2015. DECEMBER

2

.
ROZSASZENTMARTON ONKORMANYZAT
LAPJA

XIX. EVFOLYAM 3. SZAM

ADVENT, MINT KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS
Az advent karácsony előtti, mintegy négy hetes
Jézus-váró időszakot nevezzük így (advent=eljövetel).
Az advent ﬁgyelmeztet, hogy várnunk kell Jézus eljövetelére, és ez a várakozás nem passzív, hanem egy
aktív ﬁgyelés Istenre: új életet kell kezdenünk, egyrészt
a megújulás vágyával, másrészt a szeretet tetteivel.
Adventben az egyház Krisztus három eljövetelét
ünnepli, éli át:

- emlékezünk egy múltbeli eseményre: a választott
nép Messiás várására
- a jelenben mi magunk is várunk, és szeretetünk
tetteivel közreműködünk (!), hogy Jézus egyre
teljesebben megszülethessen bennünk és közöttünk
- végezetül várakozunk, hogy amikor Jézus eljön majd
a világ végén, készen találjon minket.
Ennek az időszaknak is akkor van értelme, ha változtat
valamit egyéni és közösségi életünkön. Éppen ezért
szükséges, hogy készítsünk konkrét tervet, mit fogunk
tenni annak érdekében, hogy Jézus megszülethessen
(növekedhessen) bennünk és köztünk.
Egyéb egyéni vagy közösségi elhatározások például:

- közös családi, adventi erénygyűjtő lap, hogy tudatosan ﬁgyeljünk minden nap arra, hogy legyen
valamilyen jó cselekedetünk
- hajnali szentmise (vagy szentmise, szentséglátogatás)
- lemondás például a TV-ről, számítógépről, az
édességekről stb.
- egy magyar szent példakép választása adventre,
vagy egy-egy hétre, és követve élni az Ő plédáját
- ki-ki ápolja kapcsolatait a barátokkal, egy másik
napon a rokonokkal
- vegyük észre családtagjainkban, ami szép, s este
beszéljük meg

- nézzük át ruháinkat, a gyermekek játékaikat,
mit adhatunk oda másoknak, rászorulóknak,
karitásznak, így örömöt adva felebatátainknak
Ezek mind-mind segítenek minket abban, hogy
közelebb kerüljünk Istenhez és embertársainkhoz
és megszülessen bennünk a pénzen meg nem
vásárolható öröm és a karácsonyi igazi béke.
Hiába született meg Jézus 2000 éve Betlehemben,
ha nem születik meg benned!XXXXXXXXXXXXX
Ha sikerül szeretetben növekednünk az advent
folyamán, igazi lesz a karácsonyunk, Jézus
megszületik bennünk, közöttünk, és a körülöttünk
élők számára is.
Varga József Plébániai Kormányzó
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SAMSUNG Electronics
Magyar Zrt. ADOMÁNY
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata a védőnő
iskola-egészségügyi feladatainak ellátása, valamint a
kismamák és a kisgyermekek magasabb szintű gondozásának elősegítése érdekében támogatást kért a
Samsung Electronics Magyar Zrt. Jászfényszarui
Gyárának Elnökétől.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A Samsung Electronics Magyar Zrt. az adományozóünnepségen Rózsaszentmárton Község Önkormányzata számára 1 db Samsung SMART tipusú televíziókészüléket, valamint 1 db Samsung BluRay-t
adományozott a Védőnői Szolgálat munkájának
segítésére. Köszönjük a támogatást!XXXXXXXXXX
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Rózsa napok 2015
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata immáron
harmadik évben rendezte meg a Carpe Diem Caffee-vel
közösen a Rózsa Napi rendezvényét. A hagyományos
ünnepi szentmisén részt vett Szabó Zsolt NFM államtitkár is. A Művelődési házban kiállítást láthattak
Pankucsi Gyuláné Kis Jankó Bori díjas hímző hímzéseiből, valamint Ary István népi iparművész fazekas
munkáiból "Falusi szobabelső" címmel.XXXXXXXXX
Idén a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a sportpályára helyezi át a Rózsa napi rendezvényt, mivel az
évről-évre nagyobb látogatottságú és helyigényű
műsorok miatt a Petőﬁ park már kicsinek bizonyult.

Sipos Jánosné polgármester

Reméljük, hogy az új helyszín elnyerte a rózsai emberek
tetszését, és minden korosztály megtalálta a számára
megfelelő időtöltést a programok között.XXXXXXX
Köszönet a Carpe Diem Caffee-nek a támogatásért, az
intézmények dolgozóinak a lelkes szervezésért és
közreműködésért.
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Községi Önkormányzat

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonproﬁt Közhasznú Kft. közleménye
Ügyfélszolgálat elérhetősége:
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.:
Hétfő: 8:00-18:00 óra
Csütörtök: 8:00-16:00 óra
Telefon. +36-20/348-1764
3000 Hatvan, Hrsz 054/14 – Csány felé vezető
úton, Hatvantól kb. 2 km

munkanapokon: 9:00-14:30
Telefon: +36-37/342-622
A cikk a következő oldalon folytatódik.
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Szállítás, konténer rendelés:
Telefon: +36-37/342-622
Rózsaszentmárton: Rózsaszentmártoni Közös
Önkormányzati Hivatal, 3033 Rózsaszentmárton,
Kossuth Lajos út 1. szám alatt a
2016. évi ügyfélfogadási idő szerint az alábbi
napokon 14-16 óra között:
Január:
Február:
Március:
Április:
Május:
Június:
Július:
Augusztus:
Szeptember:
Október:
November:
December:

24.
18.
24.
23.
-

12.
9.
8.
12.
10.
14.
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Ezután első állomáshelyem
Tiszaújváros volt, ahol
Varga Bertalan atyában egy
olyan Plébánost kaptam,
aki megkedveltette velem
a lelkipásztori életet és
szolgálatot. Ezután Jászberénybe kerültem, ahol
nagy örömöm volt a
Nagyboldogasszony
Katolikus Iskolába eltöltött idő tanárokkal és
diákokkal. Majd Gyöngyösre kerültem egy rövid időre – fél év – és 2006–ban
kerültem Egerbe, ahol szolgáltam a Jézus Szíve
Plébánián, és mint főiskolai Lelkész az Eszterházy
Károly Főiskolán.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ebben az évben helyezett Dr. Ternyák Csaba egri érsek
Úr Ecsédre, Apcra és Rózsaszentmártonba, mint
plébániai kormányzó.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2016. évi szelektív hulladékszállítás ideje:
Január:
Február:
Március:
Április:
Május:
Június:

HÍREK

26.
23.
22.
26.
24.
28.

Július:
Augusztus:
Szeptember:
Október:
November:
December:

12.
9.
13.
11.
8.
13.

26.
23.
27.
25.
22.
27.

Lelkipásztori bemutatkozás
Szeretettel köszöntöm Rózsaszentmárton község minden
jóakaratú emberét. Varga József vagyok 1973-ban
Miskolcon születtem. Mezőkövesden nőttem fel és jártam
az általános és a középiskoláimat. Családunk egy hagyományosan vallásos légkört biztosított a nevelkedésemhez.
Általános és Középiskoláimat Mezőkövesden jártam.
Majd 3 év munka után jelentkeztem az egri Főegyházmegye kispapjai közé. A Szemináriumot 1995-ben
Veszprémben kezdtem, hiszen akkor ott volt egy előkészítőév, majd 2001-ben Egerben fejeztem be a kispapi
éveimet és szentelt pappá Dr. Seregély István ny. egri
érsek Úr.

Örömmel jöttem és szolgálom a rám bízottakat.

Varga József Plébániai kormányzó

Bemutatkozik az új családgondozó
Rákóczi Ferenc családgondozó vagyok. 2000 óta
dolgozom a szakmában, alapvégzettségem teológus,
Biblia – oktató tanár. Másoddiplomásként az
ELTE – Társadalom Tudományi Karán szociális
munkás diplomát szereztem. 2015-ben Szociális
szakvizsgát tettem.
A Családsegítő Szolgálat a
szociális biztonsági rendszeren belül egy alapszolgáltatást nyújtó intézmény. Általában az
igénybevevő személy
önkéntes együttműködésén
alapul.XXXXXXXXXXX
Fő feladatunk az illetékességi területen élő szociális
és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett
illetve krízishelyzetbe
A cikk a következő oldalon folytatódik.
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került személyek, családok segítése, életvezetési
képességük megőrzése, az ilyen helyzethez vezető
okok feltárása, a veszélyhelyzetek kialakulásának
megelőzése, valamint a krízishelyzet megszűntetésének elősegítése.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A segítő szakember családgondozással segíti a
családokban előforduló krízishelyzeteket, működési
zavarokat, illetve konﬂiktusokat. Segítséget nyújtunk
a hozzánk forduló ügyfeleknek hivatalos ügyek
intézésében, különféle pénzbeli támogatások igénybevételében. Szükség esetén felvesszük a kapcsolatot
más intézményekkel a kliensek problémái megoldásának érdekében.
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök 8.00-16.00. Péntek 8.00 – 12.00
Cím: Kossuth u 5. Tel.: 37/384-305
Rákóczi Ferenc családgondozó

Tájékoztató a 37/2014 (IV.30.) EMMI
rendelet alapján a módosuló táplálkozás-egészségügyi irányelvekről
A gyermekétkeztetést, a szociális étkeztetést, illetve alkalmazotti- és vendégétkezést biztosító főző- és tálalókonyhákat
működtető intézmény vezetőjeként, a 2015. szeptember
1-jén életbe lépett 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet
értelmében tapasztalható változásokat illetően az alábbiakról tájékoztatom Önöket:xxxxx
A szénhidrát alapú köretek helyett zöldségköretek kerülnek fel gyakrabban az étlapra, főzelékek, párolt zöldségek,
saláták, csőben sült zöldségek, rakott ételek, zöldséglevesek formájában. Egyszeri étkezés esetében napi egy adag,
háromszori étkezés esetében napi három adag zöldséget
vagy gyümölcsöt biztosítunk.XXXXXXXXXXXXXXXX
A naponta biztosítandó élelmiszer csoportok körében a
rendelet a napi háromszor étkezőknél a 3 dl tej (1,5% vagy
ez alatti zsírtartalmú) vagy ennek megfelelő mennyiségű
kalcium tartalmú tejtermék biztosítását írja elő.XXXXX
Az italként kínált tej hozzáadott cukrot nem tartalmazhat,
illetve a fogyasztásra kész élelmiszerként beszerzett
ízesített tejkészítmények tovább nem cukrozhatók.XXXX
Napi háromszori étkezést igénybevevők részére a napi két
adag gabonát biztosítunk, melyből egy adag teljes kiőrlésű.
Ez utóbbi kategóriába tartoznak a barna-, Graham- és
rozskenyerek, kiﬂik, zsemlék. A változatosság és az új ízek
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megismertetése, megkedveltetése érdekében az úgynevezett alternatív gabonák is bekerülnek a gyermekek
étrendjébe. Ilyen például a köles, hajdina, árpagyöngy.
A tálalókonyhán az ételhez só, illetve cukor nem adható.
Az étkezőasztalon só- és cukortartó nem helyezhető el.
A napi megengedett sótartalom számításánál a hozzáadott só mellett ﬁgyelembe kell venni az alapanyagok
sótartalmát is.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A rendelet zsírtartalomra vonatkozó rendelkezései
értelmében nem adható 30%-nál magasabb zsírtartalmú
hús. Következményeképp elsősorban a sovány húsrészekből
készülnek majd a húsfeltétek, mint például csirke-, pulykamell
(bőr nélkül), sertéskaraj, sertéscomb. Nem adható 23%-nál
magasabb zsírtartalmú húskészítmény 15 éves kor alatti
korosztály számára, pl a szalámik nagy része, kolbászok,
turista felvágott, szalonna. Nem adható az 1–3 éves és a 4–6
éves korcsoportok számára sertés- és baromﬁzsír.XXXX
Tejföl és tejszín kizárólag ételkészítéshez használható fel.
A közétkeztetésben a következő élelmiszereket nem lehet
felhasználni: sótartalmú ételport, sótartalmú leveskockát,
sótartalmú ételízesítő krémeket, pasztákat állományjavításon
vagy ételízesítésen kívüli célra; 18 év alatti korcsoport számára
koffeintartalmú italt (a tea kivételével); energiaitalt; alkoholt
tartalmazó élelmiszert; szénsavas vagy cukrozott üdítőt,
szörpöt.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Édesség önállóan ebédként nem adható. Egyéb étkezésként
kizárólag az 1/3 rész gyümölcsöt vagy 1/3 rész tejet vagy tejterméket tartalmazó édességek adhatók. Lekvár, mogyorókrém, csokoládékrém tíz élelmezési nap alatt legfeljebb
egyszer biztosítható.

A rendeletben előírt változások elfogadásához
kérem szíves együttműködésüket!
Csaja Réka intézményvezető, „Őszirózsa” Gondozási Központ

Óvodai hírek
A Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda Nagycsoportos
gyermekei az Önkormányzat támogatásával ellátogattak
a Lóbarát, Természetvédő és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület által működtetett lovas tanyára, Petőﬁbányára.
Az ott töltött idő alatt megismerkednek a lovak élőhelyével,
testfelépítésükkel, táplálkozási szokásaikkal.XXXXXXXX
Megtapasztalják azt a fegyelmet, ﬁgyelmet, viselkedési
formákat is, ami elengedhetetlen abban a szituációban,
amelyet az óvodán kívüli tevékenység megkövetel.
Toleranciát, türelmet tanulnak, hiszen ezt a tevékenységet
egyszerre nem végezhetik.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mindezen viselkedési formák nagyban elősegítik a
szocializálódást ebben a korban, hiszen kilépnek a megA cikk a következő oldalon folytatódik.
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szokott óvodai keretek közül. Természetesen a játék sem
maradhat el, hiszen a köztes időben a szalmabálák adnak
lehetőséget arra, hogy fejlődjön egyensúly- és koordinációs
készségük, önbizalmuk.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Minden alkalommal kitörő lelkesedéssel készülnek az
utazásra és hatalmas élményekkel gazdagabban érkeznek
vissza az óvodába.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Másik hírünk, hogy első alkalommal került megrendezésre
az Ovi-Foci Gála Selypen, ahol több óvodával együtt, a
Bozsik Program szervezésében vettek részt a gyermekek,
természetesen felnőttek felügyelete mellett.XXXXXXXXX
Több csapatban, különböző készségfejlesztő játékokat
játszhattak. Játék közben megtapasztalhatták az egyéni
versengést, valamint az összetartozás érzését, az egymásra
való odaﬁgyelést, mikor csapatban versenyeztek.XXXXXXX
Az Foci-Gálán végzett labda- és ügyességi játékok a nagycsoport heti rendjébe is beépítésre kerültek. Ezzel is
fejlődik a gyermekek állóképessége, egyéni- és csapatban
történő fejlesztése.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kicsikről-Nagyoknak

Szabó Marianna óvodavezető

A Labdarózsa Óvoda Maci csoportja 2015. október
16.-án Gyöngyösön járt, az Ölelés Világnapja alkalmából, az Ajándékdoboz Alapítvány rendezvényén. Ezen
a napon mackó jelmezbe öltözött aktivisták népszerűsítették az Ölelés Világnapját. A rendezvény házigazdája
Horváth Éva volt.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mivel a rendezvény szimbóluma a maci volt, ezért a
ráhangolódást maciról szóló versekkel, dalokkal
indítottuk az óvodában. A tevékenységek alkalmával
megismerhették a gyermekek a természetben élő medve
szokásait, viselkedését, testfelépítését. A rész-egész
fogalmával ismerkedhettek akkor, amikor a testrészekből állították (ragasztották) össze a macit. Közösen
Macicsoport-táblát készítettünk, aminek kapcsán a
színekkel, formákkal ismerkedhettek.XXXXXXXXXX
A közös tevékenykedés megkoronázásaként egy
kellemes délelőttöt tölthettek a gyermekek Gyöngyösön,
ahová mindenki elvitte a kedvenc maciját. Az esős
időt kárpótolta a sok „maci-ölelés”, az ajándék
maci-mézeskalács, a meleg tea, a rendezők kedvessége,
amivel a gyermekeket várták. Játéklovakon lovagolhattak, ugráló várban is játszhattak.XXXXXXXXXX
Bízom abban, hogy ez a rendezvény maradandó
élményt nyújtott számukra.
Szabó Marianna intézményvezető
A cikk a következő oldalon képekkel folytatódik.
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Köszönjük szépen Lackﬁ Jánosnak ezt a feledhetetlen
találkozót!
Tóth Zsuzsanna művelődési alkalmazott

Lackﬁ János látogatása
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, valamint
a Rózsaszentmártoni Községi Önkormányzat közötti
szerződés jóvoltából 2015. október 21-én a Móra
Ferenc Általános Iskola felső tagozatos diákjai találkozhattak egy remek hangulatú író-olvasó találkozón
a ma igen népszerű íróval, Lackﬁ Jánossal. Az eleven,
izgalmas, minden feszengést nélkülöző, humorral
fűszerezett előadásban a gyerekek aktívan vehettek
részt, melynek minden percét élvezték.XXXXXXXX
Megismerkedhettek például Tüdő Gyuszival, elhangzott a „Lányok dala” és a „Fiúk dala” és hallhatták az „Ízirájder”-t is sok más vers mellett.
A bemutató után szinte minden gyerek autogramot
kért, ki papírra, ki a karjára, a 7. osztályosok pedig az
irodalom tankönyvükbe, a tananyagként szereplő
Lackﬁ János vers mellé.

Koszorúzás az '56-os
forradalom és szabadságharc
emlékére
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire
emlékezve Rózsaszentmárton Község Önkormányzata
október 22-én megemlékezést és koszorúzást tartott
az '56-os emlékműnél.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Az ünnepségen Sipos Jánosné polgármester mondott
ünnepi beszédet, majd Szabó Marianna, a Labdarózsa
Óvoda óvodavezetőjének szavalata és a Móra Ferenc
Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak megható
műsora tette bensőségessé a megemlékezést. A műsor
után az intézmények, civil szervezetek és a pártok
képviselői helyezték el koszorúikat, és kötöttek
nemzetiszínű szalagot az emlékműre, majd a képviselő
testület helyezte el az emlékezés mécseseit.
Tóth Zsuzsanna művelődési alkalmazott
A cikk egy képpel folytatódik a következő oldalon.
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„Fogadj örökbe egy fát”
A Képviselőtestület a tavasszal kivágott fák pótlása tekintetében úgy döntött, hogy ettől az évtől kezdődően minden
évben az adott évben született gyermekek szüleit kéri föl,
hogy ültessenek fát gyermekekük születése alkalmából.

HÉRICS hírek
Egyesületünk, a Hérics TTSE 2015. szeptember 12-13-án
immáron 15. alkalommal rendezte meg a Vadrózsa teljesítménytúráját. Az indulók az ország minden tájáról érkeztek,
többet között volt budapesti, győri, szegedi versenyző is.
X

Fontos tudnivaló, hogy
X
a rövidebb távok mellett
idén 2. alkalommal
extrém hosszú távot is
rendezett egyesületünk.
Tavaly 150 km-es távon,
míg idén 160 km-es távon
lehetett indulni.X

Rózsaszentmártonban kilenc kisgyermek született az idén.
Az Önkormányzat Rákóczi Ferenc családgondozó segítségével megkeresett minden szülőt, akik örömmel vállalták a
felkérést, papák, mamák, kisgyermekek együtt ültették el az
Önkormányzat által vásárolt földlabdás magyar kőris
facsemetét a Petőﬁ parkba. A tizedik fát az Önkormányzat
ültette el.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Az Önkormányzat célja az volt ezzel a felhívással, hogy
egyrészt pótlásra kerüljenek a kivágott fák, másrészt az
újonnan ültetett fákhoz érzelmileg is kötődjenek úgy a
szülők, mint a gyermekek, az ifjú „csemeték” együtt növekedenek erőben, egészségben.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Köszönjük a szülők segítő hozzállását!
Községi Önkormányzat

Az érdeklődők nyomon
követhették honlapunkon, hogy az indulók hol
járnak a túra útvonalán.
A rövidebb 50, 30, 20 és
10 km-es távokon is sok
résztvevő volt, összesen
383 Fő. Ez igen szép létszám, főleg, hogy az előző napok
esős időjárása a rövidebb távokon indulókat nagy számban
elriasztotta. Itt is szeretnénk megköszönni rendezőtársainknak és támogatóinknak, hogy munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak a túra megvalósításához.

Az alábbi sorokban tekinthetők meg részletes statisztikák:
(http://ttura.hu/vadrozsa/#/stat)
A 160-as táv leggyorsabb férﬁ teljesítője Pap Gábor, női
teljesítője Szabó Judit, a 160-as táv leggyorsabb teljesítői:
Pap Gábor, aki 27 óra alatt, Szabó Judit, aki 30 óra alatt
teljesítette a távot, ill. Kurunczi Nándor, Kurcz Tamás.x

8.

Molnár Zsolt titkár
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Anyakönyvi hírek
Születés:
Szeptember 13., Burda Kornélia
szülők: Burda Gábor, Báti Erzsébet
Szeptember 15., Martinkovics Noel Áron
szülők: Martinkovics András, Hegyi Henrietta
Szeptember 29., Dorner Rajmund Richárd
szülők: Dorner Dávid Richárd, Dornerné Gellért Krisztina
Szeptember 30., Richter Anna Nelli
szülők:Richter Krisztián, Richter Renáta
Október 13., Bakó-Patai Flóra
szülők: Bakó Zsolt, Patai Veronika
Október 24., Kőrösi-Báti Attila
szülők: Kőrösi-Báti Zsolt, Kőrösi-Báti Edit

Házasságkötés:
2015. október 17. Faragó Benjamin és Sárközi Anett
2015. október 24. Viczián Zsolt és Hegedűs Brigitta

Halálozás:
2015.
július:
Hegyi István Pál
Csala Istvánné (Benus Erzsébet)
augusztus:
Hordós Ferencné (Nagy Erzsébet)
Lós Mihály
Pataki Árpád
Hegyi Istvánné (Csemán Mária)
Suha Marianna
szeptember:
Dudola László
Vujkuj Gyuláné (Kiss Katalin)
Vakli Józsefné (Gubis Mária)
október:
Fáczán Józsefné (Galó Ilona)
Demeter Jenőné (Vladár Emma Zsuzsanna)
Buborék Tiborné (Németh Gizella)
Buborék Tibor
november:
Novák Józsefné (Meződi Erzsébet)
A cikk a következő oldalon folytatódik.
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Állampolgársági esküt tett és ezzel teljes jogú magyar
állampolgárrá vált:
2015. szeptember 10-én:
Molnár Györgyné (Kapus Magdaléna)
Rakács István
Dorner Lajosné Anyakönyvvezető
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17.00 órától – Művelődési HázXXXXXXXXX
Polgármesteri köszöntő, Rózsaszentmártoniaknak –
Rózsaszentmártoniaktól – kulturális műsor, vacsora,
bál éjfélig.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Amennyiben Ön szívesen jönne haza, vagy van
ismeretségében Rózsaszentmártonból elszármazott
ismerőse, kérjük, elérhetőségét szíveskedjen közölni
velünk. A rendezvényen az elszármazott mellett a
házastárs is részt vehet. A részvétel térítésmentes.
Jelentkezését 2016. január 20-ig várjuk nagy
szeretettel személyesen, telefonon vagy e-mailben
az alábbi elérhetőségeken:XXXXXXXXXXXXXXXX
Művelődési Ház és Könyvtár – Rózsaszentmárton,
Kossuth Lajos út 1/A.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
06-37/384-661, 06-30/380-4809;XXXXXXXXXX
e-mail: rozsamuv@gmail.comXXXXXXXXXXXX
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat
www.rozsaszentmarton.hu, www.rozsaszentmarton.lapunk.hu

„A világon mindig az a legszebb, ahol valamikor
otthon voltunk!” /Márai Sándor/
HAZAVÁRUNK!
RÓZSASZENTMÁRTONI ELSZÁRMAZOTTAK
TALÁLKOZÓJA
2016. február 6. (szombat)XXXXXXXXXXX
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata várja
mindazon elszármazottak jelentkezését, akik bár nem
Rózsaszentmártonban laknak, de őrzik szülőföldjük
emlékét és örömmel vennének részt a 2016. február
6-án megrendezésre kerülő RÓZSASZENTMÁRTONI
ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJÁN.XXXXXXX
Program:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13.00 órától – Művelődési HázXXXXXXXX
Vendégvárás, melyet követően vendégeinknek
alkalmuk nyílik megismerni a község mai arculatát,
végiglátogathatják gyermek- és ifjúkoruk helyszíneit,
ismeretséget köthetnek vagy eleveníthetnek fel.
Lehetőség nyílik – igény szerint – az intézmények
meglátogatására: Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal, Kövirózsa Egészségház, Móra
Ferenc Általános Iskola, Labdarózsa Óvoda, Őszirózsa
Gondozási Központ, Szent Márton templom,
Lignitbányászati Emlékház, Faluház.

10.

Rózsaszirom citerazenekar:
az elmúlt év eseményei
Ismét eseménydús évet zárunk. Részt vettünk
Gyöngyösön egy farsangi bálon, ahol a táncházban mi
muzsikáltunk, eljutottunk Egerbe a „Miénk a tér”
művészeti fesztiválra, jártunk Arlón a Hazaváró
napon, Szűcsiben a szüreti napon, s Tiszakécskén a
népzenei táborban. Zenéltünk az idősek otthonában,
iskolai, falusi rendezvényeken: majálisoztunk,
táncházat tartottunk az iskola osztrák vendégeinek.

A cikk a következő oldalon folytatódik.
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Le g ki e me l ke d ő b b e s e mé ny a Ró zs a- nap o k
keretében megrendezett II. Rózsaszentmártoni
Citeratalálkozó volt. A helyi Rózsafa és Rózsaszirom citerazenekarok mellett részt vett a tiszakécskei Dűvő, a nagyrédei Csanak, a horti Hortenzia
citerazenekar is, valamint Szőke Sándor
iteraművész úr. A rendezvény sikerét jelzi, hogy
újabb hangszert, egy bőgőciterát tudunk vásárolni
a bevételből.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Köszönjük a Községi Önkormányzat és a Móra
Ferenc Alapítvány támogatását és segítségét,
valamint a tanulóink kitartását és elszántságát, a
szülők támogatását. A Rózsaszirom citerazenekar
kis csapata szép hagyományt ápol: igyekszik elsajátítani és megőrizni a magyar népdalkincs gazdag
világát.
Huczkáné Kiss Katalin

Márton-napi népdaléneklési
verseny
Iskolánk idén ismét megrendezte a körzeti
Márton-napi népdaléneklési versenyt, melyen öt
település – Apc, Boldog, Lőrinci, Szűcsi és Rózsaszentmárton – tanulói vettek részt. Szebbnél szebb
népdalokat hallhattunk a gyerekektől, akik közül
többen gyönyörű népviseletben jelentek meg.
Iskolánkból Mercer Kira Grace, Szabó Márk Csaba és
Vellai Ferenc jeleskedett. A Heves Megyei Pedagógiai
Intézet munkatársa, Kövér Csilla ének-zene szaktanácsadó volt a zsűri elnöke. Az értékelés, díjkiosztás után közös daltanulással, énekléssel zártuk
a délutánt.
Huczkáné Kiss Katalin

Impresszum
Felelős kiadó: Smid Mónika
Felelős szerkesztő: Kőrösi-Báti Edit
Kiadja: Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat
Készült: A/4 méretben, 900 példányban

Nyomdai előkészítés: NVStudio
Nyomdai munka: Polar Studio Kft.
2015. december
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A Képviselő-testület 10.000 Ft-os települési
támogatásban részesítette az újszülötteket, a 0-18
éves korosztály személyenként 3.000 Ft-ot, a 70 éven
felüliek pedig 2.000 Ft-ot kaptak. A támogatás
kiﬁzetésének feltétele volt a helyben lakás, az óvoda,
iskola helybeni látogatása, középiskolásoknál az
iskolalátogatási igazolás, ill. fontos feltétel volt, hogy
a támogatás jogosultja és a vele egy háztartásban
élőknek ne legyen adó- és köztartozása.XXXXXX

Önkormányzati hírek
Fontos és régóta esedékes energetikai beruházások
fejeződtek be a községben. Az Önkormányzat
163.000.000 Ft értékű, 100%-os mértékű támogatást nyert a Móra Ferenc Általános Iskola, a
Labdarózsa Óvoda, az Őszirózsa Gondozási Központ
régi épülete és a Művelődési Ház és Könyvtár hőszigetelési-, födémszigetelési munkálataira, valamint
a nyílászárócserére. Az elavult állapotú, korszerűtlen
nyílászárók cseréjével, valamint az épületek
hőszigetelésével jelentős költséget takaríthat meg az
Önkormányzat. A Művelődési Ház és könyvtárban
elkészült a belső átalakítás, melynek eredményeként
kulturált körülmények között, nagyobb alapterületen tudnak működni a civil csoportok, nagyobb
létszámú bálok, rendezvények tarthatók. Köszönjük
az intézmények dolgozóinak és a civil szervezeteknek
a segítségét, önkéntes munkájukkal – takarítás,
rendrakás – hozzájárultak ahhoz, hogy a Borbála
napra már a megújult intézmény fogadhatta a
vendégeket. Köszönjük Szabó Zsolt NFM államtitkár
úr támogató hozzáállását.

A Képviselő-testület mindezeken felül fűtési támogatásban részesített minden rózsaszentmártoni
családot adó- és köztartozástól függetlenül. A segély
összege ingatlanonként 5.000 Ft, melyet azon
családok kaphattak meg, akik Rózsaszentmártonban
2015. szeptember 30-án állandó lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen a községben élnek.
A kiﬁzetett segélyek összege mintegy 4,5 millió forint.
A települési támogatás folyósításával a Képviselő-testület a családok anyagi terheit kívánta enyhíteni,
az adóﬁzetési morált javítani, ill. az állandó lakosok
számának csökkenését megállítani.XXXXXXXXXXX
Szeptember 1-től megváltozott a gyermekétkeztetés
rendszere. Azon szülők, akik fejenként nettó
89.408 Ft-os jövedelemnél kevesebben rendelkeznek,
azok gyermekei ingyenes étkezésre jogosultak az
óvodában. Szeptember 1-től november 30-ig a
Labdarózsa Óvodában átlagban 45 gyermek ingyenes
étkezésben részesül, 6 gyermek ﬁzet teljes térítési
díjat. A Móra Ferenc Általános Iskolában 8 gyermek
ingyenes étkezésben részesül, 19 gyermek 50%-os
kedvezményt kap, 29 gyermek ﬁzet teljes áru
étkezést. Az ingyenes és kedvezményes étkezés
költségeit részben lefedezi az állam, részben pedig
az Önkormányzat.
Sipos Jánosné polgármester

Idősek napja

12.
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Borbála ünnepség 2015

Bányász nap képekben

Szent Borbálára, a bányászok védőszentjére,
valamint arra a 14 rózsaszentmártoni bányászra akik a legnemesebbet, az életüket adták a bányász
szakmáért - emlékezett december 2-án Rózsaszentmárton Község Önkormányzata a Nyugdíjas Bányász
Szakszervezettel közösen szervezett ünnepségen.
Vendégeink között köszönthettük többek között
dr. Kovács Ferenc professzor urat, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a Miskolci Egyetem
Földtudományi Kar professzor emeritusát, dr. Bőhm
József professzor urat, a Miskolci Egyetem Földtudományi Kar címzetes egyetemi tanárát,
A cikk a következő oldalon folytatódik.
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Imre Zsolt urat, a Heves Megyei Kormányhivatal
Hatvan Járási Hivatal hivatalvezetőjét, Biri László urat,
a Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet
elnökét, Juhász János rendőr alezredes urat, a Hatvani
Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét, Dr. Nagy
Lajos urat, az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület elnökét, Oroián Erzsébet
asszonyt, a Lőrinci Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóját, Tóth János
urat, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum igazgatóját,
dr. Zólyomi Géza tűzoltó ezredest, a Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetőjét.
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vendégül, ahol a Rose Belly Hastánckör szórakoztatta a jelenlévőket. Január 31-ig látható a
Művelődési Házban a MOL által felajánlott kiállítás
"Szent Borbála képzőművészeti alkotásokon" címmel.
Sipos Jánosné polgármester

Az ünnepi beszédet dr. Dovrtel Gusztáv, a Mátrai
Erőmű ZRT. Visonta Bánya osztályvezetője mondta.
Köszönjük Főtisztelendő Varga József Plébániai
Kormányzó úrnak az ünnepi szentmise bemutatását,
valamint a Zeusz kórusnak a színvonalas
közreműködését.

A megemlékezés koszorúzással zárult, majd a
meghívottakat a Művelődési Házban láttuk

14.

Rózsaszentmárton Község
Önkormányzata kegyelemteljes,
áldott, békés ünnepeket és
boldog, sikerekben gazdag
új évet kíván minden rózsaszentmártoni lakosnak!

