait, munkáját.
Heti rendszerességgel osztunk kenyeret, péksüteményt, zöldséget, gyümölcsöt a Magyar Élelmiszerbankon keresztül.
Havi rendszerességgel látogatják önkénteseink a Gesztenyés Idősek Otthonát. Itt imaórát tartunk, megemlékezünk
az aktuális ünnepekről, beszélgetünk az otthon lakóival.
Évenként visszatérő programjaink:
A nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés alkalmával 60 családnak, egyedülállónak, nyugdíjasnak sikerült könnyebbé
tenni az ünnepi készülődést.
Az Öngondoskodó Háztartások program keretében 20 vetőmagcsomagra és palántára találtunk jelentkezőt.
Együtt a babákért – a DM-mel közös kampány: 5 kisgyermekes család kapott fél évre elegendő pelenkát.
Nyári gyermekprogramok: Strand Bükkszéken, szabadidős programok: játék, vetélkedő, kézműves foglalkozás,
túra egy különleges természeti csapás helyszínére: Csikójárás tornádó pusztította hegyoldalára, sátorozás SirokKútvölgyben.
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Tanévkezdési támogatásként 15 gyermeknek tudtunk 5-5.000. Ft-os Erzsébet utalvánnyal segíteni, a Karitász
Központ támogatásával.
Minden évben megemlékezünk a Karitász védőszentjéről, Árpád-házi Szent Erzsébetről.
Az Otthon Melege program keretében 5 db kályhát átadunk a rászorulóknak.
Már készülünk az adventi élelmiszergyűjtésre. A Coop áruház előtt várjuk december 8-án, pénteken délelőtt és december 9-én, szombaton délután a felajánlott tartósélelmiszereket, amelyeket karácsony előtt osztunk ki.
Karácsonyra készülve a gyermekeket is megszólítjuk mindenki mással együtt. Azt szeretnénk, ha szétnéznének
maguk körül, és felfedeznék a teremtett világ szépségét. Idén e témában hirdetünk rajz- és fotópályázatot, melynek alkotásaiból a templomban készülünk kiállítást rendezni. A fotóhoz mellékelt üzenetben, illetve a rajzok hátoldalán szerepeljenek a következő adatok: a készítőjének neve, életkora, lakcíme, a helyszín és a kép címe. E-mail:
recski.karitasz.csoport@gmail.com. A rajzokat az iskolában Vas Imre Zsoltné (Virág néni) kérjük átadni. Beküldési
határidő: 2017. december 18. Kategóriák: - gyermek: 7-14 év; ifjúság: 14-18 év; felnőtt: 18-100 év. Az alkotásokból kiállítást rendezünk a Római Katolikus Templomban. A kiállításról és az eredményhirdetésről a facebook-on
lehet tájékozódni - Recski Karitász Csoport néven - vagy személyesen a Karitász önkéntes tagjaitól.
Gyűjtjük a jó minőségű ruhákat, cipőket, bútorokat, háztartási eszközöket és szétosztjuk ezeket.
Az „utánpótlás”, a fiatalok számára a Karitász szolgálat szépségét, élményét megtapasztalhatóvá szeretnénk tenni. Ennek két útja látszik most. A Karitász Junior, mely főleg a 7-8-os és középiskolás korosztályt szólítja meg. A
másik az érettségire készülők 50 órás iskolai közösségi szolgálata. Mi a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskolával és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziummal kötöttünk együttműködési megállapodást. Fogadjuk és bevonjuk a Karitász munkába a diákokat. Szent Erzsébet életének példája ma is megragad embereket, akik példáját
követve örömmel adnak magukból, hogy mások öröme is teljesebbé váljon.
„Mint Erzsébet, úgy adhassak én is
Vas Imre Zsoltné
Mi átfut az emberek szívén is
Felderíti elesettek sorsát,
Akár kenyér-illattal a rózsák.” (Kozma László: Szent Erzsébet legendája)

ERASMUS+ partnertalálkozó a Csengővár Óvodában.
Óvodánk 2016. szeptember elsejétől vesz részt a „Zenei készségfejlesztés a néphagyományok útján határon
innen és túl” elnevezésű nemzetközi projektben. Mint arról korábban már beszámoltam partnerintézményeink: a
Tempo Legato kft. Balogh László és Baloghné Zupkó Andrea vezetésével, a Ficánka Napközi óvodapedagógusai
Székelyudvarhelyről, és a Füleki Daxner Utcai Óvoda óvodapedagógusai.
Projektmunkánk lényege, hogy a népi ünnepkörök köré épülő magyar mondóka, népdalanyag, népi kismesterségek
és néphagyományok felelevenítésével segítsük elő gyermekeink zenei készségfejlesztését, ami zenehallgatásból,
ritmusjátékokból, alkalmakhoz fűződő népi gyermekjátékdalok elsajátításából áll. Elsősorban saját, (palóc) tájegységünk anyagait kutatjuk fel és építjük be foglalkozásainkba. Fontosnak tartjuk, hogy „népi
kincseinket” felelevenítsük, s továbbadjuk az
utókornak, nehogy feledésbe merüljenek ezek
az értékes kincsek!
2017. november 17-én a mi Csengővár Óvodánk volt a partnertalálkozó színhelye. Nagy
izgalommal és szeretettel készültünk erre az
ünnepre, hisz végre mi is vendégül láthattuk
partnereinket óvodánkban.
Az ünnepi köszöntőket Spanyúr Dorka és Borsos Botond nagycsoportos óvodásaink, Fásiné
Fodor Katalin óvodavezető és Nagy Sándor
nagyközségünk polgármestere tolmácsolta a
vendégeknek. Ezt követően óvodapedagógusaink palóc viseletben dalcsokorral lepték meg a
résztvevőket, majd óvodánk „Színjátszó körösei” adták elő „A Vizslási templom” című falucsúfoló palóc mesét. Nagy sikert arattak produkciójukkal, csak úgy, mint a „Tátika néptánccsoportunk” népi gyermekjátékaikkal és táncukkal. „Kézműveskéink” a csuhé-baba készítésének rejtelmeibe avatták be a vendég óvó néniket. A szakmai program folytatódott Balogh Ágnes néptáncoktató előadásával, aki: „A népi gyermekjáték és a néptánc fejlesztő hatásáról gazdagította és
rendszerezte eddigi ismereteinket.
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A finom ebédet a Központi konyha dolgozói biztosították, a vendégek pedig szívesen fogyasztották. Ebéd után
óvodánkról és a program megvalósításáról készült filmünket vetítettük le, majd a
„Tempó Legato” vezetői projektmegbeszélést tartottak az elkövetkező eseményekről, feladatokról.
Befejezésül ellátogattunk a Tájházba és a Művelődési Házba, ahol megtekintettük a „Palóc örökség” kiállítást Kovács Imréné (Marika néni) tárlatvezetésével.
Kellemesen elfáradva, elégedetten, és munkánk elismerésével, dicsérésével búcsúztak partnereink. A tartalmas
szakmai feltöltődés után izgatottan várjuk a következő találkozót!
Fásiné Fodor Katalin óvodavezető

Településünk Junior Prima-díjasa: Verebélyi Balázs
Verebélyi Balázs - településünk ifjú lakosa - 2017. október 27-én vehette át a népművészet és közművelődés
kategóriában kilenc tehetséges társával együtt a Junior Prima-díjat.
Balázs már gyermekkora óta gyönyörűen hímez, s ráadásul komoly gyűjteménnyel is rendelkezik. Életútja során
sokat köszönhet remek mestereinek, támogató szüleinek.
Eddigi munkáját, tehetségét, szorgalmát rangos kitüntetéssel ismerték el a Junior Príma-díjjal. Balázs elmondta,
hogy tizenkét éves korában a kalocsai hímzéssel kezdett barátkozni, majd azt követően a helyi „kalodás” hímzést
tanulta meg a szomszédban élő Vass Jánosnétól, aki akkoriban a Hevesi Háziipari Szövetkezet bedolgozójaként
készítette a hímzett textileket, így mindent tudott a népművészet e nemes műfajáról.
Érdeklődése a népművészet iránt az évek teltével sem csökkent, hiszen 2006-tól gyűjteni kezdte a múlt század
eleji kelengyéket, amelyek kalodás, keresztszemes motívumokkal készített darabok.
Néhány év múlva, 2013-tól több évben kiállításokat rendez, ahol munkáit, a viseletes babáit, régi textileket
bemutat saját gyűjteményéből és a faluban még fellelhető darabokból is.
Meghatározó mesterének tartja Fiser Józsefné gyöngyösi népi iparnépművészt is, akitől gyöngyösi tanulmányai
mellett sajátította el a szakma csínját-bínját, és több pályázaton is együtt szerepeltek eredményesen. Szinte minden évben hímző táborokban vett részt Szadán. Az Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázaton 2011-ben második,
majd 2013-ban már első helyezést ért el.
Arra a kérdésre, hogy vajon mennyire férfias szakma a hímzés, Balázs meggyőző választ ad. Megemlíti, hogy a régi
korokban a szűrszabók is férfiak voltak, és a férfi szabók is
megbecsült, kiváltságos tagjai voltak a társadalomnak.
Elmondta Balázs, hogy a hímzéshez rengeteg türelem, kitartás, kreativitás szükséges. Szavait idézve: „Én – mivel
napközben dolgozom – csak este tudok a hímzéssel foglalkozni. Olyankor, csend van, és megnyugtat ez a munka.
A kreativitás azért fontos, mert mindig kellenek az új ötletek, a régi korok motívumait megpróbáljuk átalakítani a
mai kor ízlésének megfelelővé tenni. A kalodás hímzés gyökerei az 1910–20-as évekre vezethetők vissza, ezt próbálom
mai „köntösbe” bújtatni. Készítek abroszokat, futókat, oltárterítőket, de volt már babakiállításom, és olyan tárlat is,
ahol a vászon útját mutattuk be a születéstől a halálig így a
keresztelő, az esküvő és a temetés textíliáit az érdeklődőknek” – árulta el.
Tervei között szerepel egy állandó kiállítás kialakítása Recsken, mivel régóta gyűjti a település és környéke különböző
textíliáit. Célja az, hogy a népművészet ápolása sokáig
megmaradjon, és ne csak az idősek, hanem a fiatalok is lássák és becsüljék meg a környék és hazánk szépségeit.
Arról ábrándozik, hogy hamarosan berendezhet egy olyan szobát, ahol elődeink bútorai, viseletei kapnának helyet. Meséli, hogy Recsken jelenleg is működik hímzőszakkör Tordai Andrásné vezetésével, ahová szívesen járnak
gyakorlott hímzők mellett az iskolás lányok is, tehát jó remény van arra, hogy utánpótlása is lesz e régi szép szakmának. Gratulálunk Balázsnak! Köszönjük, hogy településünk hírnevét tovább viszi. Munkájához jó egészséget,
kitartást és sok örömet kíván Recsk Nagyközség Önkormányzata nevében:
Nagy Sándor polgármester
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Településünk újabb Prima-díjas fiatalja
A VOSZ Közép-magyarországi Regionális Szervezete és a Prima Primissima Alapítvány jóvoltából Nagy Norbert
Regionális PRIMA díjat vehetett át 2017. november 24-én
Gödöllőn a Grassalkovich Kastélyban megrendezett díj átadó
gálán magyar sport kategóriában.
Nagy Norbi autóversenyző,
ETCC pilóta.
Eddigi sport-pályafutásának rövid ismertetését kértük Norbitól:
„2008-ban a gokartversenyzés
után átülhettem mindössze 13
évesen versenyautóba. Ebben az
évben még volt szerencsém Mátrai Hegyiversenyen is indulni itthon még az akkori Ford-al,
majd ezek után 2010-ben, 16
évesen Magyar bajnok lettem az
1600 köbcentiig szóló kategóriában.
A következő évben már Közép - Európa kupában vettem részt egy Alfa Romeo-val, ahol az év végi második helyezést értem el, majd következett még egy Magyar bajnoki cím 2012-ben.
Azt ezt követő években már európa-bajnokságban versenyeztem és versenyzek jelenleg is. Tavaly az év végi harmadik, idén már második helyezést értem el, a bajnoki címre utolsó pillanatig esélyesként. Szívügyem továbbá az itthoni Mátrai Hegyiverseny továbbra is és igyekszem az összesen elindulni. Abszolút győzelmet arattam 2016-ban az
ETCC Seattal esőben. Idén a szárazon is tudtam nyerni, igaz csak a kategóriámban, mivel ez évben „hál Istennek”
igen komoly versenygépek is rajthoz álltak!”
Gratulálunk Norbinak! Köszönjük, hogy településünk hírnevét Ő is tovább viszi. Elkövetkező versenyeihez
sok szerencsét, jó egészséget és sok sikert kíván Recsk Nagyközség Önkormányzata nevében:
Nagy Sándor polgármester

Anyakönyvi hírek
2017.04.01-től 2017.10.31-ig terjedő időszakban
Gratulálunk:
Boros Roland
Rácz László
Puporka Gábor
Puporka Szilveszter
Molnár Zoltán István
Váradi Olivér
Farkas Róbert
Csík Zsolt
Puporka Miklós
Szabó Attila
Tórh-Marinka Ádám

-

Tóth Melinda:
Salamon Anett:
Mihala Ramóna:
Balogh Mirjam:
Molnárné Bardóczi Anita:
Váradi Olivérné:
Farkas Mária Franciska:
Lakatos Erzsébet:
Farkas Vivien:
Bárdos Adrienn:
Csortos Krisztina:

Roxána
László Kornél
Edvárd
Zselyke
Zoltán
Petra
Rikárdó Noel
Bence Zsolt
Brendon Lionel
Marcell
Dániel

utónevű gyermekének születéséhez!
Gratulálunk:
Váradi Olivér
Takács Dávid

-

Burai Annamária
Bacskai Szilvia

Szekeres Tamás Tumik Zsuzsanna -

Gál Diána Eszter
Putnoki István
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Báder Mátyás
Maksó Máté
Martonosi Olivér Rózsa Tivadar
Lázár Sándor
Török László
Málik Ferenc
Szappan Zsolt
házasságkötéséhez.
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Sipos Dávid
Baranyi Dávid István
Nedeczky István
Abrudán János Gábor
Lengyel Gyula Tamás
Tóth Ádám
Bódi Szilárd
Berán Tamás

Lakatos Andrea
Benis Cintia
Göröcs Noémi
Boskó Rita
Rácz Margit
Kiss Mária Zsuzsanna
Oláh Szabina
Kecskeméti Zsuzsanna

-

Szűcs Edit
Farkas Roxána
Kiss Éva
Szilvási Veronika
Kis Anett
Kelemen Ildikó
Raczkó Beáta Irma
Siraky Rita

Részvétünket fejezzük ki:
Kovács Tamás
Puporka Dezső
Oláh Tiborné
Péter János
Bencsik Lászlóné
Kovács Miklósné
Topolyai Tamás
Lehóczki Lászlóné
Czene Istvánné
Létai József István
Wegroszta Istvánné
Kiszely Mihályné
Puporka Kálmán
Zsombó Mihály
Nagy Andrásné
Oláh Sándor
Szajkó Bertalan
Kis István
Szuromi József
Gál János
Borsos István
Mata Karolin
Soproni Mihály
Hanuszka Józsefné
Csík István
elhalálozása miatt.

Bem József u. 47.
Hunyadi J. u. 36
Szent István u. 64.
Csokonai V. M. u. 25.
Szent István u. 17.
Ércbánya ltp. 3.
Dobó István u. 3.
Hunyadi J. u. 3-5.
Vörösmarty M. u. 4.
Hunyadi J. u. 130.
Szent István u. 42.
Tarna u. 5.
Csevice u. 4.
Dózsa Gy. u. 59.
Ércbánya ltp. 3.
Ifjúság u. 32.
Hunyadi J. u. 194.
Táncsics M.14.
Ércbánya ltp.3.
Dózsa Gy. u. 58.
Bem J. u. 24.
Ércbánya ltp.3.
Bem J. u. 43.
Arany J. u. 41.
Hunyadi J. u. 127.

2017.04.05.
2017.04.12.
2017.05.13.
2017.05.19.
2017.05.19.
2017.06.04.
2017.06.19.
2017.06.23.
2017.06.27.
2017.07.03.
2017.07.10.
2017.07.20.
2017.07.30.
2017.07.31.
2017.08.04.
2017.09.04.
2017.09.14.
2017.09.22.
2017.09.25.
2017.09.30.
2017.09.30.
2017.10.09.
2017.10.11.
2017.10.16.
2017.10.22.

/77/
/71/
/72/
/84/
/53/
/82/
/62/
/72/
/87/
/56/
/86/
/88/
/60/
/80/
/90/
/55/
/34/
/55/
/96/
/86/
/82/
/77/
/82/
/88/
/63/

„…Ha majd leszáll az éj
válassz magadnak
egy szépen fénylő
csillagot...
az a fénypont vigyáz
majd rád…
ha hiszed azt,
hogy ott vagyok...”
(Szabó Balázs)

Az anyakönyvi híreket összeállította: Czák Éva anyakönyvvezető

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS RECSKEN 2017. DECEMBER 06. (SZERDA)
Csak az veheti igénybe, akinek nincs díjhátraléka!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a heti szállításon túl a kukájába nem férő (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok) nagy darabos lomokért a meghirdetett napon a Szolgáltató házhoz
megy. Évente 1 alkalommal 1 m3 (kb. 8 kuka)szállítási térfogatig ingyenesen! Társasházak esetében a társasház közös képviselőjével egyeztetett időpontban végezzük el a begyűjtést. Kérjük, hogy a lomhulladék
közé ne kerüljön kommunális hulladék, építési törmelék, gumiabroncs, zöldhulladék, veszélyes anyagokat
tartalmazó hulladékok ( pl.: festékek, olajok, akkumulátorok, vegyszerek, üvegek).

Igénybejelentési lehetőségek: Kitöltött regisztrációs lapon - E-mailen: info@pevik.hu -Telefonon: 0636-368-445, Faxon: 06-36-368-634 - Online: www.pevik.hu-lomtalanítás.
Regisztrációs igényét juttassa el hozzánk 2017. december 05-ig a megadott lehetőségek szerint!
A REGISZTRÁCIÓS LAP letölthető a www.recsk.hu weboldalról is, személyesen leadható a Recski Önkormányzati Hivatalban is.
Recski Hírmondó - A Helyi Önkormányzat Lapja - Felelős kiadó: Nagy Sándor polgármester
Készült: PAP NYOMDA KFT. Kompolt - Engedélyszám: B/PHF/920/He./92.

