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Tisztelt Recski Lakosok!
A recski Művelődési Ház nagytermében

2018. július 5-én (csütörtök) 17:00 órai kezdettel lakossági fórumra kerül sor.
A fórum napirendi pontja:
Nagy Sándor polgármester tájékoztatója az Önkormányzat 2018. I. féléves munkájáról
Nagy Sándor polgármester

Tájékoztató a Jámbor Vilmos Általános Iskola 2017/18. tanévéről
Néhány statisztikai adat:
123 gyermek, 8 osztály, 16 pedagógus és három óraadó tanár irányításával teltek a mindennapok.
Nem mulasztott egyetlen tanórát sem 8 tanuló. Dicséret illeti őket.
Az osztályok tanulóinak magatartás átlaga: 3,84, legjobb osztály az alsó tagozaton a 2. osztály (4,5), a felső tagozaton az 5. osztály (4.21).
A szorgalmi átlag kicsit elmarad ettől, 3,72, legszorgalmasabb osztály alsóban a 3. osztály, felsőben az 5. osztály.
Iskolánk tanulmányi átlaga: 3,53.
Sajnos az idén vannak olyan tanulók, akiknek a nyári szünet nem lesz felhőtlen, hiszen pótvizsgát kell tenniük ahhoz, hogy magasabb osztályba lépjenek.
Az alsó tagozaton iskolaotthonos formában, JENA-plan módszerrel oktatjuk az alapok elsajátítását, a felső tagozatos gyerekeknek a délutáni tanulást tanulószoba, Útravalós mentori foglalkozások, felzárkóztatók, tehetséggondozási órák, szakkörök, középiskolai előkészítők álltak rendelkezésre, hogy most minél szebb bizonyítványt vigyenek
haza.
A jeles (4,5 fölött) és kitűnő tanulók száma, 25 fő, akikre nagyon büszkék vagyunk. Sokat dolgoztak, tanultak és
munkájuknak megvan a gyönyörű gyümölcse.
Osztálybeszámolók:
Az elsős tanulók osztályfőnöke Vitézné Kovács Krisztina elmondta, hogy legnagyobb eredménynek azt tartja, hogy
meg tanultak írni, olvasni, számolni. Minden iskolai rendezvényen láttuk őket, részt vettek és sikeresen szerepeltek
a házi versmondó versenyen, az iskolai szépíró versenyen, a rajzversenyen, ötletes volt farsangi produkciójuk is.
A második osztályban Telek Márti tanító szerint a gyerekek tanulmányi munkáját ebben a tanévben általánosan a
lassú, de kiegyensúlyozott fejlődés jellemezte. Az osztály erősségeként említi, hogy a gyerekek nagy része jól terhelhető, rendkívül értelmes, jó erkölcsi érzékkel rendelkezik, - néhányan az átlagnál magasabb érzelmi intelligenciáról és kommunikációs készségről tesznek tanúbizonyságot. Ebben a tanévben nagy fejlődés volt tapasztalható
náluk az empátia, a konfliktuskezelés, és a felelősségvállalás területén. Ezek nagyon fontos tulajdonságok, örömmel töltöttek el engem. Ők már próbálgatták tudásukat különböző szaktárgyi versenyeken: magyar nyelvből és
irodalomból Barta Brigitta, Csáki Ferenc, Fábián Maja és Varga Dorka, matematikából Tari Rebeka. Ennek kapcsán a Tudásbajnokság megyei döntőjén Barta Brigitta a 7, Fábián Maja az 5, Csáki Ferenc a 4. helyen végzett.
Gratulálok nekik és biztatom őket a folytatásra, hogy minden évben előkelőbb legyen a helyezés.
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Az iskolai versmondó versenyre osztályunkból 11 tanuló jelentkezett, közülük az 1-2. osztályos kategóriában Tari
Rebeka l., Szajkó Liliána ll., Csépli Kira lll. helyezést ért el.
A harmadik osztályosok (osztályfőnök: Lénárt Zoltánné) az idén remekeltek, nagyon büszkék vagyunk rájuk. Osztályuk fele jeles és kitűnő eredménnyel büszkélkedhet.
Indultak országosan meghirdetett „Mátyás király éve” című rajzpályázaton, ahol nem lettek helyezettek, de ki tudja, talán ezért látogatott el iskolánkba Mátyás Király! Hagyott itt nektek ajándékokat, a következő évben fogjátok
nézni, hallgatni, színezni…
Április 13-án a megyei versenyen vett részt 8 tanuló (Garai Dalma, Gál Bálint, Karman Márton, Korózs Balázs,
Pócs Réka, Vakály Tamara, Váradi Vanessza és Varga Panna), akik környezetismeret és magyar nyelv tárgyból
mérték össze tudásukat a többi diákkal. Ezen a versenyen Varga Panna megyei 2. helyezést ért, nagyon büszkék
vagyunk rá.
Áprilisban az iskolai szépíró versenyen Garai Dalma, Karman Márton, Puporka Kristóf és Varga Panna vett részt.
Az 1. helyezést Garai Dalma kapta. A Költészet Napjához kapcsolódva a házi versmondó versenyre is jelentős
számmal neveztek tanulóim, közülük Varga Panna lett a korcsoportjában a 2. helyezett.
4 tanuló (Karman Márton, Korózs Balázs, Pócs Réka, Varga Panna) indult a Titok Oktatásszervező Bt. által kihirdetett Herman Ottó versenyen környezetismeretből, ahol két diák (Korózs Balázs és Varga Panna) bejutott az országos döntőbe, így május 27-én a Budapesti Műszaki Egyetemen adtak számot tudásukról. A dobogót sajnos nem
sikerült elérniük, de rengeteg élménnyel és egy-egy emléklappal tértek haza, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét. A
Madarak és fák napja alkalmából meghirdetett versmondó versenyen, Nagyrédén, Korózs Balázs az első, míg Varga Panna a második helyet hozta el. Balázs immáron másodjára utazott a Mátra másik oldalára, hogy onnan első
helyezéssel térjen haza.
Szeretném még kiemelni Váradi Vanesszát, aki balett tudását egész tanévben szorgalmasan fejlesztette, a parádi
Művészeti iskolában, ahol kiváló eredménnyel végzett. Szinte minden ünnepségen elkápráztat bennünket gyönyörű
táncával, hajlékonyságával. Dicséret illeti, hiszen energiát és időt nem sajnálva, iskolai időn kívül foglalkozik ezzel
és megtartva a jeles eredményét is.
A másik ilyen tanuló Korózs Balázs, aki évek óta vízilabdázik, a ZF Eger U-10-es csapatának tagja. Jelenleg is
Olaszországban tartózkodik a HABAWABA (Happy Baby Water Ball) elnevezésű nemzetközi, gyermek vízilabda
tornán.
A negyedik osztályos tanulók elköszöntek az alsó tagozattól, 4 évet töltöttek osztályfőnökükkel, Ignácz Györgyné,
Erzsikével. Így ír róluk: „4 tanévet töltöttünk el együtt, s ez idő alatt jól megismertük egymást. Önmagukhoz képest
minden esztendőben fejlődtek, szemléletük formálódott, tudásuk gyarapodott az évek múlásával. Barátságok köttettek, összekovácsolódott az osztályközösség. Az iskolai házirend szabályait igyekeztek betartani, pontosan időben
érkeztek az iskolába, cipőt mindenkor váltottak, telefont, ill. fölösleges tárgyakat nem hoztak magukkal, viszonylag
kevés szemetet hagytak maguk után az osztályteremben. Bizonyos területeken önállósodtak is pl. év végére minden
hetes-pár elvégezte a feladatait figyelmeztetés nélkül is. Több jóérzésű, figyelmes, segítőkész tanuló van a negyedikben. Általában őszinték és van önkritikájuk is. Akit megszeretnek, nagyon tudnak ragaszkodni hozzá. Jókedvűek
és többnek van jó humorérzéke is. Az osztályban sok ügyes kezű, ötletekkel teli tanuló van. Szép, esztétikus munkákat adtak ki kezeikből rajz, ill. technika órákon. Mind a 12 tanulóról elmondható, hogy lelkesíthetők, szívesen szerepelnek.”
Az iskolai szépíró versenyen 7 fő vett részt az osztályból. Az első helyezett Csépli Attila, a második Szlovencsák
Ferenc lett.
Az iskolai versmondó versenyen 8 fő állt ki osztályunkból szavalatával. Az első helyen Csépli Attila, a másodikon
Rácz Antónia végzett. Különdíjat Szlovencsák Ferenc József kapott a zsűritől.
A Gyöngyfruct Kft. Írj egy mesét! Pályázatra 4 tanuló meséjét küldtük el. Közülük Bocsi Virág különdíjban részesült.
Az egész éven át tartó Bendegúz tanulmányi levelezős versenyen 3 tanuló vett részt lelkiismeretes munkával. (Bocsi Virág, Sándor Tamás Márk és Szlovencsák Ferenc), mindhárman eredményesen vettek részt a megyei Tudásbajnokságon is. Bocsi Virág a 9. helyen végzett. Ő részt vett a Nyelvész verseny megyei fordulóján is, ahol 12.
helyezett lett. Középmezőnyben végzett az EKTF által szervezett helyesíró versenyen is.
Az ötödik osztály is jeleskedett eredményekben: a felső tagozat akadályait jól vették, beilleszkedtek, és nagyon
aktívan vettek részt az iskola életében, a tanórán kívüli tevékenységekben. Láttunk tőlük szép ünnepi műsorokat,
vidám fellépéseket, és jeleskedtek az iskolakert alakításában, a hulladékgyűjtésben. Voltak osztálykiránduláson, és
kerékpártúrán is az év során. Aktív részesei voltak a versenyeken való megmérettetésnek is:
Márciusban Megyei Futóbajnokságon is képviseltük iskolánkat. Burai Béla a 3. helyen zárta a rangos megmérettetést.
Áprilisban atlétikai versenyen indultunk. Keserű Kristóf nagyot küzdött, a dobogó majdnem megvolt, a 4. helyezéssel térhetett haza.
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Az 5. osztály tanulói folyamatosan segítik az iskolai műsorok eredményes lebonyolítását pl: Márc. 15., Ballagás.
Énekkarunk állandó tagjai szinte teljes létszámmal az ötödikesek.
A tanév végén a tanulmányi versenyek is véget érnek. Közösségünk az iskola egyik legaktívabb osztálya, sok értékes eredménnyel tudtuk gazdagítani iskolánk hírnevét:
1. Bolyki Nóra Természetismeret, országos levelező verseny 2. hely
2. Dobos Emese Természetismeret, országos levelező verseny 2. hely
3. Pócs Petra Természetismeret, országos levelező verseny 3. hely
Az iskolai sportéletben is aktív a közösségünk:
Labdarúgás: Burai Béla, Keserű Kristóf, Nemes Achilles, Radics Patrik, Váradi Richárd képviseli az osztályt az
iskola és a település korosztályos csapatában.
Sportmodellezés településünkön 60 éves múltra tekint vissza. A falu és az iskola legeredményesebb sportága ez a
szép technikai alapsport. Tavasszal a helyi nemzeti értéktárba történő felvételét kezdeményeztem az illetékes bizottság vezetőjénél. A szükséges dokumentáció csatolásával elkészítettem a szakterületenkénti kategória kidolgozását is. A bizottság egyhangú döntése nyomán a modellsport bekerült Recsk nemzeti értéktárába, sőt a kiemelkedő
megyei-, területi- és országos eredményesség miatt a megyei értéktár is regisztrált a tagjai között!
- Heves Megyei Bajnokság:
A/1 kategória:
1. Keserű Kristóf
2. Pallós Patrik
3. Pócs Petra
Az iskolai Floorball csapat állandó tagjai között szintén sok az ötödikes (Burai, Kapás, Keserű, Nemes, Radics,
Váradi). Nagyot küzdöttek, és szépen helyt álltak a parádi iskola korosztályos csapatával szemben.
Iskolánk egyik pályázatának megvalósításában is aktív szerepet töltöttek be, iskolaújságot szerkesztenek nagy lelkesedéssel, és bizonyára sok tapasztalattal, ötlettel lettek ezáltal gazdagabbak. Köszönjük az első számot.
Gratulálok az osztálynak és osztályfőnöknek, szép és eredményes évet zártak.
Hatodik osztály: Osztályfőnökük, Kisné Fodor Mária tanár néni szerint az osztályról pozitívumként említendő,
hogy szinte valamennyien szeretnek szerepelni. A tanévnyitó ünnepségen adtak elő egy esernyős táncot és az október 23.-i ünnepi műsorban is ők voltak a főszereplők, csodálatos előadással örvendeztettek meg bennünket. Ilyenkor igen büszkék magukra, és nagyon szeretik, ha megdicsérik őket. A farsangi műsorra nagy lelkesedéssel készültek, és nagyon örültek a második helyezésnek. A műsorokért osztályfőnöki, illetve igazgatói dicséretet kaptak.
Ebben a tanévben a 6. osztály feladata volt az iskola kert rendben tartása. Az osztály többsége szinte mindig kapható volt a kerti munkára, szívesen részt vettek a gyomlálásban, öntözésben.
Áprilisban 8 tanuló vett rész a szülőkkel együtt a Szakmák Éjszakája rendezvényen Egerben. A hetedikesekkel
együtt négy középiskolát látogattunk végig. Valamennyi középiskola sok és színvonalas programmal várta a gyerekeket, ők pedig nagyon élvezték azokat a helyzeteket, amikor kipróbálhattak egyes tevékenységeket.
Májusban három tanuló a Határtalanul program keretében Erdélybe kirándult. Gyerekek! A tanév elmúlt, vége!
Szeptemberben újra tiszta lesz a lap, amivel indulhattok. Csupán elhatározás és akarat kérdése.
Az osztályban vannak lelkes focisták, és modellezők. Az utóbbiak a megyei versenyen nagyon eredményesek voltak:
F1G (gumimotoros modell)
1. Szilágyi Kristóf
F1R (légmotoros modell)
1. Kaleta Balázs helyezést értek el.
Hetedik osztály: iskolánk legnagyobb létszámú osztálya 22 tanulóval. És jó képességű, éles eszű gyermekek alkotják.
Osztályfőnökük, Lengyel Lajos tanárbácsi szerint voltak lelkes és örömteli pillanatok is az osztály életében, szaktárgyi és sport eredményeket illetően is. Az osztály négy fős csapata: Garai Petra, Vankó Fanni, Szlovencsák Diána, Burai Patrik részvételével sikeresen szerepeltek októberben Parádon egy iskolák közötti vetélkedőn 3. helyezéssel.
Áprilisban a pályaválasztás keretében, „Szakmák éjszakája” programon vettünk részt, több érdekességet látva, kipróbálva.
Sokat készültek a Határtalanul pályázat elvárásainak maradéktalan betartására a három nap előzetesére. A kirándulás programja ugyan nagyon sűrű volt, de rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Jót tett az osztályközösségi kohézió
fejlődésének is.
Júniusban osztályunk 13 tanulója szerepelt a település Trianoni megemlékezésében.
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Versenyeredmények:
Kiemelkedő teljesítmény Vona Szonja körzeti futóbajnokságon elért első helye.
A modellező versenyen is nagyon szépen szerepeltek:
F1K (szénsavmotoros modell)
1. Pócs Ádám
2. Garai Petra
3. Tóth Gergő
A megye legeredményesebb serdülő versenyzője:
Pócs Ádám 7. osztály (FODOR ISTVÁN VÁNDORKUPA megszerzője)!
Gligorné Kocsa Éva tanárnő is készítette őket megmérettetésre:
Nyelvész verseny, megyei döntő:
- Vankó Fanni 7. oszt. 4. helyezés
- Garai Petra 7. oszt. 10. helyezés
- Pócs Ádám 7. oszt. 11. helyezés
- Vona Szonja 7. oszt. 15. helyezés
Tudásbajnokság, megyei döntő:
- Pócs Ádám történelem tantárgy 7. oszt. 1. helyezés
- Tóth Gergely történelem tantárgy 7. oszt. 3.
helyezés
Matematika és kémia versenyeken is részt vettek,
több alkalommal szinte csak a kis gimnazisták előzték meg őket. SÁRIK TIBOR KÉMIA EMLÉKVERSENY 2018. március 22.
- Garai Petra és Vona Szonja: 6. helyezés (16 csapatból)
HEVESSY GYÖRGY KÉMIA VERSENY TERÜLETI FORDULÓ EGER
Garai Petra 18. helyezés, Vankó Fanni 32. helyezés (59 induló)
NEMZETKÖZI KENGURU MATEMATIKAVERSEN (77 induló a megyéből)
- Brassai Boldizsár 26. hely.
- Gál Dávid, Burai Patrik, Garai Petra, Pócs Ádám
Úgy gondolom, az eredmények hallatán nem unatkozott iskolánkban sem tanár, sem érdeklődő, motiválható gyermek sem.
Persze még a felsoroltakon túl is voltak érdekes, színes programjaink.
Bemutató tanítások, szaktanácsadói látogatások, óralátogatások, minősítő vizsga, intézményi és vezetői
tanfelügyelet, OH ellenőrzés, Katasztrófavédelmi
ellenőrzés, tűzriadó színesítették a hétköznapokat.
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Témanapokat, témaheteket valósítottunk meg, iskolai
rendezvényeket, és Recsk Nagyközség nemzeti ünnepi műsorait is iskolásaink adták három alkalommal
is.
Iskolánk részt vesz a Biztonságos Iskolaprogramban,
a Boldog Iskola programban, Az iskolakert pályázatban már évek óta. Az idén még két új pályázatba
vágtunk bele, az egyik már erőteljesen megvalósul
(nem formális oktatás) a másiknak pedig most lesz a
megnyitója (szülősuli) címmel. Egy harmadikat épp
most valósítunk meg a nyári napközis tábort.
Visszatekintve a tanévre, nem is tudom, hogy fért
ennyi minden bele, ezért volt talán az, hogy akárhányszor kerestem a kollégáimat szünetekben a tanáriban, soha nem volt bent senki. Mindig, mindenki
rohant, szaladt.
Köszönetet mondok ezért a gazdag tanévért elsősorban kollégáimnak, akik egész évben szinte megállás
nélkül, fáradhatatlanul dolgoztak.
Köszönet
- a Polgármesteri Hivatalnak, polgármester úrnak, jegyzőasszonynak,
- a Szülői Munkaközösség vezetőjének, tagjainak,
- a Polgárőröknek,
- könyvtárosunknak, Nemes Mariannak,
- Nagy Szabolcsnak, községünk családgondozójának,
- a REHOK civil szervezetnek,
- a Recsk Kulturális Életéért Közalapítvány
Kuratóriumának,
- a konyhai dolgozóknak, aktív segítségükért,
kéréseink teljesítéséért,
- köszönöm a közfoglalkoztatottak aktív, segítőkész munkáját.
Bízom benne, hogy a szép eredmények az eddig
lustálkodókat is motiválják, és egy év múlva még
nagyszerűbb eredményekről számolhatunk be.
Recsk, 2018. 06. 20.
Érsek Vencelné
Intézményvezető

Jámbor Vilmos Emlékdíj
Ignácz Györgyné, Varga Erzsébet, 63 éves tanítónő, iskolánk dolgozója immár
41 éve.
Szülei egyszerű falusi emberek, édesapja kőműves volt, édesanyja háztartásbeli.
Recsken született, családjának egyetlen gyermekeként, itt járt Általános Iskolába is.
A gimnáziumot Egerben végezte, akkori Gárdonyi Géza Gimnáziumban, német –
orosz tagozaton. Tanítónőnek készült egészen kicsi gyermekkora óta és a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán valóra is vált álma.
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1977. augusztus 16-a óta falujának lakosságát tanítja, neveli, mindig szépre és jóra, következetességre.
41 évet töltött el ugyanazon a munkahelyen. Személyében egy szerény, alapos, tanítványaiért mindent
megtévő embert ismerhettünk meg.
Az eltelt több mint négy évtized alatt végig osztályfőnökként dolgozott, számos generáció került ki védőszárnyai alól.
Tanítványai és szüleik nagyon szerették és szeretik is a mai napig. Következetes, szigorú, mindig
életvidám egyéniségével közösségünk meghatározó tagja. Fiatal kollégáit mindig bátorította, mentorálta,
tapasztalataival segítette az indulásukat. A rá bízott feladatokat precízen, maximális odaadással végezte.
Általában hiba nélküli adminisztrációt adott ki csak a kezei közül.
Az évek során osztályának számtalan színdarabot tanított be, amikre a mai napig emlékezünk. Talán legmaradandóbb, és a mai napig emlegetett a „Melyiket a kilenc közül” c. előadás. Emlékezetesek és felejthetetlenek számára a nyári táborok, amiket szervezett és lebonyolított, ott is aktív munkára serkentve tanítványait.
Tanítóként „polihisztor”, így tanítványai anyanyelvi, vers - és prózamondó, de rajzversenyeken is
szépen szerepelnek. Évente készíti tehetséges tanulóit helyesírási versenyekre, legjobb eredménye megyei
3. helyezés. Mindig nagy gondossággal, fáradságot nem kímélve, az időt soha nem nézve végezte a tehetséggondozást, de ugyanúgy a felzárkóztatást is. Igazi lelkiismeretes, alapos, következetes tanító.
Fejlődött ő is a korral, több számítástechnika, informatika tanfolyamot elvégzett, és sikeresen alkalmazza
is a technika új vívmányait. Az új oktatási módszerek továbbképzéseinek is aktív résztvevője volt, a kooperatív technikákat különösen szívesen használja az óráin,
fejlesztve ezzel a sokféle tanulóból álló osztályát.
Évekig a Közalkalmazotti Tanács tagja, majd elnöke volt.
Aktívan és nagyon jó ötletekkel segítette évtizedeken át az
iskolavezetés munkáját. Soha nem volt betegállományban,
mindig számíthattunk rá.
Egyéniségéből adódóan soha nem vágyott kiugró nagy kitűntetésekre vagy elismerésekre, de az ő alapos, kitartó, odaadó munkája, négy évtizeden át sem csökkenő lelkesedése a
tanítás iránt példamutató lehet minden ember számára. Tantestületünk egyik tartóoszlopa, aki mindig mindent tud, mindenre emlékszik. Nélküle közösségünk szegényebb lesz,
nagyon fog hiányozni.
A pedagóguspálya szeretetét továbbadta, ugyanis leánya
is immár 16 éve tantestületünk tagja. Tanári diplomája mellé megszerezte a tanítói végzettséget, hogy édesanyja nyomdokaiba léphessen.
A tanítói pálya, a hivatás búcsúztatásaként méltó elismerésnek vélem, hogy a 2017/18. tanévben a „JÁMBOR
VILMOS emlékdíj”- tulajdonosa Ignácz Györgyné tanítónő.
Recsk, 2018. 06. 20.

Érsek Vencelné Intézményvezető

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL
Prof. Dr. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztere magas rangú állami elismerésben részesítette Kochné Holló Editet 40 éves pedagógus munkája elismeréseként. A kiemelkedő díjat Horváth Márta a Hatvani Tankerület
Igazgató Asszonya adta át a Jámbor Vilmos Általános Iskola tanévzáró ünnepségén.
Kochné Holló Edit magyar – angol szakos tanárnő, 40 év szolgálati idő után,
2018. április 3-án megkezdte jól megérdemelt nyugdíjas éveit.
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Egész életét szülőfalujában, Recsken töltötte, a gyerekekért, a faluért élt, dolgozott. Tanári diplomáját
1978-ban szerezte meg, és visszatért abba az iskolába, ahonnan indult. A magyar és angol nyelv szeretete
mellett, széles érdeklődési köre és a kultúra iránt érzett hűsége mutatta számára az utat 40 évig.
Korán bekapcsolódott a helyi civil szervezetek életébe, így került hozzá közel - igen korán - a tánc, a
zene, a népi hagyományok, a hímzés szeretete, és pedagógusként, ezen értékek továbbadási vágya. Éveken át gyűjtötte és viselte a helyi népviseletet, és szervezte, vezette évtizedeken át a helyi néptánccsoportot. Minden környező településen felléptek, televíziós szereplésük is volt. Az iskola életének is gyönyörű
színfoltja a néptánc, sok-sok értékes ruhával gazdagítva intézményünket - amit sokszor saját maga varrt
meg.
27 évig vezette az iskolai Diákönkormányzatot, nagyon magas színvonalon. Számtalan pályázatot írt és
nyert meg, melyek mind a gyermekek szabadidejének hasznos és színvonalas eltöltését szolgálták. Kondi
gépeket, sportszereket, ágyakat ágyneművel a táborozásokhoz. Részt vett minden olyan továbbképzésen,
ami a diákjogokkal foglalkozott. Iskolánk neki köszönheti az ÖKO iskola címeket. Iskolánk Jámbor Vilmos a nagy természetvédő, botanikus nevét viseli, így a környezetvédelem és környezettudatosság életelemünk.
Működtetett a gyerekekkel iskolarádiót, rendszeresen szerkesztették az iskolaújságot és faluújságot.
Évente beneveztek a Kihívás napi rendezvényekbe. 20 éven át szervezte a hagyományos iskolai táborokat, és a nagysikerű, három generációs hagyományőrző táborokat, télen pedig a sí táborokat. Mindent
megtett azért, hogy a helyi hagyományokat, mint értékeket „átörökítse” a felnövekvő nemzedék számára.
Nagyon szeret és tud főzni, gyakran megvendégeli gyermeknapokon, falunapokon a kollégáit, tanítványait. Már könyve is jelent meg - „Édesanyám főztje” címmel, amiben édesanyja helyi ételek receptjeit adja
tovább. Tanítványaival bekapcsolódott minden falusi rendezvénybe, magas színvonalú irodalmi szakkörével, melyet az Egri Pinceszínházzal közösen megírt pályázat támogatott. Ezen pályázat keretében, nagyon sok színházi előadáson, táncházban vettek részt tanítványai, fejlesztve kulturális kompetenciáikat.
Televíziós szereplésen vett részt tanítványaival a „Kölyökklub és Játék határok nélkül” c. produkciókban. Iskolánkban vették fel a „Palóc farsangi hagyományok” adásait is.
Kochné Holló Edit, mint magyartanár is kiemelkedő eredményeket ért el. Minden új kihívásra azonnal
igent mondott, képezte magát. Nyolc évig tanított a NYIK programmal, amelynek felelős vezetője is volt.
Idősödő kora ellenére megtanulta a modern oktatási eszközök használatát és tanítási módszereket is. Sokat segített munkájában a drámapedagógiai képzés, amit mind a tanórákon, mind a műsorok szerkesztésénél, vagy a nevelői munkájában kamatoztatni tudott. Szinte minden évben volt döntőbe jutott tanulója a
Kazinczy szép-kiejtési versenyen. Megyei első és országos hatodik helyezések büszke felkészítője. Ismerkedett a roma költészettel, részt vett ehhez kapcsolódó képzésen és kamatoztatta a tanítványai, vers és
mesemondó versenyekre való felkészítésében. Tanított magyart az esti iskolai oktatás felnőtt általános
iskolájában is.
Az angol nyelv szeretetét Kanadai nagybátyjának köszönheti. Ez a kapcsolat évtizedeken át meghatározta angol tanári tevékenységét is. Az első angoltanárok közé tartozik, akik nappali tagozaton tanári
diplomát szereztek. Kísérleti oktatást vállalt a Linda and the Greenies tankönyvcsaládból, Jilly Viktor
TV-s tanítása alapján. Workshop-ra és módszertani megbeszélésekre járt Budapestre 4 évig. 10 éven át
szervezte a Learning Enterprices – Amerikai egyetemi hallgatók - nyári gyakorlati táborát. A projekt
szervezője egy, a Harwardon tanító Amerikában élő magyar, aki így is szerette volna támogatni a magyar
emberek nyelvtanulását. Ezen kívül főiskolás tanárok segítségével idegen-nyelvi és sporttáborokat szervezett. A mai napig látogatnak iskolánkba - 20 éve - felnőtt amerikai turisták. Részt vesznek angol órákon, beszélgetnek a gyerekekkel, fejlesztve ezzel idegen-nyelvi kompetenciájukat. Tanítványai, általános
iskolai angolnyelv tanulásuk során háromszáz anyanyelvi nyelvhasználóval találkoznak, ami páratlan
lehetőség a gyakorlásra. A program címe: EURPE THROUGH THE BACK DOOR.
Legalább kétszáz tanítványa vett részt az angliai tanulmányi utakon, amit 6 éven át szervezett, a Broadstairs-ben lévő Kent School of English nevű nyelviskolába. A résztvevő tanárok számára komoly továbbképzést szervezett az angol iskola, vizsgával a végén.
A Langwest Nyelviskola külsős munkatársaként számtalan kezdő, haladó, vagy nyelvvizsga előkészítő
tanfolyamot tartott hallgatóknak. Két esti tagozatos gimnáziumban is oktat angol nyelvet és érettségiztet
2000. évtől kezdődően folyamatosan. Szabadidejében fordítással is foglalkozik.
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A gazdag iskolai életén kívül, a település lakóinak bizalmából nyolc évig önkormányzati képviselőként az Oktatási, – Kulturális és Sport – Bizottságának elnökeként tevékenykedett. Munkájával negyven
éven át a település és iskolája érdekeit szolgálta, gyakran családja rovására. Anyaként is példamutató életet élt, két gyermekét egyedül nevelte fel.
Már nyugdíjazása utáni tervei is vannak, mesekönyvet szeretne írni és egy kiadványban összegyűjteni az
utókor számára a palóc hagyományokat.
Példa lehet minden tanítványa, és minden kollegája számára is. Sokáig kamatoztatni tudjuk felhalmozott értékeit, és nagyon fog hiányozni állandó lelkesedése, tettrekészsége, ötletei.
Kiválóan jellemzi Őt néhány sorban a 2012-ben megjelent könyve bevezető mottója:
„Az vagy, ahova születésedkor érkezel,
A gyermekkor tapasztalataiból töltekezel,
Ha felnőttként mindezt tovább adod,
Gyermekidnek a jó utat mutatod,
A hagyományokat így ápolhatod.”
Recsk, 2018. június 20.
Érsek Vencelné
Intézményvezető

Morzsák a Csengővár Óvodások életéből
A Csengővár óvoda az örömteli játék, a megtapasztalás az élményszerzés a tevékenykedtetés lehetőségeit adja meg
a gyermekeknek egész évben az óvónők irányításával.
A 2017/18-as nevelési évben az egészséges életmódra nevelés, valamint a környezeti nevelés terén elért jó eredményeink megőrzése kiemelt feladatunk volt.
Környezetvédelmi programjaink: „Állatok világnapja” „Föld napja”, „Víz napja” valamint a „Madarak-fák”
napja megrendezésre kerültek. Az idén is mind a négy „zöld ünnep” nagyszabású, óvodaszintű, „jó gyakorlat” átvételére is alkalmas volt. Fotókat is készítettünk róla, melyeket az „Ovicsengővár” facebook oldalunkra feltöltöttünk.
A 2014. december 17-én megkapott „Zöld óvoda” kitüntető címünk, valamint az azóta megkapott a „Madárbarát
óvoda” címet 2017. decemberében immár másodszorra érdemeltük ki. Ismét három évig használhatjuk –e
kitüntető címet, ami természetesen kötelezettségekkel is jár. Gyermekeinket igyekszünk ennek szellemében nevelni és minden lehetőséget megragadunk a környezettudatos magatartásuk kialakítása érdekében. Ebben az
évben az elvárt „Erdei óvoda” programot a „Madarak és fák napja” alkalmából valósítottuk meg - igaz csak
egy délelőtt - de rendkívül sok hasznos élménnyel gazdagodtak gyermekeink. Köszönjük Polgármester Úrnak és a
Revor International Kft. vezetőségének, hogy biztosították a helyszínre szállításunkat, valamint az Egererdő Zrt.
vezetésének, hogy biztosította számunkra, hogy Szabó Zoltán erdész segítségével ismerkedjünk az „Ilona-völgy
állat-, növény és madárvilágával”.
A mesemondó verseny 19 óvodás részvételével sikeres volt. A kistérségi mesemondó versenyen, melyet ebben az
évben a Siroki Kölyökvár Óvoda szervezett, a mi óvodánkból 5 gyermekünk szerepelt eredményesen. (A harmadik
helyezést hoztuk el onnan!)
Farsangi bálunkat, melyet a Művelődési Házban szoktunk tartani, az idén sikeresen, a gyermekeink és szüleik
elégedettségére megtartottuk.
A jótékonysági bál helyett az idén is Családi napot, „Jótékonysági játszóházat” szerveztünk az adventi ünnepekhez kapcsolva. Nevelőtestületünk és szülői munkaközösségünk álláspontja szerint rendezvényünk színvonalas,
sok embert vonzó (iskolásokat és szüleiket és leendő ovisainkat is) jól sikerült rendezvény volt és sokkal inkább
gyermek és családbarátnak tartják. Kérik, hogy a jövőben is ilyen jellegűek legyenek rendezvényeink.
Óvodásaink ebben az évben is nagy sikerrel vettek részt a települési ünnepségeken (pl.: Advent, Március 15.
Tűzoltó autó átadó ünnepségen, Falu napok, Idősek Napja...stb).
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Színjátszókörünkkel ebben az évben is
meghívást kaptunk a Pétervásárai Óvoda
Tavaszünnepére, a „Tündérvölgy” fesztiválra. A rendezvényen nagy sikert arattak
gyermekeink. A zsűri sem fukarkodott a
dicsérettel.
Munkatervünkben célul tűztük ki, hogy minél több élményhez jussanak gyermekeink, ezt a célt túlteljesítettük. A Pinceszínházzal és a Babszem Jankó Gyermekszínházzal történő együttműködési megállapodásunkból adódóan az év során is több ízben
volt részük bábszínházi és bűvész előadásában, táncházban, drámafoglalkozásokban is.
A zöld ünnepek mintájára egészséghetet és
annak lezárásaként nagyszabású egészségnapot szerveztünk. Rendszeresen használtuk
a só-szobánkat, ahol játék közben a só-pára
és a fényterápia erősítette a gyerekek immunrendszerét, légzőszerveit. Folyamatosan használjuk a három éve vásárolt víztisztító berendezésünket, melynek
jóvoltából gyermekeink kizárólag egészséges, szűrt ivóvizet isznak.
A jó idő beköszöntével gyermekeink örömmel használták, és a nyár folyamán rendszeresen használják a „párakapunkat”, mely hozzájárul a vízzel történő edzéshez, az egészséges életmódhoz.
Ebben az évben már tizenkettedik alkalommal az óvodai szülői munkaközösséggel gyermeknapot szerveztünk
óvodásainknak. Az idén a nagy esőzés miatt óvodánk épületében, valamint a „Csengővárban” szerveztük meg a
gyermeknapot, illetve a lovaglást és a Tűzoltó autóval történő ismerkedést pár nappal később jó időben óvodánk
udvarán valósítottuk meg. Nagyszabású, tevékenységekben és élményekben gazdag gyermeknapot sikerült szerveznünk. (Lehetőség volt a Tekergő együttes táncházában táncolni, majd „Robot Rudival” és a közlekedés szabályaival ismerkedhettek, kézműves tevékenységek, lufi hajtás, üveg- és arcfestés, horgászás, lehetőség volt a Biciklós térjátékain kipróbálni erejüket, ügyességüket, horgász tehetségüket, valamint megismerkedhettek a régi népi
játékokkal). Vattacukrot, jégkrémet és hagymás libazsíros kenyeret ettek, bodza szörpöt ittak. Mindezek mellett,
hogy a kísérő felnőttek sem unatkozzanak az EFI szűrésén ők is meggyőződhettek arról, hogy mennyire egészségesek, min változtassanak életmódjukban.
Évről évre egyre több szülő és gyermek vesz részt ezen a rendezvényen, ahol a leendő óvodásaink és az iskolások is jól érzik
magukat, megkönnyítve a befogadás folyamatát.
A szülői munkaközösség bevételéből ebben a tanévben a Babszem Jankó Gyermekszínháztól kaptunk 50 belépőt. A középső és
a nagycsoportos gyermekeinket a Gárdonyi Géza Színházba a
„Didergő király” című előadásra vittük el, külön autóbusszal. Ez
mintegy 40.000,- forintba került. A gyermeknapi rendezvényünkre pedig 20.000,- forintot kötöttünk az SzMK bevételéből.
A rendezvényünkhöz ajándékként az Egri Pinceszínház jóvoltából megkaptuk ingyen a Tekergő együttest, akik táncházukkal,
népi gyermekjátékaikkal rendkívül jó hangulatot teremtettek.
Mindezek mellé minden jelenlegi és leendő óvodásunk jégkrémet
kapott Tóth Tibortól és feleségétől, Kati óvó nénitől, melyet ezúton is megköszönünk.
Szintén köszönettel tartozunk Kocsis Istvánnak a gyermeknapi
önzetlen lovagoltatásért, valamint Nagy Sándor Polgármester
úrnak, a Gyermeknapon történő Tűzoltó autó bemutatásáért, melyet óvodásaink rövid időre birtokba vehettek.
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Jó kapcsolatot tartunk a helyi vállalkozókkal, cégekkel, önkormányzatunkkal, rendszeresen kapunk tőlük anyagi,
tárgyi segítséget (bútorok, homok, kő, különböző papírfélék, áru és személyszállítás…). Ezekre a támogatásokra is rendkívül
nagy szükségünk van, mindennapjaink tartalmasabbá tételéhez és ezúton szeretnénk e
támogatásokat is megköszönni.
Ebben a nevelési évben egy alkalommal
rendeztünk jótékonysági családi kézműves
délutánt, valamint 1 alkalommal hulladékgyűjtést a szülők aktív közreműködésével.
A leírt eredmények, sikerek, a kiválóan
együttműködő, egymás munkáját segítő,
pozitív irányba előmozdító nevelőtestületnek
és a velünk szorosan együttműködő, gyermekeikért szívesen tevékenykedő szülői
szervezetnek köszönhető.
Fásiné Fodor Katalin óvodavezető

Térítésmentes Informatikai Képzés

ÉRDEKLŐDNI és REGISZTRÁLNI:
Nemes Marianna mentor
e-mail: nemesm@konyvtarrecsk.t-online.hu,
telefon: 06-36/477-131
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DJP PONTRÓL

A Digitális Jólét Program Pontok (DJP Pontok) hálózatának kiépítése 2017. októberében kezdődött Magyarországon 1415 helyen, és mintegy 2116 DJP mentor dolgozik a digitális írástudás gyarapítása érdekében.
A Recski DJP Pont a KÖNYVTÁRBAN (Recsk, József A. u. 12). található, melynek fejlesztésére pályázatunk eredményeképpen 2.719.070,- Ft értékben infokommunikációs eszközöket kaptuk.
A digitális kompetenciák hiánya tartósan és egyre nagyobb mértékben meghatározhatja a hátrányos helyzetű csoportok lemaradását. Így a kompetenciafejlesztés kérdését tekinthetjük sorskérdésnek is. Ezért a
DJP Pontok mindenki számára elérhető közösségi terek, melyek interneteléréssel, infokommunikációs
eszközökkel (például számítógép, laptop, tablet), valamint a témában szakértőnek számító DJP mentorokkal rendelkeznek. A DJP Pontokra azokat a lakosokat várjuk, akik fejleszteni szeretnék az alapvető
digitális kompetenciáikat, valamint többet szeretnének megtudni a digitális világról. A DJP Pontokon a
képzések ingyenesek.
A digitális kompetenciák fejlesztése az idősek esetében is kulcsfontosságú. Ezért hamarosan községünkben is elindul a „Digitalizáció az aktív idősekért” program, melynek célja a 65 év feletti, az otthonukat
elhagyni képes idősek számára az infokommunikációs eszközök használatát elősegítő készségfelkészítés
biztosítása, a könyvtárban a Digitális Jólét Program Ponton.
A DJP Pontot bárki felkeresheti, a tanácsadáson és képzéseken kívül a DJP munkatársak operatív dolgokban is segíteni tudnak (nyomtatás, fénymásolás, adathordozóról/adathordozóra történő másolás, e-mail
küldés, önéletrajz írás, faxolás stb.).
Nemes Marianna
könyvtáros, DJP mentor
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
Recsk Nagyközség Önkormányzata 2017. évben közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen
vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült, melynek összege a felajánlott önrésszel együtt
694.000.- Ft. A pályázati támogatásból 2018. júniusában beszerzésre kerültek auditív, vizuális, hangtechnikai és informatikai eszközök, amelyek hozzájárulnak a Művelődési Házban megtartásra kerülő rendezvények színvonalának emeléséhez.
Nemes Marianna
könyvtáros, DJP mentor
Védőnői Szolgálat felújítása
2017. évben a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen pályázatot hirdetett az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati alcélok közül az intézményfejlesztésen belül az egészségügyi alapellátást szolgáló, védőnői szolgálat épületének infrastrukturális fejlesztését, felújítását jelölte meg. A benyújtott pályázat forráshiány miatt elutasításra
került 2017. október 16-án hozott miniszteri döntés alapján, azonban a Kormány az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításról szóló 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozatában hozott döntése alapján a forráshiány miatt elutasított pályázatokat támogatásban részesítette, így a döntésnek megfelelően 16.985.330.- Ft,
vissza nem térítendő támogatásban részesítette Recsk Nagyközség Önkormányzatát (támogatási intenzitás 95%).
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A támogatásból a pályázati célnak megfelelően a Védőnői Szolgálat épülete kerül korszerűsítésre,
akadálymentesítésre, valamint egy fedett babakocsi tároló is kialakításra kerül. A fejlesztés során
cél, hogy az épület energetikai fejlesztése is megvalósuljon a belső felújítás, átalakítás során. Az
energetikai korszerűsítéshez tartozik az épület homlokzatának és födémének szigetelése, a nyílászáróinak cseréje, valamint egy kazán beszerzése. A belső felújítás során megújul a vizesblokk, személyzeti mosdó kialakításra kerül, a burkolatok cseréje és a villamos hálózat korszerűsítése is megtörténik. Az egészségügyi ellátás színvonalának javítása és korszerű feltételek biztosítása mellett a
fejlesztés megvalósításával egy energiatakarékos és fenntartható intézménnyel gazdagodik a település, amely a helyi lakosok, illetve az intézményben dolgozó szakemberek érdekeit szolgálja.
A beruházás kivitelezése 2018. májusában elkezdődött, és a tervek szerint 2018. július 31. napjával
befejeződik.
Recsk Nagyközség Önkormányzata a felújítás időtartamára is biztosítja a Védőnői Szolgálathoz kapcsolódó feladatok ellátását, amelynek zavartalan elvégzéséhez a felújítás időtartamára a Védőnői
Szolgálatot ideiglenesen áthelyezte a Kossuth L. út 142. szám alatt lévő Önkormányzati szolgálati
lakás helyiségébe. Az átmeneti helyszínen kialakított Védőnői Szolgálat a hatályos előírásoknak és
rendeleteknek megfelel.
Nagy Sándor
polgármester
Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása
2017. évben a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására. A költségvetési támogatásra sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzatunk, amelynek
eredményeként 9.870.377.- Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a Csengővár Óvodában kialakítandó mini bölcsődei beruházás megvalósítására. A támogatás intenzitása 95%, és a vissza
nem térítendő támogatásból építésre (átalakításra) 6.933.961.- Ft, eszközbeszerzésre 2.936.416.- Ft
volt fordítható. A mini bölcsőde kialakítása a Csengővár Óvoda tornaszobájának átalakításával
2018. március-április hónapban megtörtént. Az átalakítás során a helyiség szigetelését, valamint az
épület körül évek óta gondot okozó csapadékvíz elvezetését is elvégezték a szakemberek, így a falazat folyamatos vizesedése és penészedése már nem jelent további problémát. A támogatásból az
épületben található gyermek fürdőszoba a mini bölcsődei követelmények szerint lett átalakítva. A
beruházás részét képezi a bölcsődés gyermekeknek külön játszóudvar kialakítása, valamint bölcsődei játékok beszerzése. Az Önkormányzat a szükséges 5%-os saját forrás biztosítása mellett, finanszírozta a pályázat benyújtásához szükséges tervezési feladatok elvégzését és az új csoportszoba
festését is.
A pályázat megvalósításával a fenntartó Önkormányzat egy új lehetőséget biztosít a Recsken élő
családok számára, amellyel támogatja azon édesanyák törekvéseit, akik a szülést követően minél
előbb vissza szeretnének térni a munka világába. A mini bölcsőde létrehozásával és az egységes
óvoda-bölcsőde kialakításával 2018. szeptemberétől a településen helyben biztosítható maximum 8
fő (3 éven aluli) kisgyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelő ellátás.
Nagy Sándor
polgármester

FELHÍVÁS PARLAGFŰ IRTÁSI KÖTELEZETTSÉGRE ÉS
GYOMMENTESÍTÉSRE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Recsk Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének a helyi környezetvédelmi szabályokról szóló 11/2004.(IV.29.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 6. § (1) bekezdése alapján a nagyköz-

ség területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek lakókörnyezetüket rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől megtisz-
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títani, különös tekintettel az ingatlan utcafront felőli részére! Az Ör. 13. § (1) bekezdése
szerint: „Az egyes ingatlanterületek gyom, és allergiát okozó növényektől (főleg parlagfű)
mentes gondozása a tulajdonos, illetve a használó kötelessége . A parlagfű irtásáról folyamatosan, legkésőbb a virágzás előtt az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni.” Valamint az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Él.tv.) 17. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján - „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”- a védekezési, gyommentesítési tevékenységeket a vegetációs
periódus alatt, de legalább október 31-ig folyamatosan végezzék el minden gyomnövény esetében.
Védekezés a parlagfű ellen
A gyomirtás történhet mechanikai és kémiai módszerekkel is. A lényeg minden esetben, hogy az még
a virágpor képződése előtt történjen meg és egyúttal akadályozzuk meg az oldalhajtások képződését is!
A fiatal növények kigyomlálása a legeredményesebb, de csak a virágzás megkezdése előtt történhet, különben előjöhet olyan egyéneknél is az allergia, akik eddig nem voltak érzékenyek a parlagfűre!
Kapáláskor a szárat tőben elvágva is eredményes a védekezés, ilyenkor az oldalhajtások is elpusztulnak.
A kaszálás nem tudja a legalsó hajtásokat levágni, ezért ezekből újabb ágak képződnek, s ismételt kaszálás nélkül csak elodázzuk a virágpor érését. Ha nem virágzás előtt közvetlenül történik a gyomirtás, akkor
legalább háromszor kell végezni egy vegetációs periódusban.
Vegyszeres kezelés csak olyan területeken végezhető, ahol emberi egészség nem forog veszélyben. A
permetezést az előtt kell elvégezni, mielőtt a növény a 10 cm-es magasságot eléri.
Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz határidőre eleget. A közérdekű védekezést az
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el.
Egyúttal az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv növényvédelmi bírságot szab ki. A növényvédelmi bírság
mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről
szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint első sorban a parlagfűvel fertőzött terület
mérete és a parlagfűvel való felületi borítottság határozza meg.
A fenti törvény értelmében június 30. után előzetes felszólítás nélkül közérdekű védekezés rendelhető el a
parlagfűvel fertőzött területre, melynek költségei adók módjára behajthatóak.
Tisztelettel kérek mindenkit a fentiek maradéktalan betartására!
Nagy Sándor polgármester

2018. évi hulladéknaptár

Kommunális
szemét

JÚNIUS

JÚLIUS

04. hétfő
11. hétfő
18. hétfő
25. hétfő

Szelektív hulladék

11. hétfő
25. hétfő

Zöldhulladék

04. hétfő

Üveghulladék

18. hétfő

AUGUSZTUS

SZEPTEM
-BER

02. hétfő
09. hétfő
16. hétfő
23. hétfő
30. hétfő
09. hétfő
23. hétfő

06. hétfő
13. hétfő
20. hétfő
27. hétfő

03. hétfő
10. hétfő
17. hétfő
24. hétfő

06. hétfő
20. hétfő

03. hétfő
17. hétfő

02. hétfő
30. hétfő
16. hétfő

27. hétfő
13. hétfő

OKÓBER

NOVEMBER

05. hétfő
12. hétfő
19. hétfő
26. hétfő

24. hétfő

01. hétfő
08. hétfő
15. hétfő
22. hétfő
29. hétfő
01. hétfő
15. hétfő
29. hétfő
22. hétfő

10. hétfő

08. hétfő

05. hétfő

12. hétfő
26. hétfő

DECEMBER

03. hétfő
10. hétfő
17. hétfő
24. hétfő
31. hétfő
10. hétfő
24. hétfő

19. hétfő
03. hétfő
31. hétfő

Hetente
Kommunális – háztartási szemét
Kéthetente
Szelektív hulladék, sárga kuka
Negyedévente
Üveghulladék dobozban, zsákban
Négyhetente
Zöldhulladék bármilyen zsákban
Alkalmi
Lomtalanítás, elektronikai, hulladék
Közszolgáltató:
Alvállalkozó partner:
NHSZ Észak–Kom NKFT
PEVIK KFT
info@emrhk.hu
info@pevik.hu
46/500-310/230-as mellék
36/368-445
http://nhszeszakkom.hu
http://www.pevik.hu

Tájékoztatás a 2018. évi lomtalanításról
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft. közszolgáltató
2018. január 1-jétől egész évben – folyamatosan (munkanapokon) -, a közterületek rendjének és tisztaságának érdekében házhoz menő lomtalanítást vezetett be, mely évente egyszer, maximum 2 m3-ig, ingyenesen igényelhető, e fölött egyedi megrendeléssel, díj ellenében vehető igénybe. A 2 m3 feletti lom
elszállítását csak külön megrendelésre végezzük el, külön díj ellenében, ebben az esetben kérjük, hogy
egyeztessenek az ügyfélszolgálatunkkal.
Évente egy alkalommal a szolgáltatás továbbra is térítésmentes a lakossági ügyfelek számára!
Fontos tudnivalók:
A házhoz menő lomtalanítást igénybejelentés alapján, egyeztetett időpontban végezzük azon ügyfeleknél,
akiknek nincs hulladékszállítási díj tartozása.
Az igénybejelentés történhet:
• személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban:
PEVIK Nonprofit Kft., 3250 Pétervására, Tiszti sor 29.
e-mail: info@pevik.hu; 06-36-368-445; fax: 06-36-368-634
• vagy a weboldalunkon (www.nhszeszakkom.hu) található elektronikus űrlap kitöltésének a segítségével.
A jelentkezést minden esetben visszaigazoljuk, és csak a visszaigazolt címről szállítjuk el a kihelyezett
lomot, mely minden esetben a megküldött e-mail címre, vagy a megadott telefonszámra történik majd.
Jelentkezéskor vegyék figyelembe, hogy a megadott adatok és az előzetesen kialakított járattervek figyelembevételével határozzuk meg a lomtalanítás időpontját (mely pár nappal módosulhat az előre tervezett
időponttól), erről mindenképpen küldünk megerősítést a megadott email címre, ill. telefonos elérhetőségre.
Amennyiben a lomtalanítás a lakos/közös képviselő hiányából nem teljesül (nem jelenti be, hogy mégsem
alkalmas az adott nap a lomtalanításra), úgy lehetősége van még egyszer jelentkezni. A lemondást kérjük,
mihamarabb jelezzék a szállítás részére!
Figyelem:
• A lomhulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell elhelyezni az ingatlan elé!
• Telefonon történő lomtalanítási jelentkezést Társaságunk nem fogad el!
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék kihelyezése illegális
hulladéklerakásnak minősül. Az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos! A vonatkozó jogszabályok értelmében a szabálytalankodóknak bírságot kell fizetniük!
A lomtalanítás során a közterületre kihelyezett lom a közszolgáltató tulajdonát képezi, így annak a
közszolgáltatón kívül más által történő elszállítása jogtalan elszállításnak minősül.
Kérjük, hogy az alábbi adatokat mindenképpen adják meg a lomtalanítási igény bejelentéséhez:
•

lomhulladék típusa (nagydarabos, dobozolt, zsákos stb.)
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lomok elszállításának kívánt időpontja,
az Ön címe és elérhetőségei (név, cím, telefon, E-mail).
vevő (fizető) azonosító

(Amennyiben még nem rendelkezik vevőkóddal kérjük keresse fel az adatok egyeztetése céljából Ügyfélszolgálatunkat!)
Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok:
Olyan szilárd hulladék, amelyek nem helyezhetők el a kukában, valamint a rendszeres hulladékszállítás
alkalmával nem szállíthatók el (pl.: bútorok, kerti bútorok, játékok, rongyok). Kérjük, hogy a kisebb méretű lomokat bekötözött zsákokba gyűjtsék össze a könnyebb szállíthatóság érdekében.
Lomtalanításkor NEM kihelyezhető hulladékok:
•
•
•
•
•
•
•

kommunális hulladék
építési törmelék
gumiabroncs
szelektíven gyűjthető hulladékok (újságpapír, kartonpapír, üveg, műanyag palackok, sörös doboz)
zöldhulladék
elektronikai cikkek
veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.: festékek, lakkok, olajok, akkumulátorok, vegyszerek) valamint minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyeztetheti a begyűjtést végző dolgozók testi
épségét, egészségét.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az előre nem egyeztetett lomhulladék közterületre történő kihelyezése
illegális hulladéklerakásnak minősül!
Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való közreműködésüket.
NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.

Örökzöld Társulat Nyugdíjas Közhasznú Egyesület Hírei
Az Örökzöld Nyugdíjas Klubunk táncosai 2018. május 31-én Gyöngyösön részt vett a Szenior Táncfesztiválon,
ahol arany minősítést kapott.
Köszönet minden táncosnak és segítőnek a kitartó munkáért és szorgalmáért.
Nem állunk meg, dogozunk tovább és készülünk a következő Szenior Táncfesztiválra, amely 2018. július 07-én
Gyulán lesz. igyekezni fogunk, hogy ott is jól szerepeljünk.
Természetesen a helyi programok sem mennek le nélkülünk. Részt vettünk június 22-én - a Rafajnaújfalui Iskola
támogatására megrendezett - jótékonysági esten.
2018. szeptember 01-én pedig Recsken a Bányásznapi rendezvényen zárjuk az idei nyári szereplésünket.
Köszönet mindazoknak, akik segítik az Örökzöld Nyugdíjas Klub működését.
Az Örökzöld Nyugdíjas Klub kirándulást szervez 2018. július 11-én Ipolytarnócra.
Jelentkezni lehet telefonon, vagy személyesen korlátozott létszámmal: Borsos Mátyásné 36/630-044; Buzsáki Lajosné 36/478-447.

Buzsáki Lajosné klubvezető
A Helyi Értéktár Bizottság várja az állampolgárok, szervezetek javaslatait nemzeti értékké nyilvánításhoz.
Az Értéktár Bizottság a hozzá beérkezett javaslatot megvizsgálja, hogy az a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. tv. (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdés i.) pontja alapján megalapozott-e és
megfelel-e a Htv-ben és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.)
Korm. rendeletben foglalt feltételeknek.
A Htv. 1.§ (1) bekezdés i.) pontja alapján nemzeti érték: „ a magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális
javakat magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról. A javaslatokat írásban a www.recsk.hu oldalról letölthető nyomtatványon, vagy a Recski Közös Önkormányzati
Hivatal titkárságán átvehető nyomtatványon lehet eljuttatni a Bizottsághoz (Helyi Értéktár Bizottság 3245 Recsk,
Kossuth L. út 165.).
Gáspár Emil Helyi Értéktár Bizottság elnöke
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Anyakönyvi hírek
2017.11.01-től 2018.05.31-ig terjedő időszakban
Gratulálunk:
Kerekes Bernadett - Kutasi Róbert:
Dobozi Cinta - Farkas Patrik Tamás:
Nagy Dorina Fanni - Papp Attila:
Szél Dóra -Tóth Csaba Gábor:
Váradi Krisztina Rita - Mihala Milán:
Kameniczki Kitti - Gránicz péter Pál:
Tóth-Kelemen Ildikó -Tóth Ádám:
Doba Júlia - Bányi Attila:
Zámbó Zsanett - Csonka Kálmán:

Emma
Ketrin Nelli
Zétény
Bálint
Milán Benett
Patrick
Balázs
Benedek
Zsanett

Trestyánszki Angéla - Szajkó Dezső:
Csikós Zsigmond - Puporka Izabella:
Nagy Brigitta - Czene Imre:
Török Mónika - Kovács Péter:
Radics Anita - Burai Richárd József:
Tarjányi Tímea - Tarjányi László:
Bogányi Jolán -Tóth János:
Hollóné Kovács Edina-Holló Róbert:
Iván Blanka - Berki Szilárd:

Máté
Hanna Maja
Kamilla
Erik
Bence
Attila
Balázs
Hanna
Kevin Oszkár

utónevű gyermekének születéséhez!
Madár Gyula
Őrsi Krisztián Sándor
Berki László
Rácz László
Kaszab Gábor
Almási József
Zám Benjamin
házasságkötéséhez.

-

Csatári-Szűcs Éva
Bazsó Zsófia
Kökény Cintia Katalin
Salamon Anett
Pálvölgyi Tímea
Papp Tímea
Kosztolányi Ivett

Részvétünket fejezzük ki:
Maruzs András
Doszkocs Tiborné sz: Molnár Zsuzsanna
Cservenka Béláné sz: Szabó Klára
Holló Pál
Gál Sándor
Bóta Sándor
Kiss Tibor Istvánné sz: Szabó Margit
Beke Józsefné sz: Barna Erzsébet
Szűrös Sándor
Nagy József
Farkas Dezső
Kócé József
Józsa Albert
Sulyok Lászlóné sz:Tátrai Rita Jolán
Vincze Miklós
Lakatos Zoltán
Koleszár Pálné sz: Holló Julianna
Szűcs Bertalanné sz:Virtás Anna
Vágó Mihály
Martinák Györgyné sz: Tulipán Anikó
Pócs Ferenc
Kriston Béláné sz: Bocsi Jolán
Sipos Béla
Szilágyi Győző
Szajkó Sándor
Nagy Gáspár
Bodnár Imre
elhalálozása miatt.

Várbükki u. 13.
Kossuth L. u. 220
Ércbánya ltp. 3.
Arany J. u. 23.
Dózsa Gy. u. 43.
Ércbánya ltp. 24.
Petőfi S. u. 9.
József A. u. 2.
Bem J. u. 27.
Csalogány u. 10.
Hunyadi J. u. 216.
Tarna u. 3.
Ércbánya ltp.3.
Ércbánya ltp. 3.
Kossuth L. u. 2.
Szent I. 10.
Széchenyi I. u. 4.
Szent I. u. 10.
Kossuth L. u. 50.
Széchenyi I. u.27.
Csalogány u. 6.
Ércbánya ltp. 3.
Hunyadi J. u.3-5.
Kőbányai u. 7.
Hunyadi u. 212.
Vasút u. 13.
Repeczky F. u. 5.

2017.07.15
2017.11.08.
2017.11.18.
2017.12.03.
2017.12.29.
2018.01.01.
2018.01.02.
2018.01.05.
2018.01.08.
2018.01.10.
2018.02.11.
2018.02.15.
2018.02.15.
2018.02.18.
2018.02.24.
2018.02.26.
2018.03.02.
2018.03.11.
2018.03.13.
2018.03.19.
2018.03.24.
2018.03.30.
2018.04.03.
2018.04.12.
2018.04.17.
2018.04.20.
2018.05.06.

/74/
/49/
/97/
/68/
/89/
/64/
/81/
/82/
/63/
/71/
/81/
/61/
/92/
/68/
/71/
/73/
/92/
/92/
/65/
/68/
/76/
/89/
/65/
/57/
/53/
/65/
/89/
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Egyéb népesség-statisztikai hírek
RECSK lakossága: 2788 fő ebből

NŐ: 1470 fő; FÉRFI: 1318 fő

2017-ben születettek száma: 19 fő, nemek szerinti megoszlása: 7 leány, 12 fiú
2017-ben elhunytak száma: 51 fő, nemek szerinti megoszlása: nő: 22 fő, férfi: 29 fő
A kiskorúak (0-18) száma: 479 fő.
Felnőtt korúak: (19-100+) száma: 2309 fő
2017-ben Recsken 16 házasságkötés, 1 névadó ünnepség volt.
Az anyakönyvi híreket összeállította: Czák Éva anyakönyvvezető

Recski Hírmondó
A Helyi Önkormányzat Lapja
Felelős kiadó: Nagy Sándor polgármester
Szerkesztők: Kalmárné Kovács Andrea, Barna Mónika

Készült: PAP NYOMDA KFT. Kompolt
Engedélyszám: B/PHF/920/He./92.

