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RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2020. AUGUSZTUS HÓNAP

Szerkesztette: Recski Közös Önkormányzati Hivatal
ÜNNEPI FELVONULÁS A SZENTMISÉRE

Kedves Recskiek!
Vonuljunk együtt a Szent István napi szentmisére 2020. augusztus 20-án (csütörtökön)!
Aki teheti, öltsön recski népviseletet, aki nem, az is csatlakozhat hozzánk.
Indulás: 9,00 órakor a Művelődési Háztól
Útvonal: Művelődési Ház – Önkormányzati Hivatal – Római Katolikus Templom
A Szent István szobornál rövid megemlékezést tartunk.
A templomhoz érkezés időpontja: 9.45 óra
Hagyományainkhoz híven a megszentelt új kenyeret felvágjuk és a szentmisét követően a templomudvaron
szétosztjuk.
Mindenkit szeretettel várunk!
Recsk Kulturális Életéért Közalapítvány

Tisztelt Lakosság, sírtulajdonosok és hozzátartozók!
Értesítjük Önöket, hogy az 1995. év előtt megváltott sírhelyek lejárati ideje 2020. december 31-ig
tart.
Kérjük a rendelkezési joggal bíró személyeket, vagy megbízottjukat (meghatalmazással), hogy előzetes
telefonon való időpont egyeztetés után szíveskedjenek személyesen a meghosszabbításról esetlegesen a
sírlemondásról rendelkezni. Telefonszám: +36 30 792 2848
Bejelentkezés nélkül a szokásos kedd és pénteki napokon 15.00 órától 19.00 óráig lehet a helyi
Művelődési Házban (Várbükki u. 10.) intézkedni, sírhellyel kapcsolatos információkat kérni, adatokat
egyeztetni.
Ezúton kérjük a Lakosságot, hogy a sírt és a körülötte lévő területet (30 – 30 cm) szíveskedjenek
lehetőségük szerint rendben tartani, mivel temetőnk szabályzata nem teszi lehetővé, hogy a
megváltott és nem gondozott, illetve a lemondó nyilatkozattal nem rendelkező területeken
bármilyen beavatkozást végre lehessen hajtani. A temető rendezettsége közös érdekünk.
Kérünk mindenkit, hogy aki munkájával, vagy bárminemű segítségével hozzá tud járulni, hogy
végső nyughelyünk méltó és tisztességes környezetben lehessen, tegye meg!
Bízunk abban, hogy ez a felhívás elég és nem kell más településekhez hasonlóan „felcímkézni” a meg
nem váltott sírhelyeket és összefogási napot szervezni, hogy halottak napján kegyeletünket tiszta, ápolt
temetőben róhassuk le.
Nyomatékosan kérjük a fiatalokat, hogy ne használják szórakozóhelyül a temetőt, senki ne
szemeteljen, ne használjon gyomirtót, saját háztartási hulladékát ne vigye ki a konténerekbe és
ismételve a sírt és környékét a halottaknak járó tisztelettel gondozza!
Jó hírként szolgál, hogy sikerült vásárolni egy jó minőségű vadriasztót, ami felszerelésre is kerültt.
Reméljük működésével enyhébb vadkárokat kell elszenvednie ezek után a temetőnek. Köszönet a közös
adományért Recsk Nagyközség Önkormányzatának.
Köszönet a jóindulatú együttműködésért, összefogásért halottaink békéjéért.
Temetőgondnok
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