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Tisztelt Recski Lakosok!
Az Önkormányzati Hivatal udvarán
2020. október 27-én kedden
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉST TARTUNK!
Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag olyan elektronikai készülékeket veszünk át, amelyek épek,
nincsenek szétszerelve, nem megbontott állapotúak!
Nagy Sándor polgármester

Tisztelt Recskiek!
Ez az év sok mindenben más, mint a megszokottak. A COVID vírus okozta korlátozások településünket
is érintik, emiatt a közösséget érintő rendezvények elmaradtak és a korlátozások figyelembe vételével kell
élnünk napjainkat! Tudomásunk szerint jelenleg településünkön nincs fertőzött!
Az életterünket viszont fenn kell tartanunk és fejlődünk is kell!
 A szennyvíz beruházás a végéhez közeledik. Ennek köszönhetően megvalósul a Hunyadi J., Tarna, Bajcsy-Zs., Vasút, Mátra, Jámbor Vilmos utcák szennyvíz-hálózatba történő bekötése.
 Megújult a szennyvíztelep is, a megnövekedett igényeknek, környezeti elvárásoknak megfelelő
rekonstrukciót hajtottak végre.
 Belterületi járdák felújítása kapcsán a Dózsa úti járda újjáépítése valósult meg.
 Hamarosan a „Magyar faluprogram” pályázatnak köszönhetően a II. Rákóczi F. út teljes szakaszának újra aszfaltozása kezdődik el. Régen várt fejlesztés valósul meg ezáltal.
 Az Önkormányzat saját pénzügyi forrásából a Központi Konyha éttermének és összekötő folyosójának nyílászáró cseréje is megtörtént.
 A közelmúltban értesítést kaptunk egy korában benyújtott pályázatról, miszerint a Várbükki úti
parkba kültéri, kondicionáló eszközökre nyertünk támogatást. Egyaránt tudják használni a gyerekek és felnőttek.
 Nagyobb összegű beruházás is megvalósul még ebben az évben, amelyet az Önkormányzat szintén saját erőből, a költségvetésének tartalék kerete terhére fog elvégeztetni. A beruházás során az
erősen leromlott állapotú Hunyadi, Bajcsy, Tarna utcák aszfaltozására kerül sor.
 Más forrás átcsoportosításával a Vasút út páratlan oldalát is újra kell aszfaltoztatni, hiszen a már
leromlott útfelület állapota a szennyvíz beruházás kapcsán tovább károsodott, balesetveszélyessé
vált.
 Hamarosan elkezdődik a Kossuth Lajos út 45. szám előtti buszmegálló átépítése, ezáltal biztonságossá válik a föl-, és leszállás.
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 Az Ércbánya telep rekultivációja kapcsán nézeteltérés támadt a Nitrokémia Zrt. vezetőségével, hiszen a mostanra ígért út javítás a bányatelepen sajnos elmarad. Megegyezés és ígéret született
 arról, hogy javítási munkákat végeznek az idén és a teljes, mindent lefedő aszfaltozásokat két éven
belül fogják elvégezni!
Tudom vannak még elhanyagolt utca részek, de igyekszünk a későbbiekben azokat is helyre állítani!
Célunk továbbra is a lakosság életterének, életminőségének javítása!
A még nem elbírált pályázataink között szerepel egy falubusz beszerzése, valamint az Önkormányzati
Hivatal épületének felújítása.
A későbbiek folyamán a Heves Megyei Önkormányzattal kötött megállapodásunk értelmében közösen
segítjük elő településünk és a térségünk fejlődését.
Tisztelettel: Nagy Sándor polgármester

Recski Jámbor Vilmos Általános Iskola

Karantén alatt….
Az elmúlt tanévet sajnos kettétörte a 2020. március közepén berobbanó világjárvány. Egyik napról a másikra digitális oktatásra kellett áttérni a tanulóknak, tanároknak, minden előzetes felkészülés nélkül. A
kezdeti pánik helyzet és érzés után minden pedagógus megkereste azt az oktatás számára is alkalmas online kapcsolatteremtési lehetőséget, amit maga is ismert. Így tájékoztattuk a gyerekeket az eljövendő időszak teljesítéséről.
Az egyik napról a másikra történt változás óriási terhet rakott a pedagógusok, tanulók, szülők vállára.
Nem voltak ismereteik a különböző digitális platformokról, annak használatáról, nem vettek részt, ezt a
munkát segítő továbbképzéseken.
Ennek ellenére azonnal munkához láttak. Legelső feladatuk volt, hogy a tanulókkal közösen e-mail fiókot
hozzanak létre, megtanították nekik a „Kréta” (elektronikus napló) felületen való tájékozódást, a feladatok letöltését, megoldását, majd visszaküldését.
Az osztályfőnökök nagyon sokat dolgoztak azon, hogy összekovácsolják a „digitális osztályokat”, napirendet alakítsanak ki a tanulók számára.
Az alsó tagozatos gyerekek szüleivel telefonon vették fel a kapcsolatot szinte napi szinten.
Minden tanító - tanár zárt facebook és messenger csoportokat hozott létre, ez működött, hiszen a tanulók
ezt nagyon is jól ismerték, így napi kapcsolatban tudtak lenni a szülőkkel, tanulókkal.
Itt fel lehetett tölteni a tananyagot, a vázlatot és videóhívásban magyarázni a meg nem értett ismereteket.
Ezt a formát tanulták meg legkönnyebben és alkalmazták sikerrel a nebulók. Sokszor a pedagógusok videóra vették a magyarázataikat, és elküldték a tanulók számára.
Egy tanítónő a skypon keresztül lépett naponta kapcsolatba a tanulókkal, szülőkkel. Nála ez a megoldás
vált be.
Idézet egy pedagógus év végi beszámolójából: „Igyekeztünk a napi, heti és havi rendszert jól kiépíteni,
így alakult ki a hétfői és pénteki online találkozás a Zoom-os órákon, ahol beszélgettünk a mindennapi
örömeinkről, esetleges gondjainkról, bekukkantottunk egymás életterébe, napirendjébe, és megtárgyaltuk
a tananyag egyes részleteit is. Sokaknak,- olykor nekünk is- akadtak technikai problémáink a hang, kép,
kapcsolódás tekintetében, de példamutató volt, ahogyan igyekeztek a gyerekek segíteni egymásnak”.
Osztályonként nagyon eltérő volt az aktivitás, de megállapítható, hogy nagyban hasonlít a mindennapos
iskolába járáskor tapasztalható fegyelmezettséghez, érdeklődéshez.
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Az alsó tagozatban viszont a napi jelenlét, a tanulásba való bekapcsolódás szinte száz százalék volt, ami
nagy örömmel töltött el bennünket. A kicsik lelkiismeretesebbnek tűntek ebben a megmérettetésben.
Pozitív hozadéka a három hónapnak, hogy minden kisiskolás szüleivel kapcsolatba tudtuk lépni, ami eddig nem igazán sikerült. A szülők érezték a felelősségüket ebben, és talán egy kicsit jobban értékelték a
pedagógusok munkáját.
A pedagógusok számára pozitív hozadék, hogy
- fejlődtek maguk is technikailag
- nagyobb rálátásuk van, mit kellene a jövőben fejleszteni,
- gyakorlatot szereztek abban, hogy hogyan lehet a technika, az internet adta lehetőségeket a
tanórába beépíteni, azt ezáltal is érdekessebbé tenni, így a tanulói aktivitást, motivációt növelni, a digitális tudást fejleszteni.
Összegzés:
A
jövőben
mindenképpen
szükséges
kiépíteni
és
mindannyiunknak meg tanulni kezelni azt az egységes informatikai rendszert az iskolán belül, amivel egy platformon tudjuk a
tanórákat megtartani. Talán ez a jövő útja? Sokan azt mondják, ez
fogja pótolni a hiányzó pedagógusokat az oktatási rendszerből.
Modern valóban, kényelmes valóban. Azonban nem hiszem, hogy
bármikor, bármilyen eszköz is helyettesíthetné a JELEN-létet, a
tanári magyarázatot, az érdeklődő szempárokat, a feleleteket, a simogatásokat, az együttlétet.
A Hatvani Tankerületi Központ az elmúlt tanévben intézményátszervezéseket kezdeményezett, ami a mi
iskolánkat is érintette. 2020. szeptember 1-től megszűnt a Mátraderecskei Általános Iskola szuverenitása,
beolvadt a Recski Jámbor Vilmos Általános Iskolába. A mindennapokban ez azt jelenti, hogy a Recski
Iskola székhelyintézménye lett a Mátraderecskei és Mátraballai iskoláknak, amely intézmények ezek után
intézményünk telephelyeiként működnek tovább 1-4. évfolyamokkal, 28 – 28 tanulóval és 5 pedagógussal.
A Mátraderecskei 5-8. osztályos gyermekek bejáró tanulók lettek, és a recski iskolába járnak.
Az elmúlt tanévben már 100 alatt volt intézményünk gyermekeinek száma, ebben az évben Recsken 128
tanuló kezdte meg tanulmányait, az osztályok megteltek végre gyermekekkel. A legkisebb létszámú osztályban 16, míg a legnagyobb létszámú osztályban 23 gyermek tanul.
Az új gyermekek gyorsan beilleszkedtek, a régi tanítványaink gyorsan alkalmazkodtak az új helyzethez.
Bízunk benne, hogy ez a nyugalom továbbra is így marad, és egészséges, okos, szorgalmas, jó magaviseletű fiatalok kerülnek ki iskolánkból.
Érsek Vencelné – Recski Jámbor Vilmos Általános Iskola intézményvezetője.

Bemutatkozik az átalakult
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde
A település óvodája az eltelt két év alatt jelentős
változáson ment keresztül.
2018. szeptember 1-től a négy óvodai csoportból
egy csoport megszűnt, és helyette mini bölcsőde
indult. Ettől a naptól kezdve az intézmény neve:
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde.
Az épület alsó szárnyában a helységek (csoportszoba, mosdó, öltöző, tornaszoba és fejlesztő
szoba) gyakorlatilag helyet cseréltek, funkciónak megfelelően átalakításra kerültek. Itt kapott helyet a
mini bölcsőde, melynek saját, elkerített udvara is van. Itt a pici gyermekek életkorának megfelelő játékok

4

Recski Hírmondó

2018. XXVII. évfolyam 1. szám

találhatók, és innen nyílik a bölcsi önálló bejárata és öltözője is. A bölcsődei csoportszoba szintén a kicsi
gyermekek életkora szerint van berendezve, felszerelve, és a mosdóhelység is ennek megfelelően került
átalakításra.
A tornaszoba és a fejlesztő szoba új helyen, átalakulva, célnak megfelelően berendezve továbbra is
működik – nagy szükségünk van mindkettőre.
Az elmúlt időszakban nemcsak szerkezetileg történtek nagy változások, hanem az intézmény dolgozóinak tekintetében is. A mini bölcsőde működéséhez felvettük Bató Boglárka kisgyermeknevelőt, aki ezt
megelőzően a Dunakeszi bölcsődében dolgozott. Mellette a bölcsődei dajka Hollóné Jeges Krisztina, aki
az óvoda megszűnő csoportjából ment át a bölcsődébe.
A 2018-2019-es évben az intézményből 40 év munkaviszony után sok dolgozó ment nyugdíjba. Ez
alatt a hosszú pályafutás alatt a település nagyon sok gyermekét nevelték, a szépre és a jóra tanítgatták.
Közülük sokan már maguk is szülővé váltak, családot alapítottak. Azt hiszem, megtehetem, hogy nem
csak a saját nevemben, hanem valamennyi volt óvodásuk és szülőjük nevében is megköszönjem odaadó
munkájukat. Jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánunk
- Fásiné Fodor Katalin óvodavezetőnek
- Kolozsváriné Tarjányi Mária óvodapedagógusnak
- Magdáné Harangi Judit óvodapedagógusnak
- Sőreginé Pócs Éva dajkának.
Szintén ennek az évnek a végén távozott óvodánkból Moldisz Annamária óvodapedagógus, majd 2020 év
elején Varga Ferencné konyhai dolgozó. Így a következő időszakban sok új dolgozó érkezett az óvodába,
és az országos pedagógushiány mellett is sikerült a nyugdíjba vonulókat pótolni.
Új dolgozóink:
- Rácz Rafaelné dajka
- Almási Tímea óvodapedagógus hallható
- Tarjányiné Kéri Hajnalka óvodapedagógus
- Kovács Éva óvodapedagógus
- Kameniczkiné Horváth Adrienn konyhai dolgozó
Az intézményben a gyermeklétszám az előző két évben, és ebben az új nevelési évben is stabil. Az óvoda
létszáma 80-82 fő, és a mini bölcsőde 7-8 fő - mindkét intézményegység maximális létszámmal működik.
A gyermeklétszám az életkorokat tekintve nem arányos, ezért az elmúlt évben és most is van vegyes életkorú csoport. A későbbiekben is ez várható, és elképzelhető az is, hogy mindhárom csoport vegyes életkorú csoport lesz. A munkakörök és a csoportbeosztás a következő:
 Intézményvezető: Linkecsné Borsos Bernadett
 Intézményvezető helyettes: Hollóné Farkas Éva
 Micimackó csoport (nagy csoport)
- Tóthné Bujáki Katalin óvodapedagógus
- Almási Tímea óvodapedagógus hallgató
mellette a mentor Linkecsné Borsos Bernadett intézményvezető
- Farkas Enikő pedagógiai asszisztens, és a mini bölcsődében helyettesítő
- Rácz Rafaelné dajka
 Katica csoport (nagy-középső vegyes csoport)
- Kovács Éva óvodapedagógus
- Tarjányiné Kéri Hajnalka óvodapedagógus
- Hak Antalné dajka
 Csillagszem csoport (kiscsoport)
- Hollóné Farkas Éva óvodapedagógus
- Forgó Gyuláné óvodapedagógus
- Zám Jánosné dajka
 Mini bölcsőde
- Bató Boglárka kisgyermeknevelő
- Hollóné Jeges Krisztina bölcsődei dajka
 Konyhai dolgozó
- Kameniczkiné Horváth Adrienn
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Intézményünk a mindennapi munka és tevékenységek mellett megtartotta hagyományos ünnepeit, rendezvényeit – ezek közül többet is megújítottunk, átalakítottunk.
Óvodán belüli jelentősebb ünnepeink, rendezvényeink: almaszüret; állatok világnapja; töklámpás nap;
Mikulás; víz világnapja; föld napja; madarak-fák napja; anyák napja;
Nyílt rendezvényeink, ünnepeink: adventi délután – ünnepre hangolódás; farsangi bál, tavasz ünnep –
húsvét várás; gyermeknap; búcsú délután – ballagás
Az elmúlt nevelési évben a farsangi báltól kezdődően valamennyi rendezvényünk elmaradt a koronavírus
miatti járványügyi helyzetben. A nagycsoportosok ballagását a tervezettnél egy hónappal később, szigorú
biztonsági intézkedések és korlátozások mellett, de meg tudtuk tartani.
Intézményünkben 2020. március 18-tól rendkívüli szünet volt elrendelve, de az igazoltan dolgozó szülők
gyermekeinek ügyeletet biztosítottunk. A veszélyhelyzet miatt az intézmény teljes körű nagytakarítása,
fertőtlenítése megtörtént, és az ügyelet alatt is fokozottan figyelt mindenki a szigorú biztonsági szabályok
betartására, a fertőtlenítésre és az egészségvédelemre.
Első számú szabályként több helységet és ajtót lezártunk, és a szülők nem léphettek be az épületbe – a
gyermekek átadás, átvétele az ajtóban történt. Ezúttal is köszönjük a szülőknek a megértést, a türelmet és
az együttműködést – erre a későbbiekben is szükség lesz!
Az óvodába nem járó gyermekek szüleinek az óvodapedagógusok online-ovit működtettek, ahol a gyermekek fejlődéséhez és a szülőkkel közös idő hasznos eltöltéséhez kaptak játékos feladatokat, tevékenység-ötleteket, meséket, verseket, dalokat, tanácsokat, ajánlásokat.
2020. szeptember 1-től az intézmény teljes létszámmal, a megszokott rend szerint üzemel – az egészségvédelem és biztonsági szabályok betartása mellett, így a szülők továbbra sem léphetnek be az intézménybe.
A gyermekek egészségének megóvása érdekében jó szolgálatot tett közel 9 évig a só-szobánk, ami ez év
eleje óta technikai okok miatt sajnos nem működik. Célunk a jövőben ennek helyreállítása.
A gyermekek nevelése, fejlesztése a csoportokban a terveink szerint történik, igyekszünk az iskolára való
felkészítés mellett minél több élményhez és sokrétű tapasztalatszerzéshez juttatni a gyermekeket – tevékenységközpontú pedagógiai programunknak megfelelően. Szükség szerint egyes esetekben gyógypedagógus, logopédus, pszichológus és fejlesztőpedagógus is foglalkozik a gyermekekkel. Ha szükségét látjuk, a családsegítőt is bevonjuk munkánkba, a gyermekek védelme érdekében. A mindennapi tevékenységek mellett kézműves, mese és népitánc tehetségkör is működik óvodánkban. E mellet óvodánk a „Madárbarát óvoda” és a „Zöld Óvoda” cím birtokosa is. Ezért programjainkban, tevékenységeinkben folyamatosan megjelenik a környezettudatos magatartás formálása, a környezetvédelem, az egészséges életmód kialakítása. Ehhez kapcsolódó óvodai programjaink megvalósításában visszatérő partnereink és támogatóink az erdészet munkatársai, az állatorvos, a Búzásvölgyi-tó gazda, Mátra alma Kft, településünk
Polgármestere, a védőnő, az óvoda orvos, és a szülök. Köszönjük eddigi támogatásukat, és a későbbiekben is számítunk rájuk.
Jó kapcsolatot ápolunk településünk civil szervezetivel, a vállalkozókkal és a cégekkel, akik a Szülői
Munkaközösségen keresztül felajánlásaikkal évek óta gazdagítják nyilvános rendezvényeinket.
Óvodapedagógusaink elhivatottak a szakma iránt, munkájukat mindig a gyermekek érdekeit szem előtt
tartva végzik. Szeretettel várjuk a jelenlegi és a leendő óvodásainkat, bölcsődéseinket, és visszavárjuk
rendezvényeinkre a volt óvodásainkat.
Linkecsné Borsos Bernadett intézményvezető

Tájékoztatás a Recski Szociális Ellátó és Gyermekjóléti intézmény tevékenységéről
A Recski Szociális Ellátó és Gyermekjóléti intézmény a településen a rászoruló lakosságot látja el. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás továbbá család-és gyermekjóléti szolgáltatás keretében nyújt segítséget. Az igényeket az idősellátás esetében az intézmény vezetője felé kell jelezni, aki dönt
a felvételről, a családsegítő- és gyermekjóléti esetekben a családsegítő kompetenciája a gondozás elindí-
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tása. Megfelelő dokumentációt követően kerül sor a szolgáltatás megkezdésére. Az idősek nappali ellátása a járvány idején korlátozva volt.
Recsken a szociális feladatokat - az intézmény létszámát tekintve - 4 szociális gondozó, 1 családsegítő és
a vezető látja el. A központi konyhán a szociális ebédek elkészítésében az élelmezésvezető, 1 szakácsnő,
3 konyhai kisegítő, illetve egy gépkocsivezető dolgozik.
2020. márciusában a Covid-19 humánvírus járvány miatt kialakult korlátozások, szabályok bevezetése új
feladatokat is rótt az intézményre. Nemcsak a nyilvántartott gondozottakat kellett az intézménynek ellátni, hanem a lakosság körében, ideértve a karanténba kötelezettek ellátását is. A korlátozások bevezetését
követően az intézmény dolgozóira nagy megterhelést jelentett a többletmunka. Nagyon megnehezítette a
dolgozók munkáját a bevásárlási időkorlát, mivel az üzletekben csak korlátozott ideig és időszakban mehettek a gondozónők. Mindenki nagyon feszült volt, az idősek nehezen viselték a korlátozásokat nem
mindig értették miről van szó. A járvány alatt minden egészségügyi fertőtlenítéssel kapcsolatos rendelkezést betartottunk. Nagyobb gondot fordítottunk a maszk használatára, a többszöri kézmosásra, fertőtlenítésre.
A központi konyhán is rendszeres fertőtlenítés a higiénés szabályok betartásával bonyolították az ebédek
főzését és kiadagolását. A dolgozókon kívül más személy nem tartózkodhatott a konyha területén.
Az intézmény dolgozóin kívül közfoglalkoztatásban felvett foglalkoztatottak is be tudtak segíteni az ellátásban. Bevásárlás, gyógyszerek kiváltása, (a felíratás elektronikus úton történt) csekkek feladása, szociális ügyeknek az intézése.
A korlátozások mellett a család-és gyermekjóléti szolgálat telefonos és online ügyfélfogadást tartott, illetve a családsegítő személyesen fogadta a telefonon történő bejelentéseket segítségkéréseket. A munkaidőt
a szolgálat irodájában töltötte, és szükség esetén a nehéz helyzetben lévő gyermekes családokkal továbbra
is aktív kapcsolatban állt a megfelelő védőfelszerelésben és betartva a higiénés korlátozási szabályzatokat. A járvány időszakában kiemelkedő gyermekveszélyeztetés nem merült fel, a településen élő családok
megfelelően kezelték korlátozásokkal járó kellemetlenségeket. A jelzőrendszer csökkentett létszámmal
működött mivel iskolák és óvodák online oktatásban folytatták tevékenységüket.
A humánjárvány második hulláma újabb nehézségeket ró a szociális ellátásra, amelyek ellenére próbál
minden szakember megfelelően helyt állni a hatályos rendelkezések és higiénés szabályok betartása mellett.
Szükség esetén az intézmény a Recsk, Bajcsy-Zs. út 1. szám alatt, illetve a 06 30 201 13 55 számon, család-és gyermekjóléti szolgálat a Recsk, Kossuth út 146. szám alatt 06 30 200 34 69, illetve a központi
konyha a 06 36 478 221 számon érhető el.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk, vigyázzunk magunkra és egymásra.
Törökné Tóth Mária intézményvezető

Polgárőrség tevékenysége 2019-2020.
Mi olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Szükség esetén összefogunk, összetartunk.
Az elmúlt két évben, amióta átvettem a Recski Polgárőrség Elnöki tisztségét sok tennivaló várt ránk. Az
elmúlt évben a településünkön nagyon sok rendezvény biztosításában vettünk részt. Lehetett iskolai rendezvény, állami rendezvény, önkormányzati rendezvény, mindenhol ott voltunk. A legnagyobb kihívást a
tavalyi évben megrendezett OMEGA koncert hozta, ami rendben, eseménymentesen lezajlott, igaz kora
hajnaltól a késő éjszakába nyúltak a szolgálatok.
Immár második alkalommal került megrendezésre településünkön áthaladó Tour de Hongrie kerékpárverseny, aminek a biztosításában a rendőrségnek nagy segítséget nyújtottunk.
A rendőrséggel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, a munkájukat nagyban tudjuk segíteni, melyet azzal nyilvánítottak ki, hogy a tavalyi évben Főkapitányi kitűntetést kaptam a Polgárőr nap tiszteletére.
Már több esetben nyújtottunk segítséget balesetnél, katasztrófa eseménynél, tűzesetnél, polgári személy
mentésénél is.
A polgárőrségünk létszáma az elmúlt két évben növekedett, több ifjú polgárőr (14 és 18 év közötti) is
csatlakozott hozzánk.
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Több más környékbeli település rendezvényének biztosítására is sok felkérést kapunk, amelyet teljesítünk
is, de ugyanúgy a saját nagyobb rendezvényeinkre is eljönnek a környékbeli egyesületektől a polgárőrök
segítséget nyújtani.
2020. év elején a Covid-19 vírussal további teendők lettek, több járőrözés mellett, a helyi COOP élelmiszer üzlet bejáratánál teljesítettünk majdnem mindennapos szolgálatot.
2020. év nyarán az Országos Polgárőr Szövetségtől 2 db új robogót kaptunk.
Ezúton is nagyon köszönjük Recsk Nagyközség Önkormányzata, a COLAS cég és több magánszemély
támogatását, hogy lehetővé teszik munkánk hatékony működését.
Pallos György Recski Polgárőr Egyesület elnöke

Értékőrzők
Az elmúlt években szép hagyománnyá nemesedett községünkben, hogy augusztus 20-án népviseletbe öltözve visszük az új
kenyeret a Szent István napi szentmisére. Az évek során az útvonal a templomig többször változott, az eljutás módja is, a
lényeg azonban: évről évre egyre többen csatlakoznak, köztük
sok gyermek, fiatal is, és öltenek magukra saját vagy kölcsön
ruhát, hogy ezzel a viselettel is emeljék az ünnep fényét. Így
volt ez idén is, és nagy örömünkre szolgált, hogy akadt olyan
család, amely három generációval képviseltette magát népviseletben. A hagyományőrzésben-újjáélesztésben jelentős szerepet
vállal Mihala Mihályné (Margit néni), lánya Kőrösi Józsefné
(Hajni) és Verebélyi Balázs. A meglévő öltözetek rendben tartásán túl újakat is készítenek, az anyagok
beszerzésétől, a varráson, rojtozáson, további, csak kevesek által ismert technikákkal elvégzett műveleteken túl az öltözetek előkészítéséig és az öltöztetésig ők végzik a munka oroszlánrészét, rengeteg rááldozott idővel és szívós munkával igyekeznek azon, hogy még idejében megmentsük és továbbvigyük örökségünket. Hálás szívvel mondunk köszönetet nekik! Bízunk abban, hogy a követőik, segítőik is egyre
többen lesznek, ahogy a csodás népviseletet öltők is, ily módon tudjuk jeles ünnepeinket valóságos ünneppé varázsolni!
Recsk Kulturális Életéért Közalapítvány Kuratóriuma

Örökzöld Nyugdíjas Klub
Az Örökzöld Nyugdíjas Klub több éve működik. Volt színjátszó csoportja, tag és vezetőváltás után énekkara, jelenleg tánckara.
4 éve vezetem a Klubbot, ez alatt több versenyen vettünk részt. Gyöngyösön, Gyulán, ahol ezüst és arany
minősítéssel tértünk haza. Több fesztiválon vettünk részt és már a legtöbb helyen ismerősként fogadnak
bennünket. A helyi rendezvényeken is jelen vagyunk, munkával és fellépéseinkkel egyaránt. A környékbeli rendezvényekre is meghívnak bennünket, jó kapcsolatba vagyunk a többi nyugdíjas klubbal. 2020-as
év is jól kezdődött, új tánccal és lelkesedéssel.
Részt vettünk a Nyugdíjasok Országos Ki – Mit – Tud elődöntőjén Mátramindszenten, ahol tovább jutottunk. A középdöntőre sajnos nem került sor a vírus helyzet miatt.
Azért nem tétlenkedtünk, új helyre költöztünk, egy dohos, egészségtelen pincehelységből egy egészséges,
tiszta, világos helyre. Köszönet a Polgármesternek és Képviselő-testületnek.
Augusztus 20-ai felvonuláson, is mint minden évben, most is jelen voltunk.
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Szeptemberben nagy óvintézkedésekkel, de megrendezték a Nyugdíjasok Országos Ki – Mit – Tud középdöntőjét, ahol mi is részt vettünk Balatonszárszón. Mindent megtettünk azért, hogy itt is Recsk jó hírét
keltsük.
Nem tudjuk, mit hoz a jövő, nehéz tervezni egy bizonytalan világban, de a helyzethez alkalmazkodva
kihozzuk belőle a maximumot. Reméljük, még ebben az évben lesznek kellemes és vidám pillanatok.
Mindenkinek kívánok jó egészséget és vigyázzunk magunkra és egymásra.
Buzsáki Lajosné Örökzöld Nyugdíjas Klub vezetője

Találkozás az örökkévalósággal
Különös napok jönnek Mindenszentek és Halottak napja. Ma sokan össze is keverik a kettőt, talán
azért, mert Mindenszentek estélyén gyújtjuk meg gyertyáinkat, helyezzük el virágainkat. Különös napok,
mert a lét végsőhatárait érzi át az ember, először Mindenszentek ünnepét, amely túlmutat az emberi élet
határain, és hirdeti a reményt, hogy a keresztény emberi életnek van célja, az Istennel való örök élet, azaz
mindannyian szentekké lehetünk!
Ez az ünnep egy igazi örömünnep számunkra, azokat a szenteket ünnepeljük - minden szentet-,
akik eljutottak az emberi élet céljához, az örök boldogságra, Isten örök országába. Ez a nap meghívás
számunkra is, és ígéret is, hogy érdemes fáradozni az embernek az üdvösségén, és példaképként ott állnak
a szentek. Az Egyház nem véletlenül az öt parancsolt főünnep közé sorolja ( Január 01. Szűz Mária Istenanyasága, január 06. Vízkereszt- Urunk megjelenése, augusztus 15. Nagyboldogasszony- Szűz Mária
Mennybevétele, november 1. Mindenszentek és december 25. Karácsony – Jézus Krisztus születése.) A
parancsolt főünnep azt jelenti, hogy úgy kell megünnepelni, mintha vasárnap volna, szentmisével, imádsággal, és ha elmulasztjuk, csak szentgyónás után áldozhatunk. Ez az ünnep a jövőnkről szól, és az örömről, ami ránk vár!
Az emberi lét földi határára utal a másik nap, a Halottak napja. Ilyenkor hívő és hitetlen megfordul a temetőben. Sokszor fáradságot és áldozatot nem kímélve az ország más részeiből vagy egyenesen határainkon túlról, hogy egy-egy szál virágot, gyertyát helyezzen szeretteinek sírjára. Hogy miért van ez, arra
talán a legtöbben azt mondják: mert így szokás.
Tény azonban, hogy ezen a napon mindenki találkozik valahogy a halállal. Találkozik a gyermek,
akinek legtöbbször csak azt a számara izgalmas és játékos eseményt veszi észre a mai napból, hogy gyertyákat kell gyújtani a síroknál. Találkozik a fiatal, akinek oly távoli az elmúlás, de valami fojtogatót ő is
érez a levegőben, hiszen illetlen ilyenkor hangoskodni a temetőben. Találkozik az élet delén túl lévő ember, aki ezen a napon elveszett hozzátartozóit idézi fel. S találkozik az idős ember, aki egyre közelebb érzi
magához a halál jeges leheletét.
Halál. A halállal kapcsolatban két út tárul fel. Az egyik az, amelyik sehová sem vezet, a megsemmisülésbe vezet. A mai modernnek nevezett társadalmak ezen az úton járnak, hiszen a mindenáron való evilági
érvényesülés a halál utáni élet teljes tagadásából fakad. Látszik abból is, hogy például sokan már nem
mondatnak szentmisét sem az elhunytakért. De létezik egy másik út a halállal kapcsolatban. Akik ezen az
úton járnak, hitet tesznek amellett, hogy valaminek lenni kell a halál után, és az örökké fog tartani, az új
élet, amit Krisztus nyitott meg nekünk, ennek vagyunk tanúi a világban, a virág, a gyertya nem jelkép
csak szeretetünkről, hanem az élet és remény hirdetése is. Amikor meggyújtjuk gyertyáinkat, tegyük melléjük imáinkat is.
Itt Recsken november 1 -én 10.00 órakor lesz az ünnepi mise, utána megyünk a temetőbe imádkozni - ha valaki kéri a síremléket megáldani lehetőség lesz rá. A halottak napi szentmise november 02-án
pedig este 17.30-kor lesz.
Dombi Ferenc Csaba plébániai kormányzó
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A 16. évünk a Karitászban
Ebben az évben kezdhettük meg Isten kegyelméből a 16. évünket a Katolikus Karitászban Recsken. Településünket
is, mint sok másikat is hirtelen és elkerülhetetlenül sújtott a covid járvány időszaka. A maszkok viselése, a boltok
nyitva tartása vagy azok látogatásának szabályozása, illetve a fizikai távolságtartások betartása minden embert próbára tett. Ezen körülmények között kezdtük meg az idei szezont a Zöldellő kertek programmal, melynek keretén
belül 20 család kapott vetőmagot és palántákat. A tavasz különösen embert próbáló volt a nagy családosok számára, így heti rendszerességgel élelmiszerosztásokat is igyekeztünk megtartani a Tesco és a Magyar Élelmiszerbank
összefogásának köszönhetően. Minden csütörtökön fél háromtól továbbra is várjuk a rászorulókat, az ez évtől új
helyünkön a templom melletti épületben (régi kántor lakás). A húsvéti tartós élelmiszercsomag gyűjtésünk éppen a
korlátozások kezdetére esett, de a Főegyházmegyei Karitász Központ segítségével osztásunk szinte a legjobbkor
jött több családnak is. A tavasz folyamán is igyekeztünk egyszeri gyógyszerek kiváltásával, és áramfeltöltésekkel
segíteni. Szeretetteljes közösségünk nekem is és másoknak is sok erőt, és reményt adott.
Visszagondolva nem is mindig értem azt, hogy honnan kaphatok én, vagy bárki más ennyi erőt, egy ilyen nehéz
helyzetben. Pontosan ezt tanulhattam meg ezen a tavaszon, hogy ha krisztusi szeretettel cselekszünk, akkor ez az
erő nem fogy el. A Karitász, a Katolikus Egyház nevében teszi a jót a családokkal, amivel jelzi az embereknek,
hogy az egyház mellettük áll a nehézségek idején is. Szeretném kifejezni a hálámat a Szent Rita Karitász Csoportomnak. Köszönöm, hogy befogadtatok magatok közé 8 évvel ezelőtt, hogy mellettem álltok, és hogy bizalmatokat
vetettétek belém. Isten áldjon benneteket, és a recski lakosokat.
Szlezák Zsófia a recski Szent Rita Karitászcsoport vezetője

1959 – 2019
Hatvan év a siker útján
Ünnepi eseményre került sor 2019. március 8-án. Megalakulásának 60.
évfordulója alkalmával modellezőkiállítás nyílt meg. A legifjabb generációt képviselő diákok a modellező emblémával ellátott versenymezben fogadták a vendégeket. A megnyitón részt vettek községünk és iskolánk jelenlegi és előző vezetői, Recsken élő régmúlt idők modellezői,
de jelen voltak az ország más településein élő, községünkből elszármazott fiatalok is.
A program Fásiné Fodor Katalin köszöntésével vette kezdetét, aki édesapja örökébe lépve hosszú évek óta támogatja ezt a sporttevékenységet.
Versenyzőinket kíséri az ország több területén megrendezendő megmérettetésekre s alkalmanként a versenybírói tisztet is ellátja. Köszönet
munkájáért és támogatásáért!
Megalakulásától napjainkig, a 60 év történéseit Garai Petra elevenítette
fel, a kiállítás látnivalóit, koncepcióját Bolyki Nóra ismertette a vendégekkel.
Recsken 1959-ben indult el a modellsport. Fodor István tanár úr nevével forrt össze a különböző versenymodellek megalkotása. Több generáció a mai napig szép emlékeket őriz a hangulatos szakköri órákról, s az izgalmas versenyekről.
Pista bácsi több mint 30 éven át vezette ezt a közkedvelt tevékenységet, ahol lelkesedése, önfeláldozó
munkája összetartotta a recski fiatalokat.
Kezdetben az iskolában, majd önálló modellező klubként az Ércbányász SE szakosztályaként működött
ez a sport.
1994-ben bekövetkező halálával a tevékenység nem szűnt meg. Szabó László vitte tovább a stafétát, vezette a sportkört és biztosította a folyamatosságot a szakkör életében.
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Rövid szünet után 2001-től a szakcsoport jelenlegi vezetője, Vasas Zoltán tanár – Pista bácsi egykori tanítványa – élesztette újra ezt a ritka technikai sportot.
Az évek folyamán több csoport is működött. Nemcsak az iskola diákjai, de középiskolás, főiskolás és
egyetemista fiatalok is visszajártak, akik itt kezdték el a repülőmodellezést. Kiváló lehetőség volt arra,
hogy a különböző korcsoportú diákok hasznosan, kulturáltan, céltudatos tevékenységgel töltsék el szabadidejüket.
1959-2019 között számos versenyévadot zártak, zártunk sikeresen. Az évek során több kategóriában szereztek diákjaink kiváló eredményeket. Helytálltak az ország több pontján rendezett versenyeken – Poroszló, Besenyőtelek, Nyíregyháza, Tass, Pösténypuszta, Kunszentmiklós, stb. Remekeltek a területi, megyei
és az országos magyar bajnokságon is.
Az évek alatt több mint 200 kupa és érem, oklevél került recski diákokhoz, ezzel a sportmodellezés a legeredményesebb sportág településünkön.
2003-tól a Fodor István emlékkupa a legértékesebb vándordíj, amit a modellező tanulók elérhettek Heves
megyében.
Az évek során bővült a szakkörön készült modellek repertoárja. Hozzákezdtünk sebességi autó építéséhez, de tartottunk látványos vízi rakéta bemutatót is.
A megnyitó ünnepi része a sokak által várt vetítéssel zárult, ahol 1979-2019 közötti csoportok tevékenységét, s a versenyeket láthatták. Ezek a régi fényképek nagy értéket képviselnek, hiszen visszavarázsolják
az elmúlt hangulatát, a reptetések izgalmas óráit.
2019-ben a jubileumi év igazi koronájaként lehetőségünk nyílt állandó kiállítás megrendezésére. A fő
irányelv a régészeti kiállítás, melyhez a bázist a modellezőműhelyben tárolt felbecsülhetetlen kultúrtörténeti és sport ereklyéi szolgáltatták.
Kevés település büszkélkedhet azzal, hogy ilyen eredményekben gazdag, a megalakulása óta folyamatosan
működő sporttevékenységgel rendelkezik. A hagyományok ápolásának, a múlt és jelen összekapcsolásának
példája a recski modellezést bemutató gyűjtemény. Ez a
ritka sport hatvan éve a községi sportélet része, sok
fiatalnak tartós, maradandó emlékek forrása, esetenként
a pályaválasztást, az életutat is meghatározó, befolyásoló tevékenység.
Reméljük ez a gyűjtemény nemcsak községünk lakóinak, hanem az idelátogató vendégeknek, érdeklődőnek
is maradandó élményt nyújt.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik az évtizedek alatt anyagi és erkölcsi támogatásukkal biztosították ennek a ritka sporttevékenységnek
a folyamatosságát.
Vasas Zoltán szakcsoport vezető

Kedves Recskiek, és kórusunk rendezvényeit látogató közönségünk!
Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a Mátrai Visszhangok Vegyeskar 2020. II. félévre tervezett rendezvényei a járványhelyzet súlyosbodása miatt elmaradnak, vagy elhalasztásra kerülnek. Már az első féléves
fellépéseink, meghívásaink is meghiúsultak a covid járvány miatt/ Erkel Színház Dalárnap, Trianon 100
Emlékünnepségek Keszthely/.
2020. szeptember 20.-án léptünk volna fel az 52. Eucharisztikus Világkongresszus pápai záró miséjén
Budapesten, a Hősök terén. A rendezvényt egy évre elhalasztották.
2020. október 3.-án terveztük megrendezni a XVIII. „Fúj, süvölt a Mátra szele” Nemzetközi Kórustalálkozót a Beethoven Emlékév jegyében, melyet jövő év októberre halasztottunk. A Finnországból,
Vajdaságból, Erdélyből érkező kórusok jelen helyzetben nem jöhetnek be Magyarországra.
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A Karácsonyi koncertünk megrendezése zárt térben, kötelező maszk viselése mellett szintén kérdéses.
Megpróbáljuk, ha az időjárás és a járványhelyzet engedi, szabad téren pl. a betlehemi sátor nyitásakor
rövid koncerttel az ünnepvárásra való ráhangolódást segíteni.
A rendezvények elmaradása ellenére, a kórus folyamatos próbákkal készül a járvány utáni fellépések feladataira. Ezeket a próbákat többnyire on-line tartjuk úgy, hogy a karnagyunk minden szólam hanganyagát számítógépen rögzíti, és minden kórustagnak e-mailben elküldi. Így mindenkinek lehetősége van otthon egyedül megtanulni a műveket.
Köszönjük Recsk Nagyközség Önkormányzatának a folyamatos működésünkhöz szükséges támogatás
biztosítását, mely lehetővé teszi, hogy ne kelljen szüneteltetni felkészülésünket ezekben a vészterhes kiszámíthatatlan időkben sem. Ebben az évben országos pályázati lehetőségek nem, vagy csak későn jelentek meg, folyamatos működésünk is veszélybe került.
A járványhelyzet javulása után, továbbra is szeretettel várjuk mindnyájukat rendezvényeinkre!
Nagy Józsefné Mátrai Visszhangok Vegyeskar elnöke

Anyakönyvi hírek
(Az érintett személyek nyilatkozatukkal hozzájárulásukat adták
az adatok közléséhez)

2018.06.01-től 2020.07.31-ig terjedő időszakban
Gratulálunk:
Kökény Cintia Katalin
Rácz Julianna Kinga
Mihala Ramóna
Fábián Renáta
Prokk Alexandra
Veres Ágnes
Csonka Marianna
Harkály Ágnes
Varga Anita
Bangó Zsanett
Balogh Mirjam
Kalocsai Krisztina
Farkas Helga
Farkas Mária Franciska
Barczai Mónika
Fazekas Nikolett
Vékási Mercédesz
Oláh Szabina
Tordai Zsófia
Rácz Réka
Oláh Nikolett
Tóth Judit
Kolompár Róza
Bogács Beáta
Szajkó Viktóra
Farkas Roxána
Mihala Margit:
Csonka Marianna
Csortos Krisztina
Váradi Ildikó

-

Berki László:
Puporka Dezső:
Puporka Gábor:
Adamcsik Zoltán:
Szajkó Dániel:
Baksi József
Kurina Jozef:
Csiki Tamás Endre:
Nagy Gyula:
Csonka József:
Puporka Szilveszter:
Rácz János:
Végh István:
Farkas Róbert:
Molnár Csaba:
Páll Richárd:
Ipacs Richárd:
Málik Ferenc:
Lénárt Zoltán:
Lázár Lajos:
Kiss Valentin:
Petrencsik Ferenc:
Suha Zsolt:
Albertusz Gyula:
Oláh Jenő:
Baranyi Dávid István:

-

Kurina Jozef:
Tóth –Marinka Ádám:
Váradi Máté: Máté

Jázmin Melissza
Kendra
Kamilla
Zoé
Nóra
Bálint
Amela
Roland
Bence
Emír
Balázs Szilveszter
Adél
Regina Leila
Kármen Klarissza
Hanna
John
Abigél Diána
Zsófia
Áron
Flóra
Milán
Teó
Zara
Nóra
Viktória Mirella
Ketrin
Joel Andzseló
Klaudia
Alíz
Martin
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Máhr Gabriella
Máhr Gabriella
Kovács Petra
Szajkó Letícia
Gál Dóra
Suha Gabriella
Harkály Ágnes
Szél Dóra
Rácz Klaudia
Mihala Ramóna
Berkes Anikó
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Király Zsolt:
Király Zsolt:
Lajgut Dávid:
Horváth Lajos:
Tóbi Szabolcs:
Bencsik Dávid:
Csiki Tamás Endre:
Tóth Csaba Gábor:
Puporka Krisztián:
Puporka Gábor:
Burai Róbert:

-

Bence Levente
Zsolt Alex
Bence
Ketrin Szilvia
Dániel
Dániel
Anna
Luca
Benedek
Gábriell
Léna Anna

utónevű gyermekének születéséhez!

2018.06.01-től 2020.07.31-közötti
Hasznosi Máté
Boskó János
Nagy Gyula
Horváth István
Berán Dániel
Varga Márton

-

Fűlőp László Csaba
Szalai Imre
Wittmann József
Fónagy Richárd
Domján Csaba
Székely Zoltán
Albertusz Gyula
Király Zsolt
Jónás István
Berencsi Ádám Győző

Kovács Diána
Turza Anita
Varga Anita
Mikó Otília
Juhász Henrietta
Rózsa Rebeka
-

Farkas Judit
György Ildikó
Kovács Ágnes
Kovács Andrea
Praveczky Diána
Magda Bernadett
Bogács Beáta
Máhr Gabriella
Juhász Mónika
Maksó Noémi

Tóth Csaba Gábor Suha Gyula
Farkas Róbert
Katona Dávid
Suha Tivadar
Váradi Noé
Mata Ádám
Zakaki János
Szajkó Dániel
Szajkó György
Osztafin Zoltán Gyenge Richárd Lajgut Dávid
Oláh András
házasságkötéséhez.

Részvétünket fejezzük ki (2018.06.01-től 2020.07.31-közötti):
Tasi József
Garamszegi Lukácsné
Czene Sándor
Karmann Károlyné
Gál Imréné
Földi László
Dovicsiny Pál
Kokovai Nándor
Tomazics Róbert
Hüse Ferencné
Jurcsisin Tiborné
Bodó Endréné
Matola Józsefné
Tornay Ede
Hangácsi Miklósné
Gál Lajos
Molnár János
Borsos Imre
Stork Gyuláné
Nagy Jánosné

Hunyadi J. u. 63.
Ércbánya ltp. 3.
Hunyadi J. u. 37.
Kőbánya ltp. 17.
Vörösmarty M. u. 01.
Széchenyi I. u. 16.
Dózsa Gy. u. 75.
Ércbánya ltp. 3.
Vörösmarty M. u. 16.
Szent I. u. 15.
Szent I. u. 44.
Ércbánya ltp. 3.
Kőbánya ltp. 11.
Bem J. u. 37.
Hunyadi J. u. 19.
Hunyadi J. u. 118.
Arany J. u. 35.
Bem J. u. 23.
Ércbánya ltp.3.
Ércbánya ltp. 3.

Szél Dóra
Szajkó Mária
Farkas Mária Franciska
Lakatos Dóra
Borsos Mónika Judit
Puskás Adél
Pataki Edit
Nagy Ildikó
Balogh Beáta
Prokk Alexandra
Kaminár Marianna
Teleki Gréta
Kovács Petra
Linzenbold Julianna

2018.06.10.
2018.06.14.
2018.06.27.
2018.07.04.
2018.07.05.
2018.07.11.
2018.07.14.
2018.07.24.
2018.07.24.
2018.07.27.
2018.07.28.
2018.08.12.
2018.08.14.
2018.08.22.
2018.08.24.
2018.09.13.
2018.09.15.
2018.09.19.
2018.09.22.
2018.09.27.

/68/
/87/
/71/
/65/
/94/
/79/
/73/
/85/
/71/
/92/
/90/
/74/
/88/
/85/
/88/
/57/
/69/
/75/
/90/
/79/

…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)
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Ivicz Tibor
Gordos Péterné
Fehér László
Vidák Antalné
Kató Iván
Ivády Gyuláné
Puporka Ottó
Szakra Ferenc
Kiss Barnabás
Dudás László
Ráki Lajosné
Oláh Sándor
Grósz János
Szomora Miklós
Gál Gyula
Szabó Sándor
Kovács Istvánné
Puporkáné
Szabó Józsefné
Kovács Ferencné
Török György
Bolyki János
Szabó János
Forgó Istvánné
Hoffmann Józsefné
Gál Istvánné
Holló Ferenc
Pócs Ferenc
Szabó István
Sárosi Aladárné
Tóth Péter
Csikós Györgyné
Pintér Gizella
Zám Jánosné
Varga Lajosné
Holló István
Kovács Károlyné
Peidl Antalné
Bogányi Géza
Bolyi István
Hüse Ferenc
Cseh Sándorné
Sulyok László
Farkas Ignác
Nagy Istvánné
Takács Károly
Bódi Jánosné
Gál Jánosné
Szabó Józsefné
Németh Krisztián
Borsos Imréné
Holló Mihály
Bóta István
Kovács József
Kovács Józsefné
Lak Erzsébet
Sulyok Rita
Vágó Mihályné
Hudák Csaba
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Ércbánya ltp. 3.
Ércbánya ltp. 3.
Kossuth L. u. 143.
Gárdonyi G. u. 24.
Petőfi S. u. 18.
Ércbánya ltp. 3.
Szent I. u. 28.
Hunyadi J. u. 6.
Hunyadi J. u. 143/5.
Repeczky F. u. 12.
Dózsa György u. 14.
Gárdonyi G. u. 7-9.
Vásártér u. 7.
Hunyadi J. u. 129.
Kőbánya ltp. 17.
Kossuth L. u. 38.
Táncsics M. u. 4.
Hunyadi J. u. 212.
Csokonai V.M.u.17.
Kossuth L. u. 129.
Tarna u. 22.
Csevice u. 11.
Csokonai V.M.u.17.
Ércbánya ltp. 3.
Repeczky F. u. 5.
Szent I. u. 3.
Hunyadi J. u. 42.
Ércbánya ltp. 23.
Csokonai V. M. u. 17.
Ércbánya ltp. 3.
Várbükki u. 7.
Hunyadi J. u. 76.
József A. u. 7.
II. Rákóczi F. u. 15.
Ércbánya ltp. 3.
Ércbánya ltp. 3.
Csokonai V.M. 27.
Mátra u. 4.
Hunyadi J. u. 1.
Ércbánya ltp. 3.
Szent István u. 15.
Hunyadi János u. 106.
Szent I. u. 50.
Ércbánya ltp. 3.
Ércbánya ltp. 3.
Kőbányai ltp. 21
Hunyadi J. u. 22.
Hunyadi J. u. 118.
Csokonai V.M.11.
Kossuth L. u. 209.
Kossuth L. u. 111.
Ércbánya ltp. 3.
Hunyadi J. u. 3-5.
Hunyadi J. u. 143/3.
Ércbánya ltp. 3.
Kossuth L. u. 207.
Szent I. u. 50.
Kossuth L. u. 50.
Bajcsy Zs. u. 22.
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2018.09.29.
2018.10.05.
2018.10.06.
2018.10.11.
2018.10.14.
2018.11.09.
2018.11.17.
2018.11.23.
2018.11.30.
2018.12.03.
2018.12.09.
2018.12.10.
2018.12.14.
2018.12.18.
2018.12.22.
2018.12.22.
2018.12.23.
2018.12.23.
2019.01.08.
2019.01.25.
2019.01.29.
2019.01.30.
2019.02.05.
2019.02.10.
2019.02.12.
2019.02.15.
2019.02.26.
2019.02.27.
2019.02.27.
2019.03.04.
2019.03.10.
2019.03.17.
2019.03.17.
2019.03.24.
2019.03.26.
2019.04.24.
2019.04.25.
2019.04.26.
2019.05.08.
2019.05.14.
2019.05.19.
2019.06.23.
2019.07.07.
2019.07.08.
2019.07.16.
2019.07.24.
2019.07.29.
2019.08.02.
2019.08.15.
2019.08.17.
2019.08.18.
2019.08.23.
2019.09.02.
2019.09.04.
2019.09.05.
2019.09.10.
2019.09.10.
2019.09.20.
2019.09.21.

/81/
/86/
/68/
/70/
/63/
/84/
/63/
/85/
/47/
/74/
/77/
/68/
/49/
/57/
/65/
/74/
/82/
/55/
/64/
/79/
/64/
/84/
/62/
/83/
/63/
/87/
/86/
/71/
/66/
/84/
/55/
/87/
/97/
/87/
/85/
/89/
/88/
/94/
/49/
/88/
/68/
/69/
/69/
/89/
/88/
/72/
/86/
/76/
/88/
/23/
/84/
/86/
/69/
/58/
/91/
/65/
/45/
/62/
/45/
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Zay Mihály
Vajdi Jánosné
Kis László
Márton Györgyné
Klement Jánosné
Szakács Kleofásné
Korcsog Attila
Ráki Lajos
Pócs Ferencné
Holló Sándor
Tóth Árpádné
Pintér Sándor
Czikora István
Pópity József
Ipacsné Pócs Erika
Bezeczki Pálné
Zsizsik Etelka
Kis Andrásné
Tüske Jenő
Maruzs Jánosné
Szerémy Zsolt
Tarjányi Józsefné
Lak István
Prokaj János
Holló Imréné
Póka Béla
Zsombó Mihályné
Pabolkov Józsefné
Pintér Lászlóné
Szabó László
Bódi István
Szajkó Jánosné
Zsizsik Istvánné
Baán Beatrix
Zalavári Györgyné
Kovács Imre
Hajas Gábor
Pócsi Kálmán
Petrény István Gáborné
Tóth Csaba
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Kőbánya ltp. 18.
Kőbánya ltp. 16.
Kossuth L u. 222.
Ércbánya ltp. 6.
Kőbánya ltp. 3.
Széchenyi I. u. 25.
Kossuth L. u. 69.
Dózsa Gy. u. 14.
Csalogány u. 6.
Kossuth L. u. 183.
Ércbánya ltp. 3.
Hunyadi J. u. 62.
Hunyadi J. u. 10.
Kőbánya ltp. 4/1.
Hunyadi J.u. 120.
Csokonai V.M. u. 18.
Kossuth L.u. 197.
Kossuth L. u. 175.
Kossuth L. u. 1.
Vasút u. 10.
Kossuth L. u. 47.
Bajcsy Zs. u. 4.
Kossuth L. u. 207.
Hunyadi J. u. 98.
Ércbánya ltp. 3.
Ércbánya ltp. 3.
Dózsa Gy. u. 59.
II. Rákóczi F. u. 19.
Csokonai V. M. u. 11.
Ércbánya ltp. 3.
Kossuth L.u. 191 .
Hunyadi u. 244.
Kossuth L. u. 197.
József A. u. 2.
Várbükki u. 11.
Hunyadi J. u. 55.
Repeczky F. u. 20.
Vásártér u. 3.
Kossuth L.u. 68.
Petőfi u. 3.
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2019.09.21.
2019.09.25.
2019.09.27.
2019.06.26.
2019.10.03.
2019.10.13.
2019.10.16.
2019.11.10.
2019.11.11.
2019.11.14.
2019.11.14.
2019.11.15.
2019.11.20.
2019.11.24.
2019.12.12.
2019.12.16.
2019.12.16.
2019.12.31.
2020.01.04.
2020.01.12.
2020.01.14.
2020.01.23.
2020.01.30.
2020.01.31.
2020.02.15.
2020.02.21.
2020.03.06.
2020.03.17.
2020.03.22.
2020.03.26.
2020.03.31.
2020.04.20.
2020.04.23.
2020.05.01.
2020.05.05.
2020.05.10.
2020.05.18.
2020.05.25.
2020.06.14.
2020.07.14.

/69/
/83/
/81/
/72/
/79/
/75/
/69/
/78/
/76/
/89/
/88/
/67/
/68/
/71/
/53/
/85/
/80/
/86/
/70/
/96/
/58/
/79/
/59/
/83/
/86/
/65/
/78/
/70/
/69/
/90/
/84/
/88/
/83/
/65/
/80/
/79/
/85/
/83/
/68/
/52/

elhalálozása miatt.
Az anyakönyvi híreket összeállította: Czák Éva anyakönyvvezető

Tisztelt Recski Vállalkozók!
Továbbra is lehetőséget biztosítunk Recsk vállalkozói részére, hogy ingyenes hirdetést tegyenek közzé, korlátozott terjedelemben településünk Hírmondójában. Ha kívánnak élni a lehetőséggel, hirdetésüket e-mail-ben
a titkarsag@polghiv-recsk.t-online.hu címre várjuk!
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