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A RÓZSASZENTMÁRTONI HÁRMAS ÉVFORDULÓK ESEMÉNYEI
Szeptember 22-24-én ünnepelte Rózsaszentmárton a
község első írott említésének 950, első okleveles
említésének 750, valamint a Fancsalból Rózsaszentmárton
név viselésének 125 éves évfordulóját.
Rendezvényeinket megtisztelte többek között Szabó Zsolt,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és
klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért
felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője,
Ficzek László, az Egri Főegyházmegye Érseki Iroda Érseki
Irodaigazgatója, valamint Utassy Vilmos, Gyöngyöspatai
kerületi esperes.

A hármas évfordulók alkalmából rendezett három napos
ünnepségsorozat megnyitó rendezvényén emlékeztünk,
visszatekintettünk a múltba, őseinkre, akik közel 1000 éve
letelepedtek, itt, az Ágói patak völgyében, a Somlyó hegy
lábánál. Birtokukba vették ezt a területet, otthont találtak.
Fancsal-Rózsaszentmárton lakói hűek maradtak ehhez a
helyhez, a viharos évszázadok alatt nem hagyták el
A cikk a következő oldalon folytatódik.
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szülőföldüket, itt maradtak és mindvégig megtartották
katolikus hitüket. Az eltelt majd 1000 év alatt az itt élők
szorgalmasan dolgoztak a földeken, később a bányában;
generációk sora nevelkedett fel, akik – legyenek bár nehéz

sorsban – de hittek magukban és a Mindenhatóban.
Szívósságuknak, kitartásuknak, valamint bölcs világi és
egyházi vezetőiknek köszönhetően kőről-kőre építkeztek,
szépítették, gazdagították ezt a települést.Az ő munkájuknak, tudásuknak köszönhetően élhetünk mi is itt. Az
elődeink által lerakott alapokra építkezve végezzük a
jelenkorban mi is a munkánkat, tesszük a kötelességünket.
Tamási Áron gondolatát idézve: „A madárnak (...) szárnya
van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és
sok kötelessége.”
Köszönjük Vellai Ferencnek és a Rózsafa Citerazenekarnak a
rendezvényen való színvonalas közreműködést.
Emlékezésünket hivatott elősegíteni az Eszterházy Károly
Egyetem előadóinak,a Dr. Bartók Béla és Szuromi Rita
történészek által prezentált falutörténeti előadás, a belsőleg
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felújított Plébánia átadása, majd a Dr. Gulyás István
nyugalmazott állatorvos, műgyűjtő által berendezett állandó
egyházi kiállításnak a megnyitása.
A szombati napon a Rose Dance Társastánc Egyesület, a
Rose Belly Hastánc csoport és vendégeik szórakoztatták a
jelenlévőket. Vasárnap az ünnepi szentmisét Buda Péter, az
Érseki Papnevelő Intézet rektora celebrálta, majd Rózsaszentmárton egyháztörténetéről hallgathattunk tőle előadást. A szentmise után avattuk fel a kopjafát és a felújított
Krisztus keresztet is. Az ünnepségen közreműködött Túri
Boglárka.
Rózsaszentmárton történetét könyvben is feldolgozzuk, amely
jövőre kerül kiadásra. A már említett előadókon túl köszönjük
Dr. Izsó István volt bányakapitány, valamint Kerékgyártó
József egyháztörténet kutatónak is a könyv megírásában való
közreműködését.
A cikk a következő oldalon folytatódik.

2017. DECEMBER

RÓZSAI

HÍREK

XXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

Külön köszönet illeti meg Varga József plébániai kormányzó
urat, az Egyháztanács tagjait, a civil segítőket, és nem utolsó

A cikk a következő oldalon folytatódik.
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Sipos Jánosné polgármester

Bányász napi megemlékezés
A Nyugdíjas Bányász Szakszervezet és Rózsaszentmárton
Községi Önkormányzat augusztus 29-én tartotta a Bányász
napi megemlékezést. Ünnepi köszöntőt mondott Morvai
László nyugalmazott okleveles bányagépészmérnök, a
pohárköszöntőt Morvai Tibor nyugalmazott egyetemi
adjunktus tartotta. A résztvevők megkoszorúzták a
Lignitbányászati Emlékház udvarán a József lejtősakna
bejáratában lévő emlékhelyet.
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Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása
44.431.504 Ft-os pályázati támogatásban részesült a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása (födém- és hőszigetelés, külső nyílászárócsere, fűtési rendszer korszerűsítése,
új kazán beépítése) pályázatunk, önkormányzati önerő nincs.
Régi orvosi rendelő – szolgálati lakás

Koczka István titkár
Sipos Jánosné polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt rózsaszentmártoni lakosok!
A Rózsai Hírek júliusi megjelenése óta eltelt időszak
eseményeiről az alábbiakban tájékoztatom Önöket.

Nyertes pályázataink
Vis maior
A május 7-i esőzés vis maior károk helyreállítása összesen
9.932.245 Ft-ba került, melyek felszámolására 6.951.000 Ft
pályázati támogatást nyert az Önkormányzat, az önerő
2.979.674 Ft. A nyár folyamán a Tabán-Kossuth-Kölcsey út
közötti ingatlanok kertjének végében az övárok kiárkolásra
került, továbbá a Bem utca, a Szabadság és az Erzsébet köz
érintett szakaszainak a kárfelszámolása is megtörtént.
Iskola-Kilencesi út felújítása
A nyár folyamán elkészült az Iskola és a Kilencesi út
felújítása. A projekt keretében az utak új aszfaltburkolatot
kaptak. A 15.000.000 Ft-os pályázati támogatáshoz az
Önkormányzat 5.404.106 Ft értékben biztosított saját
forrást.
Központi konyha
37.600.000 Ft-os pályázati támogatásban részesült a
központi konyha kialakítása projektünk. A Labdarózsa
Óvodában megvalósuló beruházáshoz az Önkormányzat
10.395.178 Ft-ot biztosít. A pályázat keretében az óvodában
lévő konyha meg fog újulni, új konyhatechnológiai eszközök
kerülnek beszerzésre. A konyha megépítéséhez fel kell
használnunk a jelenlegi kisebb méretű csoportszobát,
amelynek kiváltására és bölcsőde építésére egy másik
pályázatot nyújt be az Önkormányzat. A gyermekek részére
átmeneti jelleggel az egyik öltöző fog csoportszobaként
funkcionálni, amely miatt a tisztelt szülők szíves türelmét
kérjük. A beruházás várható megvalósulása 2018. március.

A régi orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítására is
sikeresen pályázatunk (tetőfelújítás, födém- és hőszigetelés,
nyílászárócsere, fűtési rendszer korszerűsítése, belső
felújítás), az elnyert összeg 58.450.266 Ft, önkormányzati
önerő nincs.
Dózsa György út felújítása
Pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a Dózsa György
utca felújítására. A pályázati támogatás 1.600.000 Ft,
önkormányzati önerő 543.125 Ft. 2018-ban megvalósul az
út aszfaltozása, a kétoldali padka rendezése.

Beadott pályázatunk
48.000.000 Ft összegű pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében a helyi identitás és kohézió erősítésére. A projekt
célja a helyi közösségek fejlesztése, a közösségek kezdeményezőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás
erősítése. Emellett szerepel a pályázatban a település
történetét összefoglaló könyv megjelentetése, különféle
rendezvények megtartása (pl. szüreti felvonulás), csoporttréningek tartása, Dóra Győző bácsi régi ﬁlmfelvételeinek
digitalizálása, a Színjátszókörvhs felvételeinek digitalizálása.

Egyéb fejlesztéseink
Az egykori II-es és III-as aknai meddőhányó területe a
Bányavagyon-hasznosító Nonproﬁt KFT. beruházásában
rendezésre került, a salaktömbök, beton, tégla és egyéb
anyagok elszállításra kerültek.
A II-III-as aknai meddőhányó déli területrészén – a vízmű
épület fölött – a tavasz folyamán elkezdődhet a 499 kW
teljesítményű naperőmű építése, jelenleg az építési
engedély beszerzése van folyamatban. Az Önkormányzat 25
évre szóló bérleti szerződést kötött az Magyar Villamos
Művek HungarowindKFT-vel a terület biztosítására. Az
Önkormányzat bérleti díjat kap az MVM-től, a megtermelt
áramot az áramszolgáltató rendszerébe kell betáplálni.
Tisztelettel köszönjük Szabó Zsolt Államtitkár Úr
projektjeinkhez nyújtott segítő támogatását!
Felújításra került Molnár István vállalkozó felajánlásából a
Tabán út és a József Attila út páros oldala is.
A cikk a következő oldalon folytatódik.
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Beszerzéseink
A védőnői szolgálat új eszközzel bővült, az Önkormányzat
220.000 Ft értékben vásárolt hallásvizsgálat végzésére
alkalmas korszerű szűrő-audiométert, amely az iskolások
egészségügyi vizsgálatához, vagy életkorhoz kötött védőnői
szűrővizsgálatok elvégzéséhez nagy segítséget jelent.
A közterületek karbantartását kiszolgáló új fűkaszákat
vásárolt az Önkormányzat a régi, elhasználódott eszközök
helyett. A két db fűkasza 491.800 Ft-ba került. Emellett
függőleges tengelyű szárzúzó is beszerzésre került 209.550
Ft értékben.
197.295 Ft értékben vásárolt az Önkormányzat 6 mm-es
edzett üveget biztonsági fóliával ellátva a kotrógép kivert
üvegeinek pótlására.
A Labdarózsa Óvoda vezetői irodájába364.490 Ft értékben
került új bútor beszerzésre.

Intézményi felújításaink
A több mint 120 éves tűzoltó szertár felújítása, amely a
karbantartók telephelyéül szolgál, már az elmúlt évben
elindult. Akkor a hőszigetelési és nyílászáró cserék, idén
pedig a tetőzet egy része újul meg. A megvásárolt anyagok
ára 133.830 Ft.
Rendeztük az 1956-os emlékmű környékét, térkővel
burkoltuk.
A Polgármesteri Hivatal TOP pályázat energetikai felújítás
előtt sor kerül a villamos rendszer felújítására, amely
278.000 Ft-ba kerül, valamint a TOP felújítás után az irodák
laminált parkettázására, amely 1.391.285 Ft-ba kerül.

Támogatások
November hónapban 7.752.744 Ft települési támogatást
ﬁzettünk ki, melyből részesültek az újszülöttek, a 0-20 éves
korosztály, a főiskolások-egyetemisták, a 70 évnél
idősebbek, minden család kapott fűtési támogatást,
valamint 5 család egyenként 200.000 Ft életkezdési
támogatást (lakásvásárlásra, felújításra). Karácsonyra a 014 éves korosztály, valamint a 70 éven felüliek részére 633
doboz Milka szaloncukor került átadásra.
Idén januárban 14 fő részére biztosítottuk a szociális
étkeztetést, jelenleg 97 fő a szociális étkezők száma. A
szociális étkezők közül 72 fő 80 éven felüli lakos részére
térítésmentesen biztosítjuk az étkezést, további 3 fő
jövedelmi viszonyai alapján kapja térítésmentesen az
étkezést.
Az idén született 7 fő újszülött szülei fákat ültettek a Barnus
játszótéren, kívánjuk nekik, hogy a kis csemeték együtt
növekedjenek erőben-egészségeben.
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Az általános iskolások erdélyi kirándulását 200.000 Ft-tal
támogatta az Önkormányzat. A civil szervezetek a
térítésmentes eszköz- és teremhasználat mellett 940.000 Ft
készpénztámogatást kaptak. A Rózsaszentmártoni Római
Katolikus Egyházat 200.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat.
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat nevében
tisztelettel megköszönöm a lakosságnak, hogy adóﬁzetésükkel hozzájárultak a község működőképességének
fenntartásához, az intézmények dolgozóinak pedig az egész
évi partneri együttműködést. Minden rózsaszentmártoni
lakosnak békés, áldott ünnepeket kívánok és eredményes új
esztendőt!
Sipos Jánosné polgármester

Ismét nagy felújítás az iskolában
Az EFOP-4.1.3-17 „Az állami fenntartású köznevelési
intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális
fejlesztése” című pályázaton a Rózsaszentmártoni Móra
Ferenc Általános Iskola és tagintézménye, a Szücsi Bajza
József Általános Iskola összesen 138.332.530 Ft értékű
támogatást nyert.
Az Önkormányzat átadta vagyonkezelésbe a Hatvani
Tankerületnek az iskolai szolgálati lakást is, így a
Rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskolában egy új
tanterem kialakítására nyílik lehetőség a volt szolgálati lakás
helyiségeinek összevonásával. A gyermekmosdók és öltözők
komplett felújítása is megvalósul, a belső nyílászárókat
kicserélik, az emeleti folyosón a padlóburkolat cseréje,
valamint a folyosói beépített szekrények részleges felújítása
is valóra válik, emellett az összes szinten a folyosók lambéria
burkolatát kerámia burkolatra cserélik. Belső átépítéssel
természettudományi szertár és könyvraktár kerül
kialakításra. A beruházás költsége 42.485.310 Ft. A projekt
többi eleme a Móra Ferenc Általános Iskola tagiskolájában,
a Szücsi Bajza József Általános Iskolában kerül
megvalósításra.
A pályázat megvalósulásával gyermekeink és a pedagógusok
korszerű körülmények között tudnak tanulni, végezhetik
munkájukat. Köszönet a projektben résztvevő minden
közreműködőnek, külön köszönet illeti meg Szabó Zsolt
államtitkár urat a segítségéért.
Sipos Jánosné polgármester

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása
Tisztelettel értesítjük a rózsaszentmártoni lakosokat, hogy a
TOP energetikai pályázat megvalósulása érdekében a
Polgármesteri Hivatal 2017. november 1-től – előreláthatólag –
2018. február 28-ig az Önkormányzat tulajdonában álló
Turistaszállón (Kossuth Lajos út 20.) fogadja az ügyfeleket.
Az ügyfélfogadás a szűkösebb hely adta körülmények miatt
módosult, hétfőn 8-17 óra és szerdán 8-15 óra között várjuk az
ügyfeleket. Megértésüket köszönjük!
Községi Önkormányzat
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A Rose Belly hastánc
csoport elismerése
2017. november 11-én került megrendezésre Debrecenben a
Dance Factor 2017 „Masquerade Show-Álarcosbál”
Nemzetközi Táncművészeti Verseny. Hosszú kihagyás után a
Rose Belly hastánc csoport tagjaival úgy döntöttünk, hogy
ideje újra megmérettetni magunkat.
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Plébánia felújítás
Rózsaszentmárton közössége már többször is bebizonyította,
hogy az Önkormányzat és intézményei, a 25 civil szervezet és
nem utolsó sorban az Egyház együtt olyan bázist képvisel, amely
erős bástya. Amikor idén februárban Varga József Atyával
kigondoltuk, hogy a hármas évfordulóra belsőleg fel kellene
újítani az Egyház tulajdonában álló épületet és benne állandó
egyháztörténeti kiállítást rendezzünk be, partnerségi
együttműködésünk nagy kihívás elé nézett.
Először is szembesülnünk kellett az épület igen rossz
állapotával, majd azzal, hogy a felújítás költségeit egyedül az
Egyház nem tudja ﬁnanszírozni, sem hozzá elegendő munkáskezet biztosítani. Ezért minden lehetséges kommunikációs
csatornán – a falugyűléstől a vasárnapi miséig, beleértve a
személyes meggyőzést is – meghirdettük, hogy kérjük a
rózsaszentmártoniakat, segítsék ennek a középületnek a
felújítását; kétkezi munkával, pénzbeli segítséggel, a féltve
őrzött nagymamai-dédmamai hagyatékból szentképeket,
olvasókat, szobrokat adományozzanak az egyházi kiállítás
céljára.

A 2017. augusztusi Rózsa Napok rendezvényre betanult
legyezőfátylas koreográﬁánk megfelelőnek tűnt, hogy
elinduljunk a versenyen. Heteken át csak erre az alkalomra
gyakoroltunk, ﬁnomítottuk és pontosítottuk a mozdulatokat,
lépéseket. Nagy meglepetésünkre, mindennek meg is lett az
eredménye.

128 egyéni és csoportos produkció bemutatkozása után a
„The ﬁre of roses” című koreográﬁánk arany minősítést ért el,
valamint hastánc kategóriában „2017. Táncbajnokai –Díj”
kupát is a lelkes kis csapunk nyerte el. A különleges
koreográﬁáért a csoport vezetője, Vargáné Hegyi Katalin
szakmai különdíjat kapott a Pozitív Centrum Oktató Központ
felajánlásával.
Versenyzőink: Hegyi Ferencné, Kele Dominika, Kele Tímea,
Kőrösi-Báti Edit, Magda Sarolta, Stefanidesz Éva Rita,
Szigetiné Mangi Ágnes, Varga Katalin, Vargáné Hegyi
Katalin.

A felhívásunk nyitott fülekre talált, hívó szavunkra több mint
130 ember, köztük sok civil szervezet jelentkezett segíteni. Az
Egyház jelentős pénzbeli adományokat kapott, a szentképeket,
imakönyveket a Polgármesteri Hivatalba hozták be az emberek.
A tömérdek segítő közül mindenképpen ki kell emelni Kapus
Miklós nevét, aki a falazat javítását és festését, a burkolást,
Homonyik József nevét, aki a burkolási munkálatokat végezte
térítésmentesen, valamint Báti János nevét, aki hosszú heteken
keresztül segítette a kiállítás berendezését. Az Önkormányzat az
anyagi támogatáson túl a fél év alatt szinte minden nap
rendelkezésre bocsátotta embereit, az intézmények dolgozóit, a
karbantartó brigádot, valamint a szervezésben is tevékenyen
részt vettünk. A segítők, támogatók, adományozók névsorát a
bejáratban elhelyezett táblán örökítettük meg.
A cikk a következő oldalon folytatódik.

Hegyi Ferencné csoporttag
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Ez a 217 éves épület, amely a község legrégebbi középülete, és
amely már 30 éve nem szolgál pap lakhelyéül, korábban szebb
napokat látott. Felújításával – az értékteremtésen túl – tiszta
lelkiismerettel tekinthetünk a tükörbe, megint megmentettünk
egy régi épületet a lebontástól; nem utolsó sorban itt együtt
dolgoztak a vallásos és nem vallásos emberek egy jó ügyért,
vagyis támogattuk ezzel a munkával a közösség összetartását is.
Az egyházi kiállítással a jelenkor embere és utódaink számára
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láttatni akartunk belülről egy egyházi intézményt, látásmódjukat szélesíteni, egyháztörténettel kapcsolatos tudásukat
növelni. A bútorok, papi ruhák, könyvek mind-mind több száz
évesek, egyes darabok 500 évesek, amelyeket eddig a
nagyközönség nem láthatott. Kiegészülve a lakosság által
felajánlott relikviákkal, igazi ritkaságként tekinthetünk a
kiállítás anyagára.

A kiállítás nem jöhetett volna létre Dr. Gulyás István nyugalmazott állatorvos segítő hozzáállása nélkül. Az ő érdemeit,
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áldozatos munkáját külön ki kell emelnünk. A kiállítás anyagát
is az ő szakmai iránymutatása szerint rendeztük be, a gótikus
terembe több – ritkaságszámba menő tárgyat – ajánlott fel a
kiállítás céljára, idős kora ellenére ﬁatalokat meghazudtoló
energiával adta az utasításokat, rendezte az anyagot. Tisztelet
és hála és őszinte köszönet illeti őt és minden segítőt,
adományozót.
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A foglalkozásnak egyúttal az is a célja volt, hogy útmutatást
adjon az anyukáknak arra, hogy a szürke hétköznapokon,
vagy éppen a baba-mama klubbos összejöveteleken miként
tudják csemetéiket tartalmasan elszórakoztatni a cirógatók,
tenyeresdik, lógázók, patkolók, táncoltatók, kitapsolók,
sétáltatók, lovagoltatók, hintáztatók, altatók világával. Babák
és anyukáik egyaránt remekül érezték magukat a vidám
délelőttön, és örömmel várják az újabb lehetőséget a játékos
tanulásra, közös mókázásra.

A Rózsaszentmártonba látogató a kiállítás megnyitót követően,
mintegy 300 méter sétát megtéve már négy állandó kiállítást
tekinthet meg. A Faluházban néprajzi, a Lignitbányászati
Emlékházban bányászattörténeti és iskolatörténeti, a Plébánián
pedig egyháztörténeti kiállítást. Legyünk nagyon büszkék arra,
hogy Rózsaszentmárton ilyen példaértékű kiállítási anyaggal
rendelkezik, községünk lakóink, az idelátogatók vigyék messzire
ennek a településnek a hírét, polgárainak összefogását.
Sipos Jánosné polgármester

Ölbéli játékok a könyvtárban
Október 11-én mondókázásra, játékra gyűltek össze a
Rózsaszentmártoni Baba-mama klubba járó kisgyermekek
és anyukáik. Könyvtárunk vendégeként Bálintné Fadgyas
Eszter, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
gyermekkönyvtárosa látogatott el a klubba, hogy közös
énekléssel, hangszeres bemutatóval, rigmusokkal mosolyt
csaljon a legkisebbek arcára.

Hegyi Ferencné könyvtáros
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A RoseDance Társastánc
Egyesület hírei
2017. november 11-én került megrendezésre Debrecenben a
Pozitív Centrum Táncművészeti Egyesület szervezésében a
„DANCE FACTOR 2017” „MASQUERADE SHOW - Álarcosbál” Nemzetközi Minősítő és Díjkiosztó Táncművészeti
Versenye. A RoseDance Társastánc Egyesület haladó
csoportja hosszú hetek felkészülését követően nevezett be a
Pirates of Rose című új koreográﬁájával.
A verseny fő témája „Masquerade Show – Álarcosbál”, mely
köré fel lehetett építeni a koreográﬁát. A téma értelmezését a
koreográfusokra bízták.
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Martinkovics Martin, az egyesület oktatója a Karib-tenger
kalózai című ﬁlm betétdalaiból készült zenei alapra írt új
produkciója minden szempontból eleget tett a versenykiírásnak. A versenyen 128 sokszínű produkció volt látható,
hip-hop, hastánc, modern tánc, mazsorett, open valamint
tánctermi táncok.
A Pirates of Rose Kiemelt arany minősítést kapott, valamint
elhozta a legnagyobb trófeát, a Supreme Díjat. A DANCE
FACTOR - ÁLARCOSBÁL 2017 SZUPERPRODUKCIÓJÁNAK DÍJÁT az a produkció nyerhette el, amely akár
klasszikus, akár modern formában az álarcosbál hangulatát
idézte. Fontos volt a koreográﬁához illő jelmez, álarc, a kiváló
előadásmód és a kreatív, ötletes koreográﬁa, amelynél
mindezek együtt teljesültek.

Gubis Istvánné klubvezető

Rose Dance Társastánc siker

A cikk a következő oldalon folytatódik.
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Versenyzőink voltak: Balogh Bence, Gubis Lili, Kulyó Gergő,
Kurunczi Dávid, Martinkovics Martin, Turi Boglárka, Varga
Viktória Hanna, Vudi Zsóﬁa.
Köszönjük a támogatást helyi Önkormányzatnak, a Pegazus
Busz Kft-nek, minden segítő szülői és támogatói kéznek,
hogy a csodálatos fellépő ruhák, kellékek elkészülhettek, és
nem utolsó sorban lelkes táncosainknak, akik
szabadidejüket feláldozva és fáradságot nem ismerve kitartó
munkájuk eredményeként hatalmas sikert arattak.

Martinkovicsné Hegyi Henrietta egyesületi elnök
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került sor szeptemberben, így 53 óvodás mindennapi ellátása
történik intézményünkben.
A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hatvani
Tagintézményének pedagógusai elvégezték a tanköteles korú
gyermekek vizsgálatát. A vizsgálati eredményeket egy Szülői
értekezlet keretében kapták meg a szülők a tagintézmény
vezetőjétől. A személyes találkozás alkalmával lehetőség volt a
négyszemközti megbeszélésre is. Nagy örömünkre szolgál, hogy
októbertől logopédus segíti a tanköteles gyermekek
beszédhibájának javítását.

A Labdarózsa Óvoda 2017 tavaszán harmadszor pályázott a
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár által kiírt „Zöld
Óvoda” cím elnyerésére, melyet meg is nyert intézményünk.

Óvodai hírek
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat rajzpályázatot
hirdetett az óvodás korú gyermekek részére, „Az én falum”
címmel. A pedagógusok irányításával a gyermekek
megismerhették a község nevezetességeit. Az előkészítés után
lázas munkába kezdődött az óvodában. Szeretném megköszönni munkatársaimnak, hogy ötleteik, iránymutatásaik
segítségével nagyon kreatív, esztétikus alkotások készültek.
Minden év szeptembere izgalommal tölt el minden gyermeket,
szülőt és az óvoda dolgozóit egyaránt, hiszen ez az időszak a
beszoktatás időszaka. Az óvodába újonnan érkező gyermekek
első intézményes nevelése kezdődött el, ami néhány eset
kivételével zökkenőmentes volt. 11 kisgyermek beszoktatására

A cikk a következő oldalon folytatódik.
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Októbertől ismét lehetőség nyílt arra, hogy hittan foglalkozásra
járjanak azon szülők gyermekei, akik szerették volna. Ezeket a
foglalkozásokat minden héten, kedden délután tartjuk.
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látogató csoportok fényképei felkerülnek az Ajándékdoboz
internetes oldalára, ahol szimpátiaszavazást rendeznek. Ebben
az évben a példa értékű szülői összefogásnak köszönhetően II.
helyezést ért el óvodánk, így 100.000 Ft-os ajándékutalvány
boldog tulajdonosai lettünk. Köszönjük minden szavazónak,
hogy támogattak bennünket.

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat támogatta az óvoda
Szülői Szervezetét - mint civil szerveződést -, így a beszoktatós
gyermekek kivételével el tudtuk vinni külön busszal a
gyermekeket Mátrafüredre. Mielőtt birtokba vették a nagy
játszótér izgalmas játékait, megnézték mit rejt a hátizsák, amit
otthonról hoztak. A középső csoportosok a közeli erdő fái alatt
makkot, falevelet gyűjtöttek, a nagycsoportos gyermekek pedig
a Kozmári kilátót látogatták meg. Mindenki nagy örömére
Mátrafüredről kisvasúttal utaztunk Gyöngyösre, majd külön
buszra szállva, kissé elfáradva, de boldogan, közös
élményekkel gazdagodva érkeztünk vissza az óvodába.
Az állatok világnapja programunkban is helyet kap, így a
tevékenységeket, játékokat, az ismeretszerzés különböző
formáit e téma köré gyűjtjük. A program lezárásaként a
középső csoportnak lehetősége volt egy közös kirándulásra, a
Mizsák családhoz. A család birtokán közelebbről is
megismerkedhettek az ott élő állatokkal. A gyermekek nagy
örömére, pónifogattal utazhattak a család birtokára. A
gyermekek nevében nagy köszönet a kellemes délelőttért.

November 10-én a Márton hét lezárásaként Márton napi
vigasságokkal szórakoztatta óvodásainkat a Zene-bona
társulat. Az előadás alatt nagyon jól szórakoztak a gyermekek,
amit köszönünk a Szülői Szervezetnek.
Már hagyomány óvodánkban, hogy minden év októberében, az
Ölelés világnapja alkalmából ellátogatunk Gyöngyösre, az
Ajándékdoboz Alapítvány által megrendezett „Maciölelésre”. A
maciölelésen kívül ugráló vár, lovacskázás, meleg tea és
sütemény is várja a gyermekeket. Ehhez kapcsolódóan az oda

Már második alkalommal pályáztunk, hogy bekerülhessünk a
„Mézes reggeli” programba, melyet a Mátraaljai Méhészek
Egyesülete szervez. November 15-én ellátogatott intézményünkbe Bíró Péter, a Palóctáj Mézlovagrend tagja. A
kezdeményezés célja a méhek és az egészséges életmód
népszerűsítése, a helyben termelt élelmiszerek megismertetése. Figyelemfelhívás a reggeli fontosságára és az egészséges
táplálkozásra, mivel a rossz étkezési szokások gyakran már
gyermekkorban kialakulnak. A program megvalósításához a
mézet Hegyi Miklós, helyi méhész, a kenyeret pedig a Kreatív
Birodalom ajánlotta fel, amit ezúton is köszönünk.
Az elkövetkezendő időszak is élményekben gazdag programokat tartogat minden óvodásunk és természetesen a szülők
számára is, hiszen együtt hangolódunk az Advent időszakára,
A cikk a következő oldalon folytatódik.
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közös kézműves délelőttök keretében és a csoportos karácsonyi
ünnepségeken.

Szabó Marianna intézményvezető

Újra Erdélyben!
A Móra Ferenc Általános Iskola 7-8. osztálya október 2-8.
között 6 napot tölthetett a „Határtalanul” program
keretében Erdélyben. A pályázaton 1.680.000 Ft-ot
nyertünk, de támogatta utunkat a minisztériumon kívül
Rózsaszentmárton Önkormányzata is 200.000 Ft-tal és a
Móra Ferenc Alapítvány is 150.000 Ft-tal. Azért kértünk
segítséget az önkormányzattól és az alapítványtól, hogy a 8.
osztályból is minden tanuló részt vehessen ezen a
felejthetetlen úton.
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Az előkészítő órákon a diákok sokat hallottak Erdély
történelméről, földrajzáról, az ott élő emberek szokásairól,
hagyományairól. Tablókat állítottak össze a látnivalókról.
Műsorokkal, tánccal, dalcsokorral készültünk a nagy
találkozásra a csíkszentmártoni iskolásokkal.

Nagy izgalommal indult hajnalban a 34 tanulót, 4
pedagógust, 9 felnőtt kísérőt számláló csapat. Nagylaknál
léptük át a határt, majd Aradon megkoszorúztuk a vértanúk
emlékművét. Ezután Déva felé vettük az irányt, de a várat
csak lentről csodálhattuk meg, mivel elromlott a felvonó. Így
is lenyűgöző látványt nyújtott. Annál több idő jutott a
Hunyadiak ősi fészkére, Vajdahunyad várára. Az első
éjszakát Torockón töltöttük a Gyopár Kempingben. Másnap
a Néprajzi Múzeumban ismerkedhettünk meg a település
történetével, hagyományaival. Csodaszép fekvésű a falu, a
Székelykő lábánál fekszik. Ezután a Tordai sóbánya
következett, majd Segesvár hangulatos középkori utcáit
jártuk be. Tiszteletünket tettük Fehéregyházán Petőﬁ
Sándor szobránál, megtekintettük a róla elnevezett
múzeumot is. Estére érkeztünk meg Csíkkozmásra, a
Tulipán panzióba.

A cikk a következő oldalon folytatódik.
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Következő nap ismét gyönyörű látnivalók vártak bennünket:
a csíksomlyói kegytemplomban a Székely himnuszt
énekeltük el, majd a történelmi határon, Gyimesbükkön
elmerengtünk, milyen nagy is volt valamikor Magyarország.
Hihetetlen színekben pompáztak az erdők észak felé is, a
Békás-szoros hatalmas sziklafalairól szinte nem tudtuk
levenni tekintetünket. Talán október 6-át vártuk a
legjobban, hiszen az aradi vértanúk napjára közösen
emlékeztünk a csíkszentmártoni diákokkal. Már a
kirándulás előtti hetekben felvettük a kapcsolatot velük, így
jó néhányan ismerősökként köszönthették egymást. Verses
összeállítással kezdtük műsorunkat, amelyet a Rózsafa
citerazenekar dalai színesítettek. Szólót énekelt, illetve
klarinéton játszott Vellai Ferenc. Ezután bemutattuk

falunkat, iskolánkat, majd Báti István és kislánya énekelt.
Előadtuk Kodály „Mátrai képek” című dalcsokrát, majd egy
vidám néptánc következett. A műsorokat betanította Teréki
Istvánné, Huczkáné Kiss Katalin, Szöllősi Roland, Vellai
Ferenc és Báti István. Megható volt az az igyekezet, az a
szeretet, ahogy fogadtak bennünket a csíkszentmártoniak. A
közös megemlékezésen ott volt szinte az egész iskola, a
szülők kürtőskalácsot sütöttek, tárkonyos ragut főztek.
Külön köszönet Víg István igazgató úrnak, hogy immár
harmadszor is fogadtak bennünket, Pál Zoltán
igazgatóhelyettes tanár úrnak pedig odaadó, fáradságot
nem ismerő szervező munkájáért! Délután megtekintettünk
egy gazdaságot, majd jót fociztunk a műfüves pályán. A
napot vidám táncházzal zártuk. Közben barátságok
szövődtek, amelyek azóta is tartanak az internetnek
köszönhetően.
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Másnap, szombaton Gábor Áron városába, Kézdivásárhelyre látogattunk el, útközben megálltunk a nyergestetői
48-as emlékműnél is. A szemerkélő eső ellenére is be
tudtunk menni a nagyon izgalmas Mohosi-tőzegláp
tavacskái közé, majd a Szent Anna-tó csodálatos látványa
nyűgözött le bennünket. Az utolsó éjszakát ismét Torockón

töltöttük, majd vasárnap délelőtt Kolozsvárral ismerkedtünk. A Szent Mihály-templomban éppen vasárnapi
mise kezdődött, nem is ütköztünk meg rajta, hogy magyarul
szólt a pap a hívekhez. A templom mellett a híres Mátyásszoborcsoportot néztük meg, majd a híres király szülőházát
kerestük fel.

Tiszteletünket tettük még Nagyszalontán, ahol megkoszorúztuk Arany János szobrát, s megtekintettük a Csonka
tornyot is. Bizony, már sötétedett, mire a határt elértük, s 23
óra körül érkeztünk meg szeretett szülőfalunkba.
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Felejthetetlen hat napot tölthettünk el a Történelmi
Magyarország legszebb területén, Erdélyben. A csodálatos
táj, a történelmi látnivalók megismerésén kívül a
legfontosabb az ott élő magyarokkal, testvéreinkkel való
kapcsolat megteremtése, ápolása, hogy lássák gyermekeink,
mit jelent magyarnak lenni és megmaradni idegen nyelvi
környezetben, kisebbségben.
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Külön köszönet még egyszer azoknak, akik lehetővé tették,
illetve segítették, hogy mindezt átélhessük: az Emberi
Erőforrások Minisztériumának, Rózsaszentmárton
Önkormányzatának, a Móra Ferenc Alapítványnak, az Apci
Húsnak, a Lőrinci és Szolnoki COOP-nak, a Kedvenc
Gyöngyfruct Kft-nek és a G-Fruct Kft.-nek!

Teréki Istvánné tanárnő

Rákellenes Liga hírek
A Magyar Rákellenes Liga Rózsaszentmártoni Alapszervezete október 18-án tartotta hagyományos sétáját a falu
főutcáján. A séta előtt Gaál Imre a Liga általános
elnökhelyettese köszöntötte a megjelenteket, majd Szécsi
Emese, az Egészségfejlesztési Iroda munkatársa- igen
színvonalas előadást tartott "Emlőrák egy egészségfejlesztő
szemével" címmel. A rendezvényen 44 felnőtt és 20 pártoló
diák vett részt. Az album utolsó képén lévő csodás csokorral
köszönte meg a liga vezetősége alapszervezetünk tagjainak
az eddig végzett jó munkáját.

A cikk a következő oldalon folytatódik.
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Gubis Istvánné elnök

Szent Márton napi megemlékezés
November 12-én a Szent Márton templomban tartotta
községünk egykori plébánosa, Hubay József Bertalan
címzetes kanonok a búcsúi szentmise keretében az
aranymiséjét. Hubay Atya 1989-től 2004-ig szolgálta a
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rózsaszentmártoni híveket. Nyugdíjazása óta a szücsi
egyházközségben tevékenykedik, de Rózsaszentmártonból
is sokan felkeresik a mai napig, látogatják szentmiséit, nála
végzik a szentgyónást.
A Rózsaszentmártonban töltött 15 éve alatt Hubay Atya
őszinte hittel, bölcs józansággal, a szíve melegével tartotta
egybe az egyházközséget, megfoghatatlan szálakkal kötve
közösségünket az Isten házához. Lelkeink igaz pásztora
volt, aki nem hangos szóval, hanem a felebaráti szeretet
hangján szólított meg minket.

Hálával és köszönettel tartozunk neki a Rózsaszentmártonban töltött szolgálatáért, pappá szentelésének 50.
évfordulóján a Jóisten áldását kérjük életére, hivatása
további gyakorlására.
Rózsaszentmárton község megbecsüli azokat a jeles
embereket, akik a község szolgálatában, a lakosság
érdekeinek elősegítésében példamutató tevékenységet
folytatnak. Rózsaszentmárton Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete úgy döntött, hogy aranymiséje
alkalmából a Rózsaszentmárton Községért Kitüntető Címet
adományozza Hubay Atya részére.
Sipos Jánosné polgármester

Szent Borbála napi megemlékezés

munkájukra. Adjon az Isten nekik minden nap jószerencsét
ahhoz, hogy a napi műszak után erőben, egészségben
hazatérhessenek családjukhoz.

A Községi Önkormányzat és a Nyugdíjas Bányász
Szakszervezet szervezésében immáron 12. alkalommal
gyűltünk a Borbála napi szentmisén, hogy megadjuk a
tiszteletet a múltnak, megemlékezzünk arról a 14
bányászról, akik a legbecsesebbet, az életüket áldozták a
bányász szakmáért. Nevüket örök mementóként a Pápai
Zsolt vállalkozó által adományozott Bányász emlékmű őrzi,
amely előtt minden évben lerójuk kegyeletünket.

A megemlékezés mellett a rendezvény másik fontos
momentuma volt az együttlét, hogy évről-évre ismét
találkozunk, baráti közösségünk egyre növekszik. A
visszatérő kedves vendégeink mellett mindig találunk új
arcokat, akik megismerhetik Rózsaszentmárton lakóinak
vendégszeretetét, összetartását.

Imádkoztunk a szentmisén a jelenkor bányászaiért is, a
Mindenható és Szent Borbála közbenjárását kérve

A cikk a következő oldalon folytatódik.
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Szabó Zsolt NFM államtitkár, a térség parlamenti
képviselője arra hívta fel a ﬁgyelmet Borbála-napi
köszöntőjében: az asszonyokba vetett bizalom köszön
vissza Szent Borbála tiszteletében. Bányásznak lenni
sohasem volt könnyű, az, aki a föld alá megy le keményen
dolgozni, ő áll helyt igazán, tudván: otthon hazavárják.
Ehhez hinni kell Szent Borbálában – mondta, hozzátéve:
büszkék lehetünk arra, hogy a környéken, Selypen már
technikusi szintű bányászképzés van, bízva a bányászat
jövőjében, bezárt bányák újranyitásában.

bezárták, de a rózsaiak ápolják a hagyományokat, évek óta
szervezik a bányásznapi és a Borbála-napi ünnepeket.
A bányász emlékműnél Hegyi Istvánné szavalatát
hallgathatták meg a jelenlévők, majd az ünnepi koszorúzás
következett. Meghívott vendégeinket a Művelődési Házban
láttuk vendégül, ahol Ludányi Noémi és Szőke Sándor
fellépésében gyönyörködhettünk.

Az ünnepi szentmisét követően bányásztörténeti előadást
hallhattak az egybegyűltek Dr. Izsó Istvántól, s Bóna
Róbert, a Mátrai Erőmű Zrt. visontai bányájának igazgatója
– korábbi rózsai lakos – is méltatta a bányásztevékenység
jelentőségét a falu életében. Felidézte, 130 évvel ezelőtt itt
indult meg a lignitkitermelés a környékben. A bányát már
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A rendezvényről bővebben:
http://rozsaszentmarton.lapunk.hu/?modul=oldal&tartal
om=1207580
http://hatvanonline.hu/hir/Borbalanap_tisztelet_a_mult
nak/0/7/12531
Koczka István titkár
Sipos Jánosné polgármester

A Hármas Évfordulóra
kiírt pályázatok nyertesei
„Az én falum” óvodások
számára kiírt rajzpályázat nyertesei:
I.
II.
III.

Rózsakert jelige (Nagy Bianka és Csuka Zonga)
Templom 1. jelige (Séra Csenge)
Kotrógép – kotróka jelige (Pintér István Hunor)
„Az én falum története” általános iskolások
számára kiírt irodalmi pályázat nyertesei:

I.
II.
III.

Rózsai körút című írásával Morvay Zsóﬁa
A bányászok élete című írásával Szabó Zsolt
Miért szeretem Rózsaszentmártont? című írásával
Jancsó Júlia
„Takaros ház és porta” pályázat nyertesei:

I.
II.
III.

Bálint Sándorné Árpád köz 11.
Elekes Gáborné Mátyás király út 28.
Szép Sándor Imre Tabán út 10.

Az I. helyezettek pályázatonként 10.000 Ft-os, a II. helyezettek 5.000 Ft-os, a III. helyezettek 3.000 Ft-os könyvutalványt kaptak. Szívből gratulálunk a helyezetteknek.
Az „Ezt szeretem Rózsaszentmártonban” címmel kiírt
fotópályázatra néhány pályamű érkezett csupán, így a
Képviselőtestület úgy döntött, hogy nem hirdet eredményt.
Sipos Jánosné polgármester

KönyvtárMozi Plusz
A KönyvtárMozi program 2015 októberében indult útnak az
egész ország területén. A programot az Informatikai és
Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei könyvtárak
közreműködésével. Nagyszerű lehetőség arra, hogy a hazai
értékes alkotások, ﬁlmek, amelyekben sok élmény és érték
kerül megjelenítésre eljussanak a kistelepülésen élőkhöz is.
Novemberben a Móra Ferenc Általános Iskola osztályai
közül az 1., a 2., az 5. és a 7. osztály tanulói kaptak meghívást
a moziba és az azt követő kézműves foglalkozásra.
A cikk a következő oldalon folytatódik.
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KönyvtárMozi gyerekszemmel:
November 10-én az 5. osztályos tanulók gyűltek össze egy
közös történelem- és irodalomórára. Könyvtárunk vendége
Pintérné Pordány Mária a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár gyermekkönyvtárosa volt, ő irányította a
foglalkozást, mely közös beszélgetéssel indult.
Beszélgettünk arról, hogy mit jelent a régészet, a néprajz, a
nyelvészet, majd a foglalkozásokhoz kapcsolódó képeket
kellett csoportosítani. Ismereteket szereztünk László Gyula
régészprofesszorról is, hiszen az ő képei illusztrálják Arany
János: Rege a csodaszarvasról c. költeményéből készült
rajzﬁlmet, melyet közösen megnéztünk. Arany
költeményében ősi történelmünk és hitvilágunk emlékei
keltek életre. A ﬁlm megtekintése után memóriajátékot
játszottunk. A kártyákon a ﬁlm néhány jelenete volt, fel
kellett ismerni azokat, majd meg kellett keresni
mindegyiknek a párját. Olvashattunk a témához
kapcsolódó könyveket is. A kézműves foglalkozáson
nyakláncot készítettünk bőrből, melyre különböző díszeket
tehettünk. Nagyon jól éreztem magam, szívesen részt
vennék máskor is ilyen könyvtári órán.
Furcsa látogató című animációs ﬁlmet, majd a
nagyteremben kódexeket készítettünk, vidám volt a
hangulat közben. Nagyon tetszett ez a rendhagyó
történelemóra, szívesen elmennék még egy ilyen
eseményre!

Nagyon érdekes könyvtári órán vehettünk részt november
14-én. Mátyás királyról hallottunk érdekességeket: mikor és
hol született, hol uralkodott, ki volt a felesége, miért volt ő
igazságos király. Beszélgettünk Mátyás könyvtáráról is,
hiszen művelt uralkodó volt, szeretett olvasni. Megnéztük a
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Az 1. és a 2. osztály tanulói „A Négyszögletű Kerek Erdő:
Vacskamati virágja” című rajzﬁlmet tekintették meg Szabó
Eszter vezetésével, aki a Hevestéka munkatársa. Előtte
arról beszélgettünk, hogy kit mi tesz boldoggá. A mese után
színes virágokat készítettünk, amit boldogan vittünk haza
anyukánknak.
Szeretnénk megköszönni a Művelődési Háznak, a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkatársainak,
Igazgató Úrnak és a Nevelőknek, hogy a gyermekek részt
vehettek ezeken a rendhagyó órákon!
Hegyi Ferencné könyvtáros

Ez évi kitüntettjeink
Az augusztus 20-i ünnepi szentmise keretében kerültek
átadásra az idei Önkormányzati kitüntetések. A Rose Belly
Hastánckor 10 éves fennállása alkalmából elismerő
oklevelet vehetett át. A Rózsaszentmárton Községért
Kitüntető Címet Szegedi József atkári fafaragó kapta. 14
évig lakott Rózsaszentmártonban, községünkre, mint
szülőfalujára emlékszik. A Rózsaszentmártoni Lignitbányászati Emlékházba adott ajándékba domborműveket

és neki köszönhetjük az idei Hármas évfordulós ünnepségekre készített kopjafát. További három fafaragását
ajándékozza Rózsaszentmártonnak, amelyek az intézmények előtti téren kerülnek elhelyezésre.
A Díszpolgári Címet idén Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint
kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára, a térség
országgyűlési képviselője kapta. Az általa mentorált
fejlesztések, az elért eredmények önmagukért beszélnek,
A cikk a következő oldalon folytatódik.
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Hivatal 100 méteres körzetében szabad internetezési
lehetőséget biztosít az intézményeket igénybe vevők
számára.
Sipos Jánosné polgármester

Tájékoztató az Önkéntes
Területvédelmi Tartalékos
szolgálatformáról
Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra,
akik civil foglalkozásuk megtartása mellett támogatják a
honvédelem ügyét!
hosszú évtizedekre meghatározzák Rózsaszentmárton
településképét, az itt élő emberek mindennapjait.
Gratulálunk a kitüntetetteknek és a jubiláló civil
szervezetnek, kívánunk nekik további erőt, egészséget,
kitartást munkájuk végzéséhez.

„A honvédelem nemzeti ügy!”
A Magyar Honvédségben (MH) vállalható legújabb
szolgálati forma népszerűsítése, bemutatása és a biztosított
létszámkeretek feltöltése Heves megyében is elkezdődött.
A tartalékos rendszer fejlesztése kapcsán a tervek szerint
járásonként egy század területi elven szervezett tartalékos
erő megalakítására kerül sor. Az Önkéntes Területvédelmi
Tartalékos (ÖTT) szervezet szükség esetén helyben biztosít
majd egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erőt. Fontos,
hogy ne legyen megyénkben olyan település, amely nem
rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú
kiképzett katonai erővel.

Sipos Jánosné polgármester

Szupergyors internet,
WIFI elérhetőség
Kiemelt kormányzati beruházás keretében az ország 122
településén épül ki idén a szupergyors internet hálózat.
Heves megyében elsőként Rózsaszentmártonban valósult
meg a beruházás. A Magyar Telekom hálózatát bővítve, a
jelenlegi hálózat mellé egy korszerű, GPON technológiájú
hálózatot épített ki. A hálózat átadását követően a Telekom
magasabb szintű szolgáltatásait is igénybe tudják venni a
lakosok. Az Önkormányzat a Művelődési Házban biztosított
egy héten keresztül lehetőséget a rózsaszent-mártoni
lakosoknak, hogy helyben tudják megkötni az új
szerződéseket.
A program keretében lehetőség nyílt publikus WIFI
kiépítésére, amely 2018. máciusától a Polgármesteri

22.

A felkészítések alkalmával olyan kiképzést, képzettséget,
tudást kapnak a tartalékosok, mely a helyi közösség védelmi
(honvédelmi, katasztrófavédelmi) képességét növeli.
Miután protokolláris feladatai is lesznek a tartalékos
katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi
megemlékezések, koszorúzások színvonalát.
A tartalékosok felkészítése és szükség esetén az alkalmazásuk helyben fog történni, tehát alapvetően a járásban,
esetleg a megyén belüli utazással valósul meg foglalkoztatásuk évente összesen 20 napban.
A cikk a következő oldalon folytatódik.
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Fontos információ, hogy a szolgálatra a kormányablakokban, a járási hivatalokban vagy a megyeszékhelyen
lévő toborzó irodában is lehet jelentkezni. Emellett
kapcsolatba lehet lépni a toborzó szervekkel, sőt regiszt-rálni
is az Interneten keresztül a www.iranyasereg.hu oldalon.

Jelentkezés a szolgálatra: A mellékelt regisztrációs lap
kitöltése és a toborzó irodába történő eljuttatása jelenti a
katonai szolgálatra történő jelentkezést. Leadható a
polgármesteri hivatalokban kijelölt ügyintézőnél, a
kormányablakokban, vagy elküldhető e-mailben:
heves.toborzo@mil.hu, illetve postai úton: MH KIKNYP 5.
Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda, 3300 Eger,
Hatvanasezred út 3. Jelentkezhet minden nagykorú,
magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű
és cselekvőképes magyar állampolgár, a mindenkori
öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig. A regisztrációs lap
elérhető még a megyei toborzó iroda ügyfélszolgálatán
(3300 Eger, Hatvanasezred út 3.), valamint a kormányablakokban, és a www.irányasereg.hu weblapon is.
Alkalmassági vizsgálat: A regisztráció után, csak a katonai
toborzókkal történt egyeztetést követően kerülhet rá sor.
Katonai szolgálatra szerződést kötni csak alkalmas
minősítésű egészségi, pszichikai vizsgálatot követően
lehet. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai
szolgálatra jelentkezőnek a kézilőfegyverek, lőszerek, gázés riasztófegyverek megszerzésének és tartásának
egészségi alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti II.
típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. A
vizsgálatot a jelentkező személy háziorvosa is elvégezheti,
ha van foglalkozás-egészségügyi alkalmasság vizsgálatra
szóló képesítése. Ellenkező esetben foglalkozásegészségügyi képesítéssel rendelkező szakorvos végzi. A
vizsgálat költségét a Magyar Honvédség ﬁzeti.
Járandóságok:
Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona a szerződéskötést követően szerződéskötési díjra, továbbá a teljesített
szolgálati évenként, utólag rendelkezésre állási díjra
jogosult.
A tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes területvédelmi
tartalékos katona – a tényleges szolgálatteljesítése idejére,
a szerződésében foglalt rendszeresített beosztáshoz előírt
rendfokozat szerinti illetményre (alapilletmény) jogosult.
A tényleges szolgálatteljesítés időtartamára laktanyai
elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és hadiruházati
ellátásra, továbbá egyes szociális támogatásokra (parancsnoki és magasabb parancsnoki segély, utazási költségtérítés) jogosult.
Az ÖTT szolgálatteljesítésnek és az ahhoz kapcsolódó
előnyök, kedvezmények, támogatások igénybe vételének
feltétele, hogy a tartalékos katona részt vegyen az ÖTT
alapfelkészítésen, a beosztásra történő felkészítéseken,
továbbá – elrendelésük esetén – a honvédelmi
feladatokban.

Az ÖTT állományába tartozó tartalékosnak a rendelkezésre
állás időszakában parancsadási joga vagy a parancs
teljesítésével kapcsolatos kötelezettsége nincs. A behívás
esetén az ÖTT tartalékos állománya az MH tényleges
állományába kerül, a szerződésében rögzített, pontosított
feltételekkel (pl.: alkalmazási körzet behatárolása,
bevonulási idő, stb.) terhelik azon jogok és kötelezettségek,
amelyek az önkéntes tartalékos katonákra általában is
fennállnak.
A honvédség a kiesett munkáért – előzetesen aláírt
megállapodás alapján – kompenzálja a munkáltatót!
Ha szereti a kihívásokat, az embert próbáló feladatokat,
kipróbálná milyen a katonai szolgálat, de még nem biztos
benne, hogy hivatásszerűen, főállásban vállalná ezt, akkor
most jelentkezzen önkéntes tartalékos katonának!
Vállald a kihívásokat, állj közénk
és válaszd a Bátrak Útját!
-Hogyan épül fel az önkéntes területvédelmi tartalékos
rendszer, és ki lehet területvédelmi tartalékos?
A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja az önkéntes
tartalékos rendszerét, amelynek új elemeként a helyi
közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi
tartalékos (ÖTT) szolgálati formát. Az ország valamennyi
járásában megalakítandó, területi elven szervezett önkéntes
tartalékos századok célja, hogy szükség esetén helyben álljon
rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. Az
önkéntes területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések
alkalmával olyan kiképzést, felkészítést kapnak, amely növelia
helyi közösség védelmi képességét, legyen szó honvédelmi vagy
katasztrófavédelmi helyzetről.
Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil
foglalkozásuk megtartása mellett támogatják a honvédelem
ügyét! Nincs megkötés abban, milyen arányban jelentkezhetnek
nők és férﬁak. A honvédelem nemzeti ügy, amely nem tesz
különbséget állampolgár és állampolgár között. A Magyar
Honvédség szolgálati formáival és képzési rendszerével
hozzájárul ahhoz, hogy mindenki ﬁzikai képességének és
leterheltségének megfelelő mértékben tudjon részt vállalni a Haza
A cikk a következő oldalon folytatódik.
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- Mit jelent a munkáltató számára a kompenzációa
munkavállaló szolgálatteljesítési időtartamára? Ha
anyagi kompenzációt, akkor ebben az esetben milyen
összegről beszélünk?
A 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet az önkéntes tartalékos
rendszerhez kapcsolódó, a munkáltatót megillető támogatásokra
a következő szabályozást dolgozta ki:
A munkáltató, akinek van önkéntes tartalékos munkavállalója,
annak tényleges katonai szolgálatteljesítése időtartamára,
valamint az ezzel kapcsolatban kiadott pótszabadság
időtartamára kompenzációra jogosult. Az önkéntes tartalékost
foglalkoztató munkáltató kompenzációjának mértéke a Központi
Statisztikai Hivatal által utoljára publikált féléves, vagy éves
ágazati bruttó átlagkereseti adatok alapján számított napi összeg.
A számításhoz a munkáltató statisztikai számjele szerinti
nemzetgazdasági ágazat bruttó átlagkereseti adatát kell
ﬁgyelembe venni.
A munkáltató a kompenzáció teljes összegére jogosult, ha vállalja,
hogy munkavállalója önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítését a Magyar Honvédség által meghatározott időpontban
biztosítja, és nem kezdeményezi a behívás átütemezését. A
munkáltató a kompenzáció 50%-ára jogosult, ha ezt nem vállalja,
vagy nem teljesíti. Részmunkaidőben foglalkoztatott önkéntes
tartalékos munkavállaló után a munkáltatót a munkavállaló
munkaidejével arányos kompenzáció illeti meg. Nem jogosultak
kompenzációra az államháztartás központi alrendszerébe tartozó
költségvetési szervek, az államháztartás önkormányzati
alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, az államháztartás
társadalombiztosítási rendszerében működő szervek, az
elkülönített állami alapokat kezelő szervek, valamint a többségi
állami tulajdonú gazdasági társaságok.
A munkáltató az őt megillető kompenzációról lemondhat.
Megállapodás hiányában a munkáltató kompenzációra nem
jogosult. A munkáltatót megillető kompenzáció kiﬁzetése
utólagos ﬁnanszírozással történik.
A Magyar Honvédség az önkéntes tartalékosokat
foglalkoztató munkáltatókkal megállapodást köt,
amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a munkáltató tevékenységének ágazati besorolása;
b) a munkáltatónak a kompenzáció megállapításához és
folyósításához szükséges adatai;
c) a munkáltató nyilatkozata a behívás átütemezésére vonatkozó
kérelemről, vagy ennek kizárásáról;
d) a munkáltató nyilatkozata a kompenzációs igényéről, vagy az
erről való lemondásról.
A megállapodást a Magyar Honvédség a munkavállaló útján az
önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkezésekor juttatja el a
munkáltató részére, aki annak kézhezvételétől számított 15
munkanapon belül megküldi azt a Magyar Honvédség illetékes
szerve részére. A munkáltató – személyében bekövetkezett és a
megállapodás tartalmát érintő – minden változást 15
munkanapon belül bejelent a Magyar Honvédség vele szerződést
kötő illetékes szerve részére. A munkáltató amennyiben a behívás
átütemezésének lehetőségét nem zárta ki, háromévente egy
alkalommal, a működésével összefüggő okból jogosult az
alkalmazásában álló önkéntes tartalékos tényleges szolgáltra
történő előre tervezett behívása egyszeri átütemezésének
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kezdeményezésére. Az átütemezést az MH területileg illetékes
katonai igazgatási szervezeténél kell kezdeményeznie. Az
átütemezés kezdeményezésének joga nem illeti meg a
munkáltatót a Magyar Honvédség által előre nem tervezhető
behívás esetén.
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lépett hatályba. Természetesen az
önkéntes területvédelmi rendszer kiépítésével a kompenzáció
biztosításának lehetőségeit is fejleszteni kell, hogy minél jobban
alkalmazkodjon a rendszerhez és motiválja a munkáltatót is.
- Milyen járandóságai vannak a területvédelmi tartalékos katonának?
Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona a szerződéskötést
követően szerződéskötési díjra, továbbá a teljesített szolgálati
évenként, utólag, rendelkezésre állási díjra jogosult. A tényleges
szolgálatot teljesítő önkéntes területvédelmi tartalékos katona a
tényleges szolgálatteljesítése idejére a szerződésében foglalt
beosztásához előírt rendfokozat szerinti alapilletményre jogosult.
A tényleges szolgálatteljesítés időtartamára laktanyai
elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és hadiruházati ellátásra,
továbbá egyes szociális támogatásokra (segélyezés) jogosult. Az
önkéntes tartalékos szolgálat, és az ahhoz kapcsolódó előnyök,
kedvezmények, támogatások igénybe vételének a feltétele, hogy a
tartalékos katona részt vegyen az önkéntes területvédelmi
tartalékos alapfelkészítésen, a szükséges további felkészítéseken,
valamint az elrendelt honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatokban.
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a mentést vagy evakuálás megszervezését az aktív katonai erők
megérkezéséig.
Az önkéntes tartalékos a behívás idejére a Magyar Honvédség
tényleges állományába kerül, és a szerződésében rögzített
feltételekkel (pl.: alkalmazási körzet, bevonulási idő, stb.)
terhelik azon jogok és kötelezettségek, amelyek az önkéntes
tartalékos katonákra általában is fennállnak.
- Hogyan épülnek fel a járási századok?
Magyarország minden járásában létre fogunk hozni területvédelmi alegységeket, amelynek szervezeti struktúrája valóban
egy lövész század üzemeltetéséhez és létszámarányaihoz hasonló.
A századok parancsnoka katonai tapasztalatokkal már
rendelkező kiképzett vezető. A járási területvédelmi századok
szakmai irányítását a megyei előkészítő törzs és felkészítését a
kiképző század aktív állományú katonái végzik, akik a Magyar
Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Katonai Körzet parancsnokságai irányítása alá tartoznak.
A rendszer célja, hogy ne legyen olyan település, amely nem
rendelkezik önkéntes tartalékos katonával, bizonyos létszámú
kiképzett katonai erővel! A szervezési, kiképzési és toborzási
feladatokat a területvédelmi kötelékek vezetésére létrehozott
szervezeti elemek (toborzó-, kiképző állomány) kitelepülve
hajtják végre.

Rózsa napok képekben

- Jelentkezési feltételek:
Jelentkezhet minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel
rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar
állampolgár, a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig.
Az alkalmassági vizsgálatra csak regisztráció után, csak a katonai
toborzókkal történt egyeztetést követően kerülhet sor. Katonai
szolgálatra szerződést kötni csak alkalmas minősítésű egészségi,
pszichikai vizsgálatot követően lehet. Az önkéntes területvédelmi
tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőnek a kézi lőfegyverek,
lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának
egészségi alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti II. típusú
alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálatot a
jelentkező háziorvosa is elvégezheti, ha van foglalkozásegészségügyi alkalmasság vizsgálatra szóló képesítése. Ellenkező
esetben foglalkozás-egészségügyi képesítéssel rendelkező
szakorvos végzi. A vizsgálat költségét a Magyar Honvédség ﬁzeti.
- A Területvédelmi tartalékos formánál évente mennyi
idő a kiképzés, a tényleges szolgálat?
Az önkéntes tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben
történik, alapvetően a járásban, esetleg a megyén belül, évente
összesen 4X5 napban. A kiképzés modulrendszerben valósul meg,
így az igazolt modulok után van lehetőség a szolgálati formák
közötti váltásra (tartalékosból szerződéses katona). Például aki az
alapkiképzés 1 modulkiképzését végrehajtotta, szerződéses
bevonulás esetén azt már nem kell megismételnie. A kiképzés
ideje is tényleges szolgálati időnek számít.
- Milyen jellegű szolgálatot jelent a saját járásban lévő szolgálat?
A területvédelmi tartalékosok alapvető feladata a honvédelmi
feladatok támogatása és részbeni ellátása. Példaként elmondható,
hogy katasztrófa helyzetben, a felállított egység képes megkezdeni
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