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Tisztelt Recski lakosok!
Közeledik az adventi időszak és vele együtt az év vége is. Engedjenek meg egy kis
visszatekintést csak a jelen évre.
Az év elejét a bizonytalanság jellemezte, hiszen a covid harmadik hulláma söpört végig az
országon és nehéz volt bármi előre-mutatót tervezni. A Képviselő-testülettel karöltve azon
dolgoztunk, hogy melyek azok a lehetőségek, amelyekkel tudunk élni. Jó költségvetési
évet prognosztizálva, bátran mertünk tervezni, ami az önerős fejlesztéseket illetik.
Ennek köszönhetően:
 Beszereztünk két gépjárművet (Fiat Ducato, Skoda Roomster). Ételszállítás céljára
egy új Fiat Fiorino típusú gépjármű megrendelésre került, melyet még ebben az évben átvehetünk a Fiat márkakereskedésben.
 Minden évben fontos a település virágosítása, most is színes virágszőnyegben gyönyörködhettek az itt élők és a Recsken átutazók.
 A Kossuth Lajos út páros oldalán ideje volt megszüntetni a kátyús, sáros leállósávot.
Helyette térkövezett parkolót alakítottunk ki a településközpontban.
 A Mentőállomás, a háziorvosi, fogorvosi rendelők klímatizálása is megtörtént, mely
már elengedhetetlen volt a betegellátás megfelelő körülményeinek biztosítása érdekében.
 Az elmúlt évben öt utca lett újra aszfaltozva, ezt hamarosan saját forrás igénybevételével a „Kossuth köz” és a „Csevice köz” felújításával folytatjuk.
Biztonsággal tudjuk működtetni intézményeinket, igyekszünk gondot fordítani a fejlesztésükre. Bevételeinkből jelentős forrást emészt fel a zavartalan üzemeltetésük. Köszönet jár
a vezetőiknek és az ott dolgozóknak egyaránt!
Nem maradtunk elnyert pályázatok nélkül sem!
 Mindjárt az év elején egy falubusszal (Fiat Ducato) gyarapodtunk és létrehoztuk a
falugondnoki szolgáltatást, ezzel továbbra is elősegítve a rászorulók mobilitását.
 Támogatást nyertünk a meglévő térfigyelő rendszer bővítésére, központi park felújításra, településünket bemutató kiadványra, települési programok megvalósítására
(adventi rendezvények).
 Belügyminisztériumi támogatással kerül sor az Önkormányzati Hivatal épület felújítására.
 Folyamatban van Magyar Falu Program támogatással a Művelődési ház tetőszerkezetének megújítása, valamint a kommunális gépek beszerzése (ágaprító, benzines
fűkaszák), mely éppúgy része a fejlődésünknek, mint a „sport park” megvalósítása.
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 Magyar Falu Program „Felelős állattartás elősegítése” c. alprogramra benyújtott pályázatunk is támogatásban részesült, melyre sok tulajdonos regisztrált kutyákmacskák ivartalanítására. Ennek megvalósulása folyamatban van, Dr. Kovács László állatorvos tájékoztatása alapján hamarosan be is fejeződik.
 Szintén a Magyar Falu Program pályázati támogatásnak köszönhetően hamarosan új
aszfalt fogja borítani a Szent István utca bekötő szakaszát is, mely jelenleg Recsk
legrosszabb állapotú utcája.
 Közmunka programnak köszönhetően új, 650 négyzetméteres parkoló került kialakításra a „menza” udvarán, valamint a „Gál-had híd” után is új járdaszakasz épült.
 Az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés 1. (ÉMO1)
című projekt keretében megvalósult Recsk településen is a szennyvízhálózat fejlesztése – az anno műszaki okok miatt kimaradt utcák szennyvízhálózatának kiépítése,
valamint a szennyvíztisztító telep korszerűsítése.
„Idegen” beruházásként valósult meg a Vasút és Rákóczi utca ivóvíz rekonstrukciója, a
Coop ABC átépítése, amely messze a legszebb üzlet lesz a környéken. A hozzá tartozó
parkoló építése is a végéhez közeledik. A műfüves sportpálya - a négy nagy kandeláberen
elhelyezett korszerű világítás kiépítésének köszönhetően - sötétedés után is használható.
Az elkövetkező időszak legnagyobb beruházása, amely érinti a települést, a Nemzeti Emlékhely (emléktábor) méltó kialakítása. A számunkra gigantikus méretűnek minősülő beruházásnak köszönhetően kialakításra kerül egy hatalmas fogadó épület, a hozzá tartozó
infrastruktúrákkal, melynek egyedi kialakítása nem csak építészeti remekmű, hanem a
kommunista ideológia valódi mementója, kegyeleti hely, oktató, tájékoztató központ lesz.
Nem csak munkahelyeket teremtünk, hanem talán a település imázsa is változik némiképp.
Közel egy év történését nehéz röviden írásba foglalni. Egy cél vezérel, ami egyenértékű a
település fejlődésével!
Nagy Sándor
polgármester

Recsk Nagyközség Önkormányzata a hagyományokat folytatva ez évben is
minden érdeklődőt szeretettel vár az adventi programokra
November 28. (vasárnap) 10:00 óra
Adventi első gyertyagyújtás Szentmise keretében a Recski Római Katolikus Templomban

December 3. (péntek) 15:00 óra
Adventi délután
Helyszín: Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde

December 04. (szombat) 17:00 óra


Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mikulás délutánja
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Helyszín: Roma Nemzetiségi Önkormányzat klubterme

December 04. (szombat)18:00 óra

 Vendégváró Mikulássátor forró teával, mézeskaláccsal, gyermekjátékokkal
 „Mézeskalácsvilág” kiállítás megnyitó
 Műsoros Mikulás parti – Nyugdíjas Klub szervezésében
Helyszín: Művelődési Ház

December 5. (vasárnap)


10:00 óra Szentmise, azt követően a bányászok védőszentjének Borbála napi megemlékezés és a felújított kereszt megáldása
 14:00 óra Mikulás várás és adventi kézműves délután gyermekek
részére
Helyszín: Nagyközségi Könyvtár
 15:30 óra Adventi második gyertyagyújtás
o Betlehemi jászol szentelése és a Csengővár Óvoda gyermekműsora
o (Zsíros kenyér, tea, forralt bor)
Helyszín: Önkormányzat épületével szembeni park

December 7. (kedd) 10:00 óra

 Karácsonyi kézműves – szappankészítés óvodásoknak
Helyszín: Művelődési Ház

December 8. (szerda) 17:00 óra
 Karácsonyi kézműves délután minden korosztálynak
(adventi koszorú, karácsonyi díszek készítése)
Helyszín: Művelődési Ház

December 12. (vasárnap) 16:00 óra


Adventi harmadik gyertyagyújtást követően Csézy énekművésznő adventi
hangversenye
(tea, forralt bor melletti beszélgetés)
Helyszín: Recski Római Katolikus Templom

December 13. (hétfő) 13:00 óra
 Luca napi gyertyaöntés iskolásoknak
Helyszín: Művelődési Ház

December 17. (péntek) 13:00 óra


Karácsonyi műsor a Jámbor Vilmos Általános Iskola
tanulóinak előadásában
Helyszín: Művelődési Ház

December 18. (szombat) 17:00 óra




Adventi negyedik gyertyagyújtás
Mézeskalács világ kiállítás díjkiosztója
Kórus-karácsony – Mátrai Visszhangok Vegyeskar ünnepi koncertje

December 31. (péntek) 19:00 óra
 Szilveszteri bál – Jámbor Vilmos Általános Iskola SzMK szervezésében
Helyszín: Művelődési Ház
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30/628-7339
70/339-1703
20/980-6612

Az érvényes járványügyi szabályok mellett tarthatók meg a rendezvények, változtatás jogát a szervezők fenntartják.

A Mátrai Visszhangok Vegyeskar „szép, de nehéz szolgálata”
(Emlékezés)
A Mátrai Visszhangok Vegyeskar életének legszebb, de legnehezebb, egyszeri, megismételhetetlen szolgálatát teljesítette az 52. Eucharisztikus Világkongresszus Pápai
zárómisén való fellépésével. Nagy örömünkre mi is meghívást kaptunk a 2150 fős kórusban való „szolgálatra”.
Ez a szolgálat mindenképpen különleges volt: a vírushelyzet miatt másfél év kényszerű
csönd jutott kórusunknak is, illetve egy félbehagyott felkészülés a zárómisére, még tavaly.
Idén sem lehettünk teljesen bizonyosak abban, hogy nem lesz hiábavaló másfél éves
készületünk. Eljött a nap, amiért próbára jártunk itthon és önállóan, otthon is sokat tanultunk online, amiért a Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Templomba is felutaztunk
próbálni augusztus végén, és amiért már szeptember 10-től a helyszínen készültünk, mintegy 2150-en. A gyülekezés és a mise zenei anyagának terjedelme miatt (több mint 30
mű), mindhárom nap embert próbáló munkában vettünk részt (próbák, Tv felvétel fellépő ruhában) a tűző napon. Tovább nehezítette a fokozott biztonsági intézkedések okozta
időtöbblet, amit a 3 emelet magas lelátón kellett töltenünk. Az időjárás jelentette a legnagyobb kihívást mindnyájunknak, de a megpróbáltatásokat már el is feledtük. Egy ekkora létszámú kórusban, csupa ismert és elismert karnagy, zeneszerző vezényletével megszólalni, elképesztő erejű, lélekemelő élmény volt. Karnagyaink többsége Kossuth-, Lisztdíjas, és Kodály tanítványa volt. Saját 3 művét vezényelte Marco Frisina atya, a Vatikán
karnagya, zeneszerző. Mindezt Ferenc pápa jelenlétében, az általa celebrált misén.
Szép szolgálatot! – így köszönt el tőlünk egy önkéntes 2021. szeptember 12-én reggel,
amikor a Pápa zárómiséjére igyekezve, a szigorúan védett zóna beléptetőpontján áthaladtunk. Lehetett volna más ez a szolgálat, mint szép? Ugye, nem. Így láttuk ezt bentről,
és a visszajelzések alapján ezt érezték azok is, akik a védett zónán kívülről, vagy tévén keresztül követték a misét. A pandémia miatti korlátozások után egy ilyen eseményen viszszatérni felszabadító, óriási élmény volt. Ferenc pápa jelenléte nélkül is az lett volna, a
Szentatyával együtt: Gyógyító, lelkünket feltöltő volt.
Köszönjük Recsk Önkormányzatának szállásköltségünk biztosítását, mert saját forrásból
csak az utazási költségünket tudtuk fedezni. Külön köszönjük Polgármester úrnak, hogy
elkísérte kórusunkat erre a megismételhetetlen eseményre, és mindazoknak, akik a helyszínen vagy a Tv-ben követték az eseményeket. Az alábbi linken újra megtekinthetik, újra
élhetik azt a magas zenei minőséget, amivel ott találkozhattak:
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https://www.youtube.com/watch?v=NgbyezHaovY
A járványhelyzet függvényében szeretettel várjuk Önöket 2021.12.18.-án tartandó Karácsonyi Koncertünkön.
Nagy Józsefné
kórus elnöke

Adventi készülődés a Csengővár Óvoda és Mini Bölcsődében
A Karácsony és az
azt megelőző készülődés
az egyik legnagyobb ünnep a magyar emberek
életében. Így van ez intézményünkben is - az
Adventi időszak eseményeiben óvodánk minden
évben részt vesz.
Ebben az évben kicsit
korábban veszi kezdetét
ez az időszak. A gyerekekkel közösen mesékkel, versekkel, dalokkal, barkácsolással készülünk a karácsonyra.
Három évvel ezelőtt hagyományteremtő céllal kezdeményeztük, hogy
az óvoda udvarát
mécsesekkel díszítettük fel és azokat
a szülőkkel, gyerekekkel és a település érdeklődő lakosaival
közösen
gyújtottuk
meg.
Továbbá, a sok
éven
keresztül
megvalósított adventi kézműves délutánt felváltotta az adventi vásár. Ebben a vásárban a dolgozók és
gyerekek által készített dísztárgyakat, valamint a vállalkozók, szülők és az intézményt támogatni szándékozó lakosság általi felajánlásokat kínáltuk eladásra. A vásár bevételét a
Szülői Munkaközösség az óvodás és bölcsődés gyerekek javára fordította.
Ezt a hagyományt most az idén is folytatjuk.
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A rendezvény és vásár minél színvonalasabb megrendezéséhez szívesen fogadjuk a felajánlásokat (teamécseseket, különböző karácsonyi díszeket, kisebb játékokat, dísztárgyakat, ajándéktárgyakat.)
Adventi délutánunkat 2021. december 3-án délután 15,00 – 17,00 óra között tartjuk
az óvoda udvarán, melyre miden érdeklődőt szeretettel várunk.
Nyilvános rendezvényünk programja:
15,00 órától
Közösen meggyújtjuk az óvoda udvarán a több száz mécsest.
15,30 órától
A Katica csoport karácsonyi műsora
16,00 órától
Megnyílik a karácsonyi vásár, melynek bevétele az óvodás és
bölcsődés gyerekek javára fordítja a Szülői Munkaközösség.
A lassan besötétedő időben a mécsesek fénye mellett, karácsonyi zene kíséretében zsíros
kenyérrel és forró teával kínáljuk vendégeinket.
Jöjjenek el rendezvényünkre, hogy együtt hangolódjunk a közelgő ünnepre,
szeretettel várunk mindenkit.
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Mézeskalács világ
c. pályázat és kiállítás
A Művelődési Ház „Mézeskalács világ” címmel 2021. évben már
hagyományként, újra pályázatot hirdet és a pályamunkákból kiállítást
rendez.
 A pályázaton bárki indulhat, életkortól függetlenül
 A pályamunkákat díjazzuk
 Nevezni lehet egyénileg és csoportosan is
Az elkészített alkotások (pl. mézeskalács házikók, épületek, karácsonyfák, tárgyak és figurák) leadási határideje: 2021.12.01. (szerda) 20:00 óra
Helyszín: Művelődési Ház
Kiállítás megnyitó: 2021.12.04. (szombat) 18:00 óra
Közönségszavazatok leadása: 2021.12.17.(péntek) 16:00 óra
(az iskolai ünnepség végéig)
Díjkiosztás:
2021.12.18. (szombat) 17:00 óra
Helyszín: Művelődési Ház

A nevezéssel
kapcsolatban a
30/787-8255 telefonszámon lehet érdeklődni.
Legyen egy örömteli mozzanata
az adventi készülődésnek a
mézeskalács sütés.

Várjuk szeretettel az elkészült alkotásokat!
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ADJUNK TERET AZ OLVASÁSNAK
„Olvasva tanulunk, tapasztalunk – és így fejlődik tulajdonképpen a saját történetünk is.
Egy könyv célokat adhat, segíthet leküzdeni a nehézségeket.
Mindent összevetve, olvasni kifejezetten optimista tevékenység.
És mivel a mai trendek a gyorsaságot részesítik előnyben, amiben közben egyre inkább elfáradunk,
érdemes a lassú olvasás örömét újra megtalálni, és a könyvet felemelni az őt megillető helyre”
(Papp Diána)
Könyvtárba járni a legolcsóbb szórakozás, a könyvtárban széles körű választékot találnak az ide látogatók olvasnivalóból, valamint igyekszem hasznos programokat szervezni kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Rendszeresen rendelek az
új könyvekből akár olvasói igények alapján is, a választékot bővíti a negyedéves
könyvcsere, amit a Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtártól kapunk. Külön
szolgáltatás a könyvtárközi kölcsönzés.
A 13 éve töretlen lelkesedéssel működő
OLVASÓKÖR (20 taggal), minden hónap 3. hetében tartja foglalkozásait. A
pandémia után az olvasókör első programja egy kirándulás az úti célunk szeptember 2-án a Dunántúl volt: Nádasdladány, Simontornya és
Ozora.
Az Országos Könyvtári Napok keretében október 7-én
Nógrádba kirándultunk: Garáb, Hollókő és Szentkút.
Mindkét kirándulásunk tartalmas és feledhetetlen élményt nyújtott számunka, mint minden kirándulásunk.
A könyvtári napok vendége volt Szakács Ibolya a parádfürdői EFI szakmai vezetője, „Mentális védőoltás”
avagy Mit tehetünk mentális egészségünkért a járvány
idején címmel tartott remek előadást és könyvbemutatót.
A nyári 5 napos könyvtártábor is 13 éves hagyományra tekint vissza, az idei évben 19 gyermek vett
rész a tábor programjain. Lelkesek, vidámak, érdeklődőek a sokféle programkínálat vonzóvá és sokszínűvé
teszi a táborunkat: kommunikációs, asszociációs-,
mozgásos-, szabadtéri-, zenés- játékok, érdekes előadások, kirándulás, könyvtárhoz, könyvekhez kapcsolódó kézműves és alkotó foglalkozások, egyik legkedveltebb program egy éjszaka a könyvtárban.
A tábor a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtér támogatásával valósult meg. Ez a tábor lehetőséget ad a gyerekek számára olyan szabadidős programok megvalósítására, amelyek a könyv, az olvasás
szeretetére nevelnek, helyi kulturális értékeket közvetítenek, és olyan maradandó élményt adnak, amire
csak egy tábor képes.
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Az Országos Könyvtári Napok
programsorozatához kapcsolódva az alsó tagozatos gyerekekkel játszva verset tanultunk, majd kézműves foglalkozás zárta a jól sikerült programot. A könyvtári napok
vendége Luzsi Margó mesemondó volt, játékos mesemondásával elvarázsolta a 3.
osztályos gyermeket.
A felső tagozatos gyerekek
negyedévente járnak könyvtári
foglalkozásra, az idei őszi foglalkozás a Halloween-i mécses
készítés volt.

Az OLVASÓKÖR és a könyvtár vendégei
voltak az elmúlt években a teljesség igénye nélkül: Boldizsár Ildikó, Schäffer Erzsébet, Agócs Gergely, Fábián Janka,
Szabó T. Anna, Bank Barbara a gyerekeknek szóló előadásokat Víg Balázs és
Kovács Attila alias Holden Rose írók tették felejthetetlenné.
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A község adventi program sorozatában a
könyvtár is részt vesz, december 5-én 14
órától adventi kézműves foglalkozással és
játszóházzal várjuk az érdeklődőket.
A programok megvalósításában sok segítséget nyújtanak jelenlegi munkatársaim,
köszönet nekik:
Jankáné Maruzs Marianna és Kozma Péter
Nemes Marianna
könyvtáros

ADVENT
Rainer Maria RILKE: ÁDVENT (1896-98)
Havat terel a szél az erdőn,
mint pehely-nyájat pásztora.
S néhány fenyő már érzi sejtőn,
miként lesz áldott-fényű fa,
és hallgatózik. Szűz utakra
feszül sok ága, tűhegye –
szelet fog – készül, nő magasba,
az egyetlen Szent Éj fele.
Az év legszebb, legvarázslatosabb időszaka közeleg. Ahogy kint egyre korábban
sötétedik, úgy gyújtunk egyre több fényt, gyertyát és világosítjuk meg otthonunkat.
A karácsonyt előkészítő várakozás idejét nevezzük adventnek. Eredete a 4. századig nyúlik vissza, az évszázadok során hol hosszabb, hol rövidebb időszakot jelentett. Kezdete
hagyományosan a karácsony előtti negyedik vasárnap, azaz a Szent András napjához legközelebbi vasárnap. Ez egyben az egyházi év kezdő napja is, mely mindig november 27.
és december 3. közé esik. Az adventi időszak vége december huszonötödike. A karácsonyi
ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart.
Az advent valódi jelentése – a nyugalom, az elmélkedés, az adakozás és megnyugvás időszaka. A legtöbb ember számára ez a rohanás, az ajándékok beszerzésének, a takarítás, a
kalácssütés és a készülődés időszaka. Nem szabad megfeledkeznünk azonban az advent
valódi, fő küldetéséről. Az advent szó latin eredetű. Az "adventus" jelentése "eljövetel"
és a Megváltó eljövetelére utal. Advent tehát a keresztények számára a Megváltó eljövetelére levő várakozás jegyében és a karácsonyra történő lelki felkészülés jegyében telik. Korábban advent alatt szokás volt böjtöt tartani, miután karácsony estéjén naplemente után
kezdődött az ünnepi karácsonyi időszak.
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Adventi időszakban a legtöbb templomban tartanak rorátét, ami hajnali misét jelent
(nevezik még angyalmisének vagy aranymisének is). Advent első vasárnapjától egészen
karácsony első napjáig minden hajnalban együtt imádkoznak a hívek Szűz Mária tiszteletére, együtt élik meg a várakozás időszakát.
Nemes Marianna könyvtáros

Juhász Gyula: Rorate
A kéklő félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.
A gyertyák rendre gyúlnak,
A minisztráns gyerek,
Mint bárány a mezőben
Csenget. Az árny dereng.
Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifjú pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.
Derűs hit tűnt malasztját
Könnyezve keresem.
Ó gyönyörű gyerekség,
Ó boldog Betlehem!

Tisztelt Lakosok és sírhely felett rendelkezők!
Véget ért az elcsendesülés, elmúlt Mindenszentek napja, Halottak napja. Mindenki elhunyt szeretteinek virágot vitt, gyertyát, mécsest gyújtott. Tisztelettel és szeretettel teli
megemlékezés ez a nap meghalt hozzátartozóinkra. Mindennap emlékezzünk rájuk, hisz
akkor szívünkben tovább élnek ők…
Ebben az évben is zökkenőmentesen zajlott az esemény. Köszönet ezért minden kegyeletét
lerovónak. Valamint köszönet a közreműködésért a helyi polgárőrségnek, Hegedűs Imrének a parkoló kialakításában nyújtott segítségéért és az Önkormányzatnak a temető takarításában való részvételért.
Jön a hideg, a havas idő. A síremlékek megóvása érdekében kérjük, hogy akik még
nem tették meg, téliesítsék hozzátartozóik sírját.
Az ünnepek alatt sokan felkeresik újra a temetőt, hiányoznak a kinn nyugvó hozzátartozóik. Kérjük, az esetleges csúszásveszély miatt fokozott óvatossággal közlekedjenek a
felvezető úton és a sírok között is.
Ki kell térni még egy kötelességünkre, a sírhelyek megváltási díjának rendezésére.
Megtehetik a Művelődési Házban a szokásos keddi és pénteki 15 órától 19 óráig tartó fogadóórákon. Érd.: 06-30/792-2848 telefonszámon lehet.
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Kérjük, hogy aki elmaradásban van e téren, (1996-ban és ez előtti időben volt utolsó temetés hozzátartozója sírjában), biztosítsa szeretteinek végső nyughelyét. A temetővel kapcsolatban egy régebbi terv kerül kivitelezésre.
A települési Önkormányzattal történő együttműködés jóvoltából, elkezdődik az urnafal tervezése, építése, amely előreláthatólag 2022. év tavaszára készülhet el.
Itt az advent. Eljön a megbocsátás, a szeretet ünnepe. Ilyenkor díszbe öltöztetjük a
szívünket. Templomunkat is díszbe öltöztetjük, hogy méltón várjuk az ünnepeket. Ezúton
is kérjük hívő testvéreinket és mindenkit, aki úgy érzi, bármi módon tudja támogatni a készülődést, tegye meg. A jótett mindig, de ilyenkor különösképp melegséggel tölti el az
ember szívét…
Előre hálás köszönet a felajánlott fenyőfákért, a segítő kezekért, adományokért, befizetett
egyházadóért. Köszönjük Holló István helyi asztalosnak, hogy a tél beállta előtt felújította
a már elöregedett templomtorony ablakait és a parókia udvarán álló bányászok keresztjét.
A kereszt új helyet kapott a templom bejáratánál, így a Borbála napi koszorúzás már itt
történik.
A helyi Önkormányzat kérésére, Törökné Tóth Mária képviselő asszony szervezésében templomunk ad helyet Csézy művésznő adventi fellépésének. Idén is a helyi
Mátrai Visszhangok Vegyeskar és kis betlehemezőink teszik még szebbé a misét.
Szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy az éjféli, hálaadási, újévi misére jöjjenek el,
töltsék meg lelküket hittel, szeretettel.
Ferenc atyával és az Egyháztanács tagjaival mindenkinek Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!
Prokaj Zsolt
Egyháztanács elnöke
Tisztelt Lakosság!
A rossz idő beköszöntével az életkörülményeink is megváltoznak! Az emberi odafigyelés
néha nagyon jókor érkezhet. Kérem Önöket, figyeljenek oda szomszédjaikra, egyedül élő
ismerőseikre!
Szeretném felhívni a figyelmet az ingatlanok előtti járdaszakasz csúszásmentesítésére,
amely az ingatlan tulajdonosának kötelessége. Amennyiben azt egészségi állapotánál fogva nem képes valaki elvégezni, kérem, jelezzék felém.
Az esetleges hótúrási munkák zavartalan végzése érdekében kérem, hogy gépjárműveikkel lehetőség szerint ne közterületen, hanem az ingatlanaik udvarában parkoljanak.
Nagy Sándor
polgármester
Békés Karácsonyi Ünnepeket és
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