
Kedves Olvasóink! Mint talán sokan
értesültek már róla, a nagyoroszi
Képviselõ-testület 2015. január 01-tõl
szerzõdést bontott a balassagyarmati Ipoly
Média KFT-vel, így a mindössze négy
lapszámot megért Nagyoroszi Újság
kiadása is megszûnik.
Épp ezért egy korrekt lap igénye merült fel
sok emberben, akik egy képviselõi
kezdeményezésre összefogtunk, és
felajánlottuk ingyenes munkánkat ahhoz,
hogy egy csupán nyomdaköltségbe kerülõ
új lap születhessen. Terveink szerint ez a
lap, az Oroszi Hírhozó pártatlan, független,
tényszerûen tájékoztató lap lesz, ami a
közelmúlt eseményeirõl tájékoztatja majd
a lakosságot, mindemellett a különféle
rovataival színes olvasnivalót is ad az
elmúlt években ezt hiányolni kényszerülõ
lakók kezébe.

tehát vissza, és kezdünk szó szerint is „új
lapot”. Ilyen gondolatok mentén indítjuk
útjára ezt az új nagyoroszi hírforrást,
remélve azt, hogy mások is sajátjuknak
fogják tekinteni, és a hírek, cikkek, képek,
tippek, ötletek áradni fognak a „közösbe”,
hogy tájékoztathassuk egymást minden,
számunkra nagyon fontos dologról!
Ígérjük, mi, szerkesztõk, cikkírók nem
leszünk pártosak, s ahogy egy lapnak kell,
tényszerûek maradunk mindig, mindenben.
Nem leszünk részrehajlóak sem, és minden
véleményt meghallgatunk, megjelentetünk,
beszerkesztünk a lapba, ha az nem öncélúan
vádaskodó, ha nem a lejáratás szándékával
íródott, ha nem mellõzi a valós tényeket,
ha nem rosszindulatú, ha felismerhetõ benne
a jobbítás szándéka!! Terveink szerint
beszámolunk majd Önöknek a
sporteseményekrõl, a kulturális
eseményekrõl, az Önkormányzatnál
történtekrõl (határozatok, rendeletek
közzététele, testületi ülések döntései), rövid
hírekkel minden, az orosziakat érintõ
eseményrõl.
Szívesen várjuk visszajelzéseiket.
Lapszámainkat olvassák olyan jó
szándékkal, amilyennel mi azt készítettük
Önöknek!
                    Krasznainé Konczili Éva
                          alapító-szerkesztõ

Beköszöntõ!

Elfogadhatatlannak tartottuk azt az
állapotot, hogy az elmúlt hónapokban
elhunyt díszpolgárainkról való
megemlékezés sem látott még napvilágot
Nagyorosziban, míg a szomszédos
településeken megemlékeztek róluk!
Mostani lapszámunkkal nem mehetünk
vissza a 2014-es év teljes idõszakára,
egyszerûen nem pótolhatjuk azt, ami már
elmúlt. A választási idõszakig tekintünk
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A 2014. októberi önkormányzati választás
eredményei Nagyorosziban:

Polgármester: Gönczöl József
Alpolgármester: dr. Ferenczi Gábor
Képviselõk:  Borbély István László, dr. Ferenczi Gábor,
Gál Zsuzsanna Éva, Hauszmann Gábor Ferenc, Szorcsik
Attila, Varga István
Bizottságok:
Pénzügyi Bizottság: elnök: Varga István
testületi tagok: Gál Zsuzsanna Éva, Szorcsik Attila
külsõs tagok: Bálint-Busai Szilvia, Dávid Ádám
Szociális Bizottság:  elnök: Hauszmann Gábor
testületi tagok: Borbély István László, Varga István
külsõs tagok: Gál József, Megyeri Attiláné
Nemzetiségi Önkormányzat:
elnök: Botos Emil
elnökhelyettes: Lakatos Tiborné
tag: Botos József

Határozatok

30/2014.(10.27.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
Gönczöl József fõállású polgármester illetményét 448.700,-
Ft/hó, költségtérítését 67.300,-Ft/hó állapítja meg.

32/2014.(11.17.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
2015. január 1-tõl a Felszabadulás út nevét Fõ útra, a
Ságvári út nevét Törcsi János utcára változtatja a 2012. évi
CLXVII. törvény elõírásai szerint. A változások bejegyzése
ingyenes. A házszámtáblák egységesítése érdekében a
házszámtáblák cseréjének költségét az önkormányzat
vállalja.

33/2014.(11.17.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az
Önkormányzat 2014. I. félévi beszámolóját 197.760 eFt
bevétellel, 184.687 eFt kiadással elfogadja.

34/2014.(11.17.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
jóváhagyja a 2013. évi szociális és gyermekvédelmi
tevékenységrõl szóló beszámolót.

35/2014.(11.17.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
elfogadja a Nefelejcs Óvoda 2013/2014. évi
tevékenységérõl szóló beszámolót.

36/2014.(11.17.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
2015. január 1-tõl az alábbi pályázóknak állapít meg Bursa
Hungarica ösztöndíjat 2015 évre, az alábbi sorrendben
5000-,Ft/fõ/hó összeggel: 1. Siklósi Szabina 2. Szabó
Kornél 3. Krasznai Kata 4. Bódis Gábor 4. Szajbert Enikõ

37/2014.(11.17.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendõ
megállapodást jóváhagyja.

38/2014.(11.17.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Nefelejcs Óvoda óvodavezetõjének 2014. szeptember 1.
- 2015. szeptember 1. közötti idõszakra Holma Zoltánnét
bízza meg, bérének változatlanul hagyása mellett.
Határidõ: 2014.09.01. – 2015.09.01.

39/2014.(12.01.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagyorosziban” címû
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0077. azonosító számú
pályázatra benyújtott pályázatokat a melléklet szerint
eredménytelennek nyilvánítja.
A fenti pályázatra új eljárást ír ki, azzal, hogy azt gyorsítottan,
meghívásos, tárgyalásos eljárásban kell elbírálni, azzal, hogy
a pályázatok közül elsõrendû szempont az olcsóság,
másodsorban a pályázónak a kivitelezéshez a fedezet
rendelkezésre álljon, és a 2015. május 31-i határidõt
mindenképpen tartania kell.

40/2014.( 12.01) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
36/2014. (11.17.) számú Képviselõ-testületi határozatot a
szerint módosítja, hogy Janik Viktor is kapja meg a Bursa
Hungarica ösztöndíjat. Így 2015. január 1-tõl az alábbi
pályázóknak állapít meg Bursa Hungarica ösztöndíjat 2015
évre az alábbi sorrendben 5000-,Ft/fõ/hó összeggel:
1. Siklósi Szabina 2. Szabó Kornél 3. Krasznai Kata 4.
Bódis Gábor 4. Szajbert Enikõ 5. Janik Viktor
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Tarnai Imre Atya, mindenki Imre bácsija akárkit
magával ragadott közvetlenségével, vidámságával.
Bármilyen feladatba is kezdett, azt mindig fiatalos
hévvel és hatalmas buzgóssággal hajtotta végre, mit
sem törõdve korával. A modern technikában fiatalokat
megszégyenítõ ügyességgel igazodott el.
Október 27-én hunyt el, és kezdõdött el számára egy
szebb élet a Mennyei Atya színe elõtt. Hatalmas ûrt
hagyott maga után, amit nagyon nehéz lesz betölteni.
Nagyoroszin kívül korábban a környéken
Borsosberényben, Patakon és Horpácson is ellátta
teendõit lelkipásztorként. Nagyoroszi és Patak is
díszpolgárai között tisztelheti. Az alábbiakban rá
emlékezünk.

IMRE BÁCSI EMLÉKÉRE

Imre bácsi nemcsak papunk, hanem lelki atyánk is volt,
akihez bárki bizalommal fordulhatott tanácsért, segítségért.
Szerteágazó általános és teológiai tudása lehetõvé tette, hogy
minden ügyes-bajos dolgunkra választ és megoldást találjon.
Nem zárta be ajtaját a szegények elõtt sem, lehetõségeihez
mérten támogatta az elesetteket (például egy csángó
kisgyermeket is), lelki támaszt nyújtott a betegeknek.
Szívügye volt a kis közösségek létrehozása és gondozása.
Ezeknek Õ volt összetartó ereje és mozgatórugója. Ezekben
a közösségekben ki-ki megtapasztalhatta, milyen valahová
tartozni, egymásért felelõsséget vállalni, összetartani,
egymást segíteni, vagy egyszerûen csak meghallgatni.
Figyelemmel kísérte életünket: ha kicsit eltávolodtunk az
Istentõl, õ észrevette, megkeresett bennünket, és
visszavezetett a helyes útra. Õ az az ember volt, aki mindig
kirántott a rosszkedvbõl és elkeseredettségbõl. Nem hagyta,
hogy feladjuk, mindig optimista és vidám volt. Sokat
mondogatta: „Lógjatok ki a sorból!” Mi pedig útmutatásai
alapján több-kevesebb sikerrel igyekeztünk eleget tenni
ennek.
Felrémlenek ministránspróbák, ministránskirándulások
emlékei, amiken olyan jól éreztük magunkat. Imre bácsi
hagyta, hogy gyerekek legyünk: amellett, hogy szívén viselte
szellemi és lelki fejlõdésünket, hagyott teret a játéknak,
szórakozásnak is. Nem szólt ránk, ha bújócskázás közben
felfordítottuk a plébániát, vagy kiabálva kergettük egymást.
Alig egy-két évtizede még minden hétköznapi miséjén 10-
15 gyerek ministrált, igazi kis csapat voltunk, a
hagyományokkal szakítva, fiúk-lányok vegyesen.
Papi hivatása töltötte ki és tette teljessé életét. Nem ment
nyugdíjba (pedig megtehette volna), mert csak így látta
értelmét az életének. Szüntelen munkában, az emberek

segítésében. Már nagybetegen, tolószékbe kényszerülve is
misézett, egészen utolsó kórházba kerüléséig. Fájdalmait
türelemmel és szeretettel viselte, sosem panaszkodott, pedig
utolsó hónapjaiban sokat szenvedett.
Mindig bátor szóval és tettekkel hirdette az örömhírt: Isten
szeret. Ennek a mélységes, örök életbe vetett hitének lehetett
tanúja mindenki, aki részt vett temetésén november 5-én,
Imre napján. A papok fehér ruhában, a síron fehér virágok,
az arcokon könny és mosoly egyszerre. Mert Õ már nem
szenved többé, és hite szerint boldogan él „Mennyei
Apácskája” szeretetében.

Budapesten született 1927-ben, egy kispolgári családban.
Édesapja banktisztviselõ volt, édesanyja elszegényedett
kisnemesi családból származott.
1944 decemberében munkaszolgálatosként vitték kifelé
diáktársaival együtt nyugatra, de végül sikerült elszökniük.
Amikor január végén bejöttek az oroszok, akkor õk vitték
el édesapjával együtt a váci fegyházba, de a Gondviselésnek
köszönhetõen két hétre rá elengedték õket.
Fokozatosan bontakozott ki hivatása. Budán az Érseki
Katolikus Gimnáziumban leginkább papok voltak a tanárai,
akik nagy hatást gyakoroltak rá. Szemináriumi tanulmányai
alatt is kiváló elöljáróknál tanulhatott.
1948 karácsony másnapján egy társával együtt ministrált
Mindszenty József bíboros házi kápolnájában, és mint utólag
kiderült, ez volt az utolsó szentmiséje a letartóztatása elõtt a
bíborosnak. Másnap reggel õk vitték a hírt a szemináriumba.

Imre  bács i  "botos"  képe
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2014. december 10-én a reggeli órákban értesültünk a
megdöbbentõ hírrõl, hogy szeretett klubvezetõnk, Sátori
Sándorné Jucika a kórházban elhunyt.
Programunk szerint aznapra szerveztük a Mikulás és
Karácsonyi ünnepségi vacsorát, ahol a 80 fõs tagságból több
mint 60 tagunk vett részt. A betegeknek az aktív
nyugdíjasaink eljutatták az ajándékot és a vacsorát. A
máskor vidám, zenés, dalos találkozó sajnos csendes,
szomorú emlékezéssé vált. Õszinte köszönetünket fejezzük
ki Gál Zsuzsinak, Varga Dórinak és Máté Dórinak, hogy
Jucikára emlékezve néhány perces filmösszeállítást
készítettek a Klub életérõl, halk kísérõzenével. A megható
percek könnyet csaltak mindegyikünk szemébe.
Jucika 1998-tól szinte az utolsó napokig aktívan intézte a
Nyugdíjas Klub ügyeit. Ragaszkodott hozzá, hogy tartsuk
meg a tervezett ünnepséget Nélküle is, hisz Õ már mindent
megszervezett, mi csak tegyük a dolgunkat.
Hosszú évek óta rendkívüli szorgalommal, odaadással
tevékenykedett községünk idõs lakóiért.
Kezdeményezte, hogy legyen idõsgondozó, aki otthonában
segít a rászorulóknak. Képviselõként is a nyugdíjasok
életének könnyebbé tételéért fáradozott. Klubvezetõként
sok-sok kirándulást, színházlátogatást szervezett.
Egészségügyi felvilágosításra hívta az orvosokat, védõnõt,
gyógytornászt. Különbözõ egészségügyi szûrõprogramokra
szervezett résztvevõket. Többször hívott író-olvasó
találkozóra bennünket. Szoros kapcsolatot tartott a
falunkból elszármazott neves emberekkel, így Pálfalvi
Nándor íróval, aki közel 1000 db könyvét küldte ajándékba
a Községnek. A régi tárgyi eszközök gyûjtését, bemutatását
is szívén viselte, hogy létrejöhessen a Falumúzeum.
Kölcsönös látogatást szervezett Kisoroszi-Nagyoroszi

Emlékezzünk Sátori Sándorné Jucikára

Juc ika  egy  k lubes ten

1952 júniusában szentelte fel Esztergomban Hamvas Endre
apostoli kormányzó. Budapestre küldték továbbtanulni, de
jött is a távirat, hogy kisegítõnek küldték további intézkedésig
Szécsénybe. Ott „elõléptették” káplánnak. A „további
intézkedés” hat év múlva jött. Utána Annavölgyre került,
ahol 9 hónapig szolgált. 2 év betegszabadság ideje alatt
Tarjánban lábadozott. Utána egy év csolnoki és fél év
kemencei szolgálat következett. Kemencérõl Máriahalomba
került plébánosnak, majd 1966-ban Nógrádmegyerbe, ahol
17 évig szolgált.
1974 nyarán találkozott a Bokor közösséggel. Azóta tagja
volt ennek a kis közösséghálózatnak.

31 évet szolgált Nagyorosziban és 9 évvel ezelõtt az esperes
kerületi teendõkkel is õt bízták meg. Utóbbi idõben püspök
úr kanonoki ranggal is kitüntette, és a tereskei Romtemplom
apátjává tette. Tanulmányait befejezte 87 évesen.
A következõ idézettel búcsúzzunk tõle, amelynek gondolata
végigkísérte egész hivatása alatt:
"Hiszek a Szent Szívben, annak szeretetében, hiszek a
lelkek szent közösségében, hiszek a Szeretet végsõ
gyõzelmében!”
                                                        /Prohászka Ottokár/
Isten veled, Imre bácsi!
Tóthné Kovács Kinga, Dávid Ádám

kapcsolatfelvételével. Szinte lehetetlen minden
tevékenységét felsorolni, amit aktív nyugdíjas pedagógusként
tett.
A faluközösségért végzett munkásságát 2010-ben
Díszpolgári címmel ismerte el az Önkormányzat. Emlékét
örökké megõrizzük.  Nyugodjék békében!

Kívánsága szerint mûködtetjük tovább a Nyugdíjas Klubot
Arnóczki Mihály vezetésével – igaz sokkal szerényebb
keretek között.

(A  Nagyoroszi Nyugdíjas Klub vezetõsége)
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A Télapót (december 5-én, pénteken)  2014-ben  is
osztálykeretben várták a gyerekek, mint ahogy az elmúlt
évek során. Szerencsére meg is érkezett idõben, elõször az
alsósokhoz intézett néhány kedves szót, és kiosztotta
ajándékait: a csomagokat, gyümölcsöket.  A kicsik nagy
izgalommal készültek a Mikulás fogadására; dalokkal,
versekkel, és jelenettel hálálkodtak a „Nagyszakállúnak”.
A felsõ tagozat sem maradt ki a jóból: a „bevállalós”
Télapóval és tanerõkkel egy igazi „fergeteg” partin rophatták
a táncot a tornateremben. Jó buli volt! Köszönet érte!
„Itt van a szép, víg karácsony….” Dsida Jenõ versének elsõ
sora  bennünket is vidámságra, jókedvre sarkallt. S bár nem
volt „fehér karácsony”, mint ahogy iskolásaink a finálé utáni
dalban megénekelték, azért a szívünk-lelkünk fehérbe
öltözött, és úgy gondolom, méltó elõszobája volt az ünnepi
mûsorunk az igazi karácsonynak.
December 19-én (pénteken ) délelõtt tartottuk a Mûvelõdési
Házban a már hagyománnyá avanzsált karácsonyi
mûsorunkat, amit alapos készülõdés elõzött meg: színpadkép
kialakítása, ajándékok becsomagolása,  az osztályfõnökök,
és a gyerekek felkészülése, ill. felkészítése.
A karácsonyi fanfár felcsendülése után a köszöntõt hallhatta
a közönség, majd egy szép vers után Szabó Gyula össze
nem téveszthetõ orgánuma hatolt a szívünkig, Ady Endre
versének tolmácsolásával. Ezt követõen minden osztály
bemutatta a maga elõadását: táncokat, verseket, éneket
láthattunk, hallhattunk, sõt egy árnyjáték is elvarázsolta a
megjelenteket. Az iskola nevelõi, dolgozói is átadták
„ajándékukat”, az Edda: Fohász c. dalát énekeltük, szívünk
minden szeretetével.
A mûsort a finálé zárta, amikor mindannyian – gyerekek,
felnõttek egyaránt – gyertyával a kézben elõadtuk a Nox
együttes Szent ünnepét, ami – remélhetõleg – katarzissal
töltötte el a teremben lévõket, függetlenül attól, hogy a
színpadon voltak, avagy a nézõtéren.
Köszönjük az önkormányzat anyagi segítségét, a szülõknek
az ajándékok becsomagolását, a mézeskalács-sütést!
Köszönet a nevelõknek  a színpadkép kialakításáért,
továbbá mindenkinek, aki segítõ munkájával hozzájárult a
mûsor színvonalának, eszmeiségének, hangulatának
emeléséhez. Néhány osztályunk másnap a „Mindenki
karácsonya”c. falusi rendezvényen is elõadta a mûsorát,
külön köszönet érte!

Nagyoroszi, 2015. január 21.
Vigyinszki Attiláné, DÖK-segítõ pedagógus

A Börzsöny Általános Iskola
Diákönkormányzatának decemberi

programjai

Immár hagyománnyá vált iskolánkban az adventi
gyertyagyújtás, amely minden évben az adventi vasárnapokat
megelõzõ péntekeken történik.
Ezeken a reggeleken összegyûlik a falu apraja, nagyja:
tanulóink, mi pedagógusok, iskolánk dolgozói, hitoktatónk,
szülõk, nagyszülõk és a falubeliek. Együtt várakozunk, együtt
készülõdünk a szeretet ünnepére, a karácsonyra.
Felcsendül a zene, és megkezdõdik a „varázslat”. Mindenki
csendben és figyelemmel várja a Biblia adott részletét, a
verseket, történeteket, dalokat, amelyeket nagy izgalommal
és szeretettel adnak elõ az énekkarosok, majd péntekenként
meggyulladnak sorban a gyertyák az adventi koszorún.
Minden alkalommal más-más osztály énekkarosai vállalják
a felolvasást, amelyre mindig nagyon készülnek az adott
évfolyam képviselõi.
Az utolsó gyertyagyújtáson a tanári kar is közremûködik:
egy-egy verset vagy szöveget olvasunk fel, ajándékként
nyújtva ezt a megjelentek számára. Ezt követõen elhangzik
a Nagyorosziban ismertté vált ostyahordó ima, majd az
ostyaosztás teszi emlékezetessé ezt a szép szokást
iskolánkban.
Ezúton szeretném megköszönni az énekkarosok munkáját,
kollégáim segítségét, és mindazok figyelmét és érdeklõdését,
akik jelenlétükkel minden esztendõben megtisztelik ezt a szép
és meghitt ünneplést és készülõdést!

Nagyoroszi, 2015. január 21.
Megyeri Attiláné, Börzsöny Általános Iskola, pedagógus

Adventi gyertyagyújtás a Börzsöny
Általános Iskolában
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Mint eddig minden évben, az idén is lázas izgalommal várták
óvodásaink a Mikulást, s nagy odaadással tanulták a róla
szóló verseket, dalokat. Sok-sok éves hagyományainkhoz
híven, elõzõ nap „Télapó-váró” délelõttöt tartottunk, melyen
az óvónénik a „Mikulás sapkája” címû bábmûsorral
kedveskedtek a gyerekeknek, majd diafilmeket vetítettek
nekik. Pénteken reggel 9 órára meg is érkezett a Télapó az
óvodába! Meglátogatott minden csoportot; s minden
gyerekkel beszélgetett kicsit, mielõtt átadta nekik a várva
várt csomagot. Néhányan kicsit izgultak, de mindenki
önfeledten énekelte a télrõl tanult dalokat, s mondta a róla
szóló verseket. Az óvodai program után a nagyobbak
elsétáltak az ABC-be, s ott is kaptak ajándékot a „bolti-
Télapótól”!

Decemberi ünnepeink

Óvodásaink nagy várakozással készültek a karácsonyi
ünnepségekre is. A kiscsoportosok nyílt délután keretében
a szülõkkel közösen barkácsoltak, s a készített díszekkel
ékesítették saját „kiscsoportos” fenyõfájukat. December
17-én délelõtt, a nagycsoportban került sor az óvodai
karácsonyi ünnepségünkre, melyen gyermekeinken kívül

meghívott vendégeink is részt vettek. A gyönyörû, közös
fenyõfát Szandai Istvánéktól kaptuk, melyet ezúton is
szeretnénk megköszönni!
Az óvónénik rövid ünnepi mûsora után következett az
ajándékozás. Az Önkormányzat jóvoltából a gyermekek
számára oly kedves játékok mellé 150 ezer forint értékben
öltözõszekrényt és tornapadot is vásárolhattunk. A közös
ajándékokon kívül a gyermekek nagyon örültek a személyes
ajándékoknak is, melyet mindenki hazavihetett.

Holma Zoltánné
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10 évesek lettünk!

Nagyorosziban a néptánc oktatás 2004-ben kezdõdött, az
akkor Balassagyarmaton mûködõ Lajtorja Néptánciskola
kihelyezett tagozataként. Idõközben a mûvészeti iskola
megszûnt, de a település akkori vezetõi lehetõséget
teremtettek a folytatásra, amit a mai vezetõk sem gondolnak
másképp. Táncegyüttesben táncolni egy életforma, tele
munkával, szórakozással, áldozattal. Akit igazán megérint a
népzene, néptánc szépsége, azt élete végéig elkísérik a szép
dallamok, a tánc lendülete, az életérzés, hogy keresni kell a
szépet és a jót.
A nagyoroszi néptáncosok élete évrõl évre bõvült.
Kezdõdött a rendszeres próbákkal, év végi bemutatókkal,
majd jöttek a fellépések sorai, néptáncos rendezvények,
helyi-, megyei és országos népdaléneklõ versenyek,
táncversenyek, néptánc-táborok, táncházak, kirándulások,
és idõközben létrejött egy szép kis ruhatár is.
Az ifjúsági csoport tagjai tíz éve kitartó munkával,
lelkesedéssel járnak a próbákra, fellépésekre, reméljük a
kisebb táncosok követik példájukat.
Köszönet az iskola és óvoda vezetõinek és dolgozóinak, a
polgármesteri hivatalnak, néptáncos szülõknek,
támogatóinknak és mindenkinek, aki hozzájárul a néptánc
oktatás sikeres mûködéséhez. Reméljük, ebben az ügyben
a továbbiakban is marad az összetartás, és sok színes
programmal bõvíthetjük Nagyoroszi község programját,
öregbíthetjük a falu hírnevét, határon innen és határon túl.
10 évet nem lehet összefoglalni egy cikkben, örömmel
nézzük a sok fotót, videót amit az évek során készítettünk,
és örülünk, hogy a részesei lehetünk annak a nemes
feladatnak, hogy a magyar népi kultúrát ápoljuk, tanuljuk
és remélhetõleg továbbadjuk.

Simon Katalin néptáncpedagógus
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Mindenki Karácsonya és Mackó-kiállítás
Nagyorosziban  2014. december 20.

2014-ben immár 3. alakalommal került megrendezésre a
Mindenki Karácsonya elnevezésû rendezvény
Nagyorosziban. A programot színesítette Molnár Orsolya
zenés karácsonyi mûsora, a Börzsöny Néptánc Együttes
csoportjának tánca, a Drégelypalánki Hagyományõrzõk
fellépése, és az általános iskolások elõadása. A zenés, táncos
gyermekmûsor vidáman, nevetve telt a gyerekek aktív
bevonásával, de egy-két felnõtt sem úszhatta meg a
szereplést. Minden kisgyermek élvezte, hogy szerepelhetett
a játékos feladatok megoldásában. Az ajándékba kapott
“pókot” félve vették át a gyerekek, és csak akkor ült ki
mosoly az arcukra, amikor kinyitották a tenyerüket, és
igazából cukorka volt benne. A felnõttek között volt, akinek
“kórus” tagként kellett bekapcsolódni, és volt, akinek táncos
produkciójával kellett a közönséget lenyûgözni, vagy inkább
jól megnevetettni. A néptáncos fiatalok ismét egy szép tánccal
és énekkel készültek erre az ünnepségre. A szomszéd faluból
meghívott idõsebbekbõl álló hagyományõrzõk mûsora
feledhetetlen élmény volt. A tréfás, vicces szövegekkel percek
alatt megnevetették a színháztermet betöltõ embereket,
táncukkal pedig elkápráztatták a nézõket. Az iskolások
mûsora szintén nagy sikert aratott, amely a karácsonyhoz
kötõdõ, kedves kis zenés, táncos, látványos elõadás volt.

Köszönet a 10 évért!

Mint azt sokan tudják, 2014-ben ünnepelte 10. évfordulóját
a néptáncoktatás kis falunkban. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani az áldozatos, fáradságos munkáért
Simon Katalinnak, néptáncoktatónknak. Sokan nem tudják
milyen értékes ember a Börzsöny Néptánc Együttes
pedagógusa, vezetõje. Számtalan fellépés, verseny,
felkészítés, próba van már a háta mögött. A népi kultúra
életben tartása, a néptáncok és népszokások továbbvitele
az egyik fõ feladata a néptáncpedagógusnak. Ennek a tudás
továbbadásának meg is van az eredménye: 2012.
februárjában a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet
által alapított Cserhát-Takarék a Szakemberekért és a
Kulturális Örökség védelméért Alapítvány „Év oktatója”
díjjal jutalmazta Katit. 2013-ban Bonis Bona- a Nemzet
Tehetségeiért díjat vehetett át „Kiváló tehetséggondozó”
kategóriában. (Szintén ebben a kategóriában Vigyinszki Attila
tanár úr, a „Kiváló versenyfelkészítõ” kategóriában pedig
Bódis Bertalan pedagógus is szintén átvehette a megérdemelt
kitüntetést.) A néptánc szeretete mellett igen fontos szerepet
játszik az együttes és oktatójuk életében a népzene. Fontos
megemlítenünk, hogy rengeteg koreográfia megtanítása
mellett még az aranytorkú énekeseinket is lelkesen készíti
fel Kati a különbözõ versenyekre, és emellett még saját
együttesével is folyamatosan koncertezik. Nagyoroszi mellett
a rétsági Kereplõ Egyesületet is vezeti. Egyszerre két
településen kell helytállni és foglalkozni a többszáz gyerekkel
és számos felnõttel, ami nem kis munka és energia.
Azt kívánom, hogy még sok tíz évig virágozzon nálunk a
néptánc oktatás, Simon Katalin vezetésével.
Köszönjük Kati!

V. Dóra
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fogadtunk nem romlandó élelmiszert, kinõtt ruhadarabot,
megunt játékot, megörvendeztetve az adományokat
megkapó gyermekeket és felnõtteket. 2015-ben is
szeretnénk megrendezni a Mindenki Karácsonyát, örömet
szerezni, és kicsit segíteni másokon, ha csak egy napra is,
de elfeledtetni mindennapi problémáikat.
Köszönet Nagyoroszi Önkormányzatának, aki anyagilag
támogatta a rendezvényt!
Berki Dalma

A rendezvényt gazdagította egy különleges Mackó-kiállítás
is. Több mint 100 plüssmackót hoztak el községünk lakói.
Volt kicsi, nagy, közepes, barna, fekete, fehér, régi és új
egyaránt. A színek világa is változatos volt, fehér, barna,
fekete, piros, sárga, s mindenféle. Volt szívecskés, sapkás,
sálas, amit csak el tud képzelni az ember. A kisgyermekek
tetszését nagyon elnyerték a kiállított mackók, fõként a
nagyobb méretûek. Volt olyan gyerkõc, aki szívesen haza is
vitte volna õket. A mûsor után mindenkit meginvitáltunk egy
ebédre, babgulyással és bejglivel kedveskedtünk a
jelenlévõknek. Köszönet a szakácsnõnek és a segítõknek,
akik elkészítették a finom ebédet.
A kézmûveskedni vágyókat gipsz figurákkal vártuk, melyeket
kedvük szerint festhettek, díszíthettek. A helyszínen lehetõség
volt szebbnél szebb kézmûves karácsonyi díszek vásárlására,
a filcbõl készült díszektõl kezdve, a tobozmanókon át a
levendula párnácskákig. A megvásárolt apró kis díszekkel
mindenki megajándékozhatta szeretteit karácsony
alkalmából.
A rendezvény elõtti hetekben adományokat gyûjtöttünk a
rászorulók részére, melyek az elõadások, a közös ebéd után
és a rákövetkezõ hetekben kerültek kiosztásra.    Szívesen

Záhorszki Mónika Versillusztrációi
Balassagyarmaton mutatkoztak be

Amikor a vers találkozik legbelül egy hangulattal, abban a
pillanatban megszületik egy lélek-lenyomat, egy látomás, egy
gondolat- ez lehet a mû születésének elsõ mozzanata.  Aztán
egy ideig figyelem hogyan változik, merre alakul,
megfogalmazom és lassan… lassan kirajzolódik, már nem
csak gondolatban, alakot ölt a tiszta, fehér papíron, ívek és
vonalak kusza hálózata lesz. A gondolat vezet és formálódik,
épül, kinyílik, végül megkezdi saját életét. E gondolattól a
kiállított grafikákig hosszú út vezet, sok ember munkája
fekszik benne: grafikus, szerkesztõ, nyomda és szervezõk,
technikusok, közremûködõk, nézõk, látogatók-
mindannyian létrehozói ennek a kis ünnepségnek.

Az idén 140. évfordulóját ünneplõ Kiss Árpád Általános
Iskola Galériája rendszeresen ad helyet alkotó felnõttek és
gyerekek munkáinak. Az iskola több pontján elhelyezett
alkotások szintén a közös alkotás szeretetérõl, mindennapi
folyamatáról adnak tanúbizonyságot az idelátogatóknak és
teremtenek esztétikus- otthonos légkört az itt tanulóknak.
Ez év januárjában versillusztrációkból nyílt az elsõ kiállítás,
melynek célja megszerettetni, népszerûsíteni a verset, magyar
költõk verseit, kortárs mûveket, ez által közelebb hozni az
alkotás folyamatát, e folyamat részeseivé tenni mindazokat
akik megnézik a kiállítást. Csöppnyi idõt szakítsanak
maguknak a túlpörgetett mindennapokban, hogy néhány
pillanatra belemerüljenek a vers gondolatait szimbolizáló
aprólékos jelrendszer megfejtésébe. A kiállítás február
közepéig látogatható. ( Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. út 7.)

Záhorszkim
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2014-ben elhunytak

Béke Ferenc
Czakó Mártonné Kovács Margit
Ujlacki István
Guttman Jánosné Podhragyai Margit
Dénes Lászlóné Záhorszky Ildikó
Vidra János
Zábrádi István
Varga Józsefné Sztankovics Viktória
Papp Ernõné Farkas Mária
Holics István
Valaczka Sándorné Gyovai Márta
Dudás László
Balázs Józsefné Pintér Katalin
Podhragyai Józsefné Szajbert Rozália
Kiss Elemér
Uljacki Istvánné Tóth Margit
Koczka Lajos
Bella János
Gyuris Mária Erzsébet
Pikács László
Tóth János
Tarnai Imre
Lipcsik Miklósné Szedmák Margit
Kristóf Istvánné Hinger Mária
Kálmán Vilmosné Szajbert Mária Erzsébet
Kalmár László
Sátori Sándorné Molnár Julianna
Gemer Lászlóné

2014-ben születtek

Földrengések az év elsõ napjaiban
Az év elsõ napján, január 1-én csütörtökön négyszer
regisztráltak földrengést Iliny közelében: 7 óra 43 perckor
a Richter-skála szerint 3,9-es, majd 11 óra 45 perckor 4-
es erõsségû földrengés volt. Ezt két utórengés követte, 15
óra 22 perckor 3,1-es, 20 óra 44 perckor pedig 2,8-es
magnitúdójú. Két nap alatt 13 nógrádi településrõl 25
káresetet jelentettek.
Iliny község közelében január 7-én, szerda délután a
Richter-skála szerinti 2,1 erõsségû rengést mértek – közölte
az MTA Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma
az MTI-vel. (mono.hu)

A jég fogságában
Alig másfél kilométer választotta el az erdõ mélyén ragadt
gyermekeitõl Rácz Edinát, aki napokig nem láthatta a
kicsiket. A nõ családját szerdán mentették ki a börzsönyi
rengetegben álló vadászházból, ami a jég fogságába esett.
-A házhoz vezetõ több mint egy kilométeres szakasz teljesen
járhatatlan volt a kidõlt fák és az útra rakódó jégréteg miatt.
A bajbajutottakig végül sikerült eljutni, akiket speciális
eszközökkel, terepjárókkal, quadokkal hoztak le a hegyrõl
– mondta Angyal Eszter zászlós, a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivõje. (blikk.hu)

Rekordévre számít a lakókocsigyár
A tavalyi után ismét rekordévre számít a nagyoroszi
lakókocsigyár, amely sikeresen túlélte a német tulajdonos
csõdjét, és eredményei azóta egyre javulnak.
-A húsz éves Knaus kempingjármû gyár az elmúlt évben
2000 vontatott lakókocsit és 1950 lakóautót szállított
megrendelõinek, jórészt az 1400 négyzetméteres gyártóüzem
és a és 900 négyzetméteres logisztikai csarnok két éve
végrehajtott modernizálásának köszönhetõen – mondta
Botka József, a nagyoroszi Knaus Tabbert Kft. ügyvezetõ
igazgatója. Az egymillió eurós beruházás révén a gyártósoron
automatikus vezérlés mozgatja a sínrendszeren gördülõ
lakóautókat. Ez a módszer Európában egyedülálló,
lényegében az autóipari normáknak a gyártásba való
bevezetését és a hatékonyság mintegy 15 százalékos
növekedését jelenti.
A társaság a kempingjármûvek illetve azok textíliáinak
gyártása mellett lakókocsik, lakóautók illetve azok
alkatrészeinek forgalmazásával is foglalkozik. Dél-Koreába
2011 óta évente 100-120 különféle lakókocsit szállít a cég,
amely tavaly betört az izraeli piacra is, ahol egy év alatt 120
Knaus Weinsberg lakókocsit adott el helyi partnerének.
(vg.hu)

Csóka Léna Dóra
Berki Attila
Szeverényi Bettina
Vajzer Zalán
Tapasztó Réka
Tóth Olivér
Glózik Kamilla
Terényi Márk
Tarcea Anna Patrícia
Hári Zoltán

Enyedi Flóra
Horváth Kristóf Bence
Berecz Botond
Pádár Mira
Kristóf Õrs
Varga Luca
Vitéz Erik
Vámosi Roland Áron
Póth Lénárd
Szakács Krisztián
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Volt egyszer egy helyõrség - Nagyoroszi
A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete
2014. szeptember 27.-én a volt Helyõrségi Mûvelõdési
Otthon parkjában a tíz éve megszûnt Nagyoroszi helyõrségre
emlékezett. Az egyesület a rendezvény fõ céljának a közös
emlékezést, az együvé tartozást és a légvédelmi
hagyományok ápolását tûzte ki.
A rendezvényre érkezõket az MH Altiszti Akadémia
katonazenekar zenéje fogadta. A parkban Hibácskó Ferenc
és barátai fegyvergyûjteményük bemutatása, és a klubban
Dobos Éva egyesületi tag csuhéból készült figuráinak
kiállításával színesítette a rendezvényt.
A megemlékezést a Himnusz elhangzása után Csordás István
nyugállományú alezredes, az egyesület elnöke nyitotta meg.
Hudák András alezredes ismertette a Vezérkar Fõnökének
köszöntõ levelét.
Az ünnepi megemlékezést Kozsik János nyugállományú
ezredes, Nagyoroszi utolsó helyõrségparancsnoka tartotta.
Megemlékezett a helyõrség 1950. április 15.-i megalakulása
és a 2004. szeptember 30.-i megszûnése közötti idõszak
fõbb eseményeirõl. Gönczöl József, Nagyoroszi
polgármestere köszöntõjébe kiemelte a falu és a honvédség
között kialakult jó kapcsolatot. Nagyoroszi országos és
nemzetközi ismertségét nagyban a honvédségnek
köszönheti. Mai napig nem érti, hogy miért kellett az
alakulatot, illetve a légvédelmi lõteret megszüntetni.
Csordás István nyugállományú alezredes, az egyesület
elnöksége nevében hat egyesületi tagnak emléklapot és
emléktárgyat adományozott, az ”Egyesületért végzett
áldozatos munkája elismeréseként”.
Az elhunyt volt katonatársak és munkatársak emlékére
koszorút helyezett el a helyõrség megszûnésekor felállított
légvédelmi kopjafánál: Varga János vezérõrnagy, a Honvéd
Vezérkar törzsigazgatója, Kovács Ferenc ezredes, az MH
12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka,
Csomós Lajos nyugállományú vezérõrnagy, a BEOSZ
alelnöke, Csordás István nyugállományú alezredes és
Dombovári András nyugállományú rendõr alezredes, az
egyesület elnöke és titkára, valamint Gönczöl József és  Dr.
Varga Tibor, Nagyoroszi polgármestere és jegyzõje.
A megemlékezés kulturális mûsorral folytatódott. Fellépett
az MH Altiszti Akadémia katonazenekara, a Nagyoroszi
Börzsöny Gyermek Néptánc Együttes és a Dejtári
Szivárvány Kórus. A rendezvény egy zenés vacsoraesttel
zárult.
Rendezvény vendégei Szolnoktól Gyõrig, Egertõl Pécsig az
egész ország légvédelmi család tagjait képviselve, egy
emlékezetes napot töltöttek el együtt. A rendezvény
sikeréhez nagyban hozzájárult a Nagyoroszi Önkormányzat
és a balassagyarmati Ipoly Erdõ Zrt. anyagi támogatása,
amit nagyon szépen köszönünk.

Csordás István nyugállományú alezredes, elnök

Emlékezés

Nagyoroszi vegyeserdõ aljába,
oda van a mi laktanyánk csinálva.
Benézve a kaszárnyába,
ahogy kinéz, milyen üres magába.

Légvédelmis búcsúzik a tábortól.
Szomorúan visszanéz a távolból:
Sokat szolgált, ügyelt, strázsált,
szõnyeg szélén reszketve állt,
mégis kedves emlék volt a számára.

Ahogy halad, fut az idõ, sajnálja.
Alakulótéren fû nõ magába:
Minden pusztul, õ ezt látja,
hol van, merre sok bajtársa,
mert az élet szétszórt mindent, hiába.

Itt most együtt arra várunk remélve,
hogy szándékunk rátalál a tüzérre,
hívjuk, keres, eljön egyszer,
együtt leszünk nem csak egyszer,
a nagyoroszi vegyeserdõ aljában.

A nagyoroszi laktanya bezárásának 10. évfordulójára
írta - 2014-ben - Csallóközi József, az egykori
fõszakács. Énekelhetõ a Marosmenti fenyveserdõ...
kezdetû dal dallamára.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


