
I .  évfo lyam 2 .  szám

„Március 8.”  Nõk Napja, nálunk a Nyugdíjas Klubban
Halk zeneszó fogadta a vendégeket a Mûvelõdési Házban. Szépen megterített asztalok várták a tagokat, úgy mint minden
évben, most is megünnepeltük ezt a napot. Igaz egy kicsit korábban, március 4-én, mert minden hónap elsõ szerdai napján
van a klubfoglalkozásunk. Az új, megválasztott elnökünk köszöntötte a megjelent tagokat, külön üdvözölte a polgármestert
és a másik nyugdíjas klub elnökét.
A hivatalos köszöntések után jó volt hallani Kovácsné versét, melyet õ költött, és kedves hozzászólását is. Nagyon szépen
szerepelt Polgár Bence, verset mondott és énekelt nekünk, szépkorúaknak. Szokásához híven Gomola Bandi is köszöntötte
a hölgyeket egy verssel. Az est fénypontja a mûsor utolsó száma volt: Teszári Károly egy óra hosszat verselt teljesen
fejbõl, csak a címeket nézte meg, hogy mi a következõ. Hogy fér az elméjébe ennyi szép szó! Köszönet neki érte, és
minden szereplõnek. Minden nõtagunk kapott ajándékot, amit a férfiak adtak át. Finom vacsorát fõzött Kati néni, tartsa
meg Isten a szokását! A jókedv sem hiányzott. Igazán jól érezte magát az, aki szeret énekelni, mert a nótázást nem akarták
abbahagyni. Remélem jövõre ismét lesz Nõk Napja, zene és finom vacsora!                                        Zabari Józsefné

Várom a Tavaszt

Közeleg a tavasz nagyon-nagyon várom,
minden nap lesem jöttét, mikor látom?

Jó, hogy vége lesz már a hosszú, hideg télnek,
sötét, hideg napok egyszer véget érnek.
Ébredezz természet, ébredezzél végre!

Nagyon várunk már a szép kikeletre,
hogy kizöldüljön már az erdõk, kertek fája,

dalos madarak szálljanak az ágra,
halljuk a sok madár csicsergését,

a természet csodás ébredését.

Visszatérjen már a sok gólya, fecske,
megteljen virággal minden kiskertecske,

fû zöldelljen, virágok nyíljanak!
De csodás is ez, csak jöjjön mihamarabb!

Élvezhessük a Nap meleg sugarát,
hiszen erre vártunk hónapokon át.

Köszöntünk március, csak hogy itt vagy végre!
Kedvünk is vidámabb, ha felnézünk a szép, derült égre!

Kovács Jánosné

I.
Fogynak az évek. Fogynak. Sietnek.
A kacagásnak és a könnyeknek,
és a tetteknek és a jajoknak
évei mennek, sietnek, fogynak,
DE soha nem fogy el a „szeretet”!

II.
Fogynak az öregek, mennek, költöznek,
készülnek, imádkoznak, öltöznek
szép hószín kegyelembe, ünneplõbe.
Fogynak indulnak…ki a temetõbe!
Sok édesanya is oda tipegett,
DE soha nem fogy el a „szeretet”!

III.
Mert Krisztus ez a szeretet!
Ma is Õ lobbant lángra szíveket,
Õ megmarad, ha minden elfogyott,
Õ a kõszikla-fundamentumod,
Õt hirdeted, ha tovább hirdeted,
hogy soha nem fogy el a „szeretet”!

Zabari Józsefné
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Határozatok:

41/2014.(12.15.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
2015. január 1.- 2017. december 31-ig a szilárd hulladék
gyûjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatási
szerzõdést a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft.-vel köti meg.
Az aláírásra felhatalmazza a polgármestert.
Határidõ: 2015. január 1.
Felelõs: Gönczöl József polgármester

42/2014.(12.15.) számú Képviselõ-testületi határozat
1. Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal
elfogadja az önkormányzat 2015. évre vonatkozó belsõ
ellenõrzési tervét.
2. A Képviselõ-testület utasítja a jegyzõt, hogy az éves
tervben foglaltak végrehajtását folyamatosan kísérje
figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a
módosításra vonatkozóan.
Határidõ: 2015. december 31.
Felelõs: dr. Varga Tibor jegyzõ

43/2014.(12.15.) számú Képviselõ-testületi határozat
1. Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a Mûvelõdési Ház és Könyvtárat, mint intézményt
2015. július 1. napjával visszaállítja, az intézményi
mûködéshez szükséges keretet a költségvetésben biztosítja.
2. A Képviselõ-testület utasítja a jegyzõt, hogy az alapító
okiratot és a vezetõi pályázatot készítse elõ.
Határidõ: elkészítés 2015. január 1.
mûködtetés 2015. július 1.
Felelõs: polgármester, jegyzõ

44/2014.(12.15.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az
Ipoly-Média Kft-vel 2013. február 1. napján megkötött
szerzõdést 2015. január 1. napjára felmondja.
Határidõ: felmondás azonnal
Felelõs: polgármester

45/2014.(12.15.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az
alpolgármester részére megválasztásától számítva 157.100
Ft/hó tiszteletdíjat és 26.600 Ft/hó költségtérítést állapít meg.
Határidõ: 2014. december 20. és folyamatos
Felelõs: dr. Varga Tibor jegyzõ

46/2014.(12.15.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
kötelezi a jegyzõt, hogy a képviselõk tiszteletdíjára
vonatkozó rendeletet 2015. február 1.-ig készítse el Dr.
Ferenczi Gábor elõterjesztése alapján.
Határidõ: 2015. február 1.
Felelõs: jegyzõ

47/2014.(12.15.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
háziorvosi rendelõ részére defibrillátor vásárlására 360.000,-
Ft-ot biztosít.
Határidõ: 2015. január 15.
Felelõs: polgármester

1/2015.(01.29.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 1 db nem szavazat mellett a „Vállalkozási
szerzõdés a Nagyoroszi Község Önkormányzatának
tulajdonában álló orvosi rendelõ átalakítása, bõvítése
feladatainak ellátására az „Egészségügyi alapellátás
fejlesztése Nagyorosziban” címû, ÉMOP-4.1.1/A-12-
2013-0077. azonosító számú pályázat keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlat
érvényességével, értékelésével kapcsolatos bírálóbizottsági
javaslatot elfogadja, amely alapján a képviselõ-testület az
eljárást eredményesnek nyilvánítja és nyertesként hirdeti ki
a Matheux Kft. (1163 Budapest, Ágoston Péter út 17.),
valamint a Diagonál Épker Kft. (3177 Rimóc, Balassi Bálint
utca 10.) közös ajánlattevõket nettó 35.917.138,-Ft-os
ajánlati árral. Közös ajánlattevõkkel a szerzõdés
megköthetõ.
Határidõ: szerzõdés aláírás: 2015. február 10. Pályázat
végrehajtása: 2015. június 30.
Felelõs: Gönczöl József polgármester

2/2015.(01.29.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
2015. február 1 - 2017. december 31-ig a szilárd hulladék
gyûjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatási
szerzõdést a melléklet szerint a Tiszta Vidékért Nonprofit
Kft.-vel köti meg. A szerzõdés aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelõs: Gönczöl József polgármester
Határidõ: határozat szerint
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3/2015.(01.29.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
elfogadja Hegedûsné Márton Erzsébet árajánlatát a
villámvédelmi, érintésvédelmi és OTSZ szerinti jelentés
elkészítésére 250.000,-Ft összegben a költségvetés terhére
a melléklet szerint. A Tûzvonal 98 Bt. árajánlatát fogadja el
a tûzoltó készülékek felülvizsgálatára.
Felelõs: Gönczöl József polgármester
Határidõ: 2015. május 1.

4/2015.(01.29.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül
támogatja az Oroszi Hírhozó címû újság megjelenését,
egyben hozzájárul, hogy fejlécén a Nagyoroszi község
címere legyen, és változatlan formában -pdf formátumban-
is megjelenhet a honlapon.
Határidõ: folyamatos
Felelõs: Gönczöl József polgármester

5/2015.(01.29.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Rétsági Mentõszolgálat részére 25.000-Ft támogatást
biztosít a 2015. évi költségvetés terhére.
Felelõs: Gönczöl József polgármester
Határidõ: 2015. február 25.

Rende le tek  c íme i :

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-
testületének

1/2015. (II.03.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodásról

2/2015. (II.03.)  önkormányzati rendelete
a település folyékony hulladék kezelésével  kapcsolatos
közszolgáltatásról, és annak kötelezõ igénybevételérõl

3/2015. (II.03.)  önkormányzati rendelete
a képviselõ-testület tagjainak tiszteletdíjáról

(A rendelet lényege: a képviselõk képviselõi és bizottsági
tevékenységükért havi 40.000 forint tiszteletdíjra
jogosultak, a bizottsági elnökök50.000 forintot kapnak.
A külsõs bizottsági tagoknak 10.000 forint jár. A díjat
utólag, minden hónap 5. napjáig ki kell fizetni.)

5/2015. (II.27.)  önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésérõl

6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások helyi szabályairól

 (A rendeletek terjedelmük miatt nincsenek közölve, az
érdeklõdõk megtalálják õket a www.nagyoroszi.hu
oldalon, az Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt.)

6/2015.(02.26.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt-vel a mellékelten
csatolt megállapodást és víziközmû bérleti-üzemeltetési
szerzõdést a község vízközmûire (ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés) jóváhagyja. A testület felhatalmazza a
polgármestert a szerzõdés aláírására.
Határidõ: 2015. március 1.
Felelõs: Gönczöl József polgármester

7/2015.(02.26.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
Mészáros Attila kérelmét a 116 hrsz-ú ingatlan vételére illetve
bérlésére nem támogatja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Gönczöl József polgármester

8/2015.(02.26.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Mûvelõdési Ház energetikai korszerûsítés pályázat kapcsán
a Rolfim Szövetkezet projektmenedzsert választja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Gönczöl József polgármester

9/2015.(02.26.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
elfogadja a Solar Solution Management Kft. szolgáltatására
vonatkozó ajánlatát a mellékelten csatolt tájékoztató szerint.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Gönczöl József polgármester

10/2015.(02.26.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
javasolja, hogy a Rolfim Szövetkezettel a közvilágítással
kapcsolatos energetikai pályázatra vonatkozó szerzõdés
ajánlatról tovább tárgyaljanak.
Határidõ: folyamatos
Felelõs: Gönczöl József polgármester
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Maskarás iskolás….
avagy farsangolás sulis módra

A vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó idõszak a vigadozás,
mulatozás, evés-ivás, bálozás, karneválozás ideje. Alig
léptünk át az új esztendõbe, január 6-án (azaz vízkereszt,
vagy háromkirályok napján) kezdetét veszi a lakomázás,
szórakozás másfél-kéthónapos idõszaka. Egymást érik a
különféle bálok, mulatságok. A farsangi ünnepkör
legfeltûnõbb mozzanata hazánkban, éppúgy mint más
európai népeknél, a jelmezes-álarcos alakoskodás, mely
által a jelmezek, álarcok mögé bújva még felhõtlenebb a
szórakozás. A farsang hagyománya szép példája annak,
hogy a különbözõ történelmi korok eltérõ kultúráinak
szokásai összeolvadnak az idõk folyamán. A farsang
vidámságot, mulatságot, örömet hozó események idõszaka,
melynek csúcspontja a karnevál. Tekintsék meg, diákjaink
az iskola hagyományos rendezvényén miként is
karneváloztak!
2015. február 13. péntek, 15.00 óra, Mûvelõdési Ház.
Utolsó simítások a színpadon, dekorációk a helyén,
hangtechnika „belõve”. Mindeközben az aulában dolgos
szülõi kezektõl kialakításra kerül a büfé, hogy fogadja az
anyukák és nagymamák által készített finomabbnál finomabb
sütiket. Asztalra kerülnek a szendvicsek és üdítõk.
Folyamatosan érkeznek a gyerkõcök, hogy magukra
ölthessék jelmezeiket, melyek dolgos kezek munkáját
tükrözik. Egyre nagyobb a zsivaj, az izgalom. A legkisebbek
elsõ iskolai fellépésükre készülnek. A nagyobbak -már több
éves rutinnal a hátuk mögött- produkciójukat próbálgatják
színrelépés elõtt. Közben a kedves szülök elfoglalják
helyüket a színházteremben, hogy szoríthassanak és
gyönyörködhessenek csemetéikben. Lassan a zsûri is
elfoglalja helyét, felocsúdva az elsõ sokkból, hogy ma itt
nekik kell dönteni. Benépesedik a terem. 16 órát jelez a
vekker. Szétmegy a függöny, és a Tesók színre lépnek. Gabi
Bébi és Paszi Bébi köszöntik, és hasznos információkkal
látják el az egybegyûlteket a rendezvénnyel kapcsolatban.
Hát akkor kezdõdjön a karnevál!
Az elsõ osztályosok egyéni jelmezeikbe öltözve vonulnak
végig a színpadon. Nagy az izgalom, hát mégiscsak az elsõ
bemutatkozás! Bájosak és kedvesek. Nem is lehetnek
mások, hiszen õk a legkisebbek. Kicsit izguló gyerkõcök a
publikum elõtt, büszke szülõk a nézõtéren. Ez a világ rendje!
Aztán ismét bejövetel a színpadra, hogy újra
megcsodálhassuk õket, kicsit megkönnyítve a zsûri dolgát.
Miközben a zsûri bõszen jegyzetel, a Tesók már színpadra
szólítják a következõ fellépõt. Színre lépnek a Ludak

Megújul az orvosi rendelõ

Az orvosi rendelõ átalakítását látva felmerül a kérdés, hogy
mi készül itt? A polgármester Urat kértem meg, hogy
tájékoztassa az olvasókat, falunk lakóit: mi várható az
építkezéssel kapcsolatban?
A polgármester Úr elmondta, hogy még 2013-ban kiírták
az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagyorosziban”
címû ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0077 számú pályázatot,
akkor még 60.000.000.-Ft összeggel, ami 2014 végére vált
valósággá, akkor már bruttó 49 millió Ft-tal. Ez vissza nem
térítendõ összeg, amihez az önkormányzatnak nem kellett
önrészt biztosítania, viszont a pályázat írása elvitt 3,5-, a
tervezési díj 1,3 millió forintot.
A félreértett közbeszerzési eljárás miatt kissé késve indultak
az események, de végül 2015 januárjában a Matheux Kft.
és a Diagonál Épker Kft., mint közös ajánlattevõk
egyedüliként vállalták a rendelõ felújítását. Az építkezés
február 5-én indult és a befejezésre kitûzött határidõ június
30-a. Ez idõ alatt az épület teljes átalakuláson megy keresztül.
Változik a belsõ elrendezés, tágas, kulturált környezet várja
majd a rendelõbe érkezõket. A teljes víz-, fûtésrendszer
korszerûsítése mellett az épület új nyílászárókat, hõszigetelést
kap. A korszerûtlen tetõfedõ anyag helyére is új kerül, amire
felszerelhetõ lesz a szintén pályázat útján nyert napelem
rendszer, ami jelentõsen csökkenti az üzemeltetést. A tetõtér
is átalakul, itt az orvosi munkát segítõ helyiségek lesznek
kialakítva, raktár, irattár kap helyet. A feljutás a folyosóról
induló lépcsõn lesz lehetséges. A belsõ elrendezés lehetõvé
tette egy mozgássérült WC kialakítását is, a hagyományos
és a személyzeti mellékhelyiség mellet. A védõnõi
szolgálathoz érkezõk egy hátsó-külsõ bejárton át is be
tudnak jutni, így az egészséges gyermekeket nem kell a
háziorvosra váró betegek között átvinni.
Addig, amíg birtokba nem vehetik Nagyoroszi lakói az új
rendelõt, a Helyõrségi Klubban alakítottuk ki az ideiglenes
ellátáshoz szükséges helyet. Itt szeretném megköszönni azok
munkáját és hozzájárulását, akik segítettek abban, hogy a
rendelõk fennakadás nélkül el tudják látni feladatukat.
Bízom abban, hogy a felújított egészségházba érkezõket
elégedettséggel tölti el az elvégzett munka.

Hauszmann Gábor
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„gazdájukkal”, Ludas Matyival, hogy aztán
elnáspángolhassák Döbrögi urat. Sikerült nekik! Még csak
másodikosok, de erõ oszt' van bennük! Már kezdtem
sajnálni Döbrögi uramat.
Miután kirepültek lúdjaink, kezdõdhetett az építõjáték a 3.
osztály segítségével. LEGO Kaland címû produkciójukban
táncra perdültek a kis építõkockák, életre keltek a kis lego
autók.
Aztán eljött az a pillanat, amikor talán az is megéhezett, aki
eddig nem érzett késztetést bendõjének megtöltésére. A 4.
osztályosok elvitték a nagyérdemût egy McDonald’s-ba.
Volt itt minden, mi szájnak ingere! Sült krumpli, "hambi",
"üdcsik", sõt még kuka is, hogy jóllakottságunk után
szalvétánkat kidobhassuk.
A finom falatok „elfogyasztása” után, mi más is
következhetne, mint egy kiadós mozgás. Felcsendül a zene,
mely hallatán emlékképek tárulnak elénk egy gyönyörû tájról.
Görögország, napsütés, Zorba-tánc. Az 5. osztályos „kicsi”
görögök tácukkal még azokat is elvarázsolták (bizonyíték
erre az ütemes taps), kik még nem járhattak ezen csodálatos
helyen. Remélem a látottak után többen éreztek késztetést
arra, hogy ellátogassanak e szépséges tájra, ahol nem
hagyhatják ki eme tánc elsajátítását sem.
De ugye nemcsak tengerpartra szeretünk járni, hanem
múzeumba is. S lám-lám, a 6. osztályosok tárlatvezetésével
tekinthettük meg az „Élõ szobrok” kiállítását. Azt már
mondanom se kell, hogy múzeum nem is létezhet teremõr
nélkül. Miután Vigya teremõr bácsi ellenõrzõ körútját
befejezte, színre léphettek a turisták, kik életet „leheltek” a
szobrokba.
Elhagyván a múzeumot, ismét egy másik táj. Elérkeztünk
„strucc-fölre”. Nem fogják elhinni, hogy mivel is találkozott
az, aki ellátogatott oda! Hát persze! Struccokkal!!! Iskolás
Struccokkal, akik már elmondhatják magukról, hogy 7.
osztályosok. Ráadásul még táncolni is tudnak! Sõt sötétben
is! Csak a fénytechnika csodájának köszönhetõen láthatta
ütemes táncukat a strucc-földön elhelyezkedõ érdeklõdõ.
Azt tudjuk, hogy remek dolog a tánc. Egyesek szerint a
hódítás eszköze is lehet. Így gondolták ezt a Hawaii srácok,
akik „szerelmi” táncukkal csalogatták színpadra a lányokat,
a hódítás reményében. Vagányságukat mi sem bizonyítja
jobban, minthogy elõkerültek a szivarok is, bizonyítva
„érettségüket” a hódításra. Õk már a „nagyok”. Legalább
is a 8. osztályosok.
A felsorolás a végére érhetne. De még nem! Meglepi
produkció következett. No, ezt a zsûri sem hagyta ki, pedig
már a Tesók felszólították döntéshozatalra Õket. Naná, hogy
nem mozdult senki! Felcsendült egy régi sláger, a színpadra
belibbent 4 dögös csaj. A formáció neve: ABBA kéne hagyni.
Ezt csak õk gondolták így. A nézõk másként vélekedtek, és
visszatapsolva a tanár néniket, folytatásra bíztatták õket.
És a zsûri visszavonult. Elkezdõdött a büfé ostroma, várva
a döntést. Közben a színpadon megjelentek a szervezõk,
és helyükre kerültek a kiosztásra váró díjak. Torta és csoki

hegyek. Felfedezvén a zsûri tagjait, ismét benépesült a
színházterem, hogy kikiáltásra kerüljön az eredmény. Tehát
hirdettünk. Mégpedig így:

1. osztályosok:
I. helyezett: Az iskola rabja – Szántó Zsolt
II. helyezett: Bohóc – Kohl Attila
III. helyezett: Ludas Matyi – Krolik Bianka

Alsó tagozat:
I. helyezett: McDonlad’s – 4. osztály
II. helyezett: Ludas Matyi, Döbrögi és a ludak

– 2. osztály
III. helyezett: LEGO Kaland – 3. osztály

Felsõ tagozat:
I. helyezett: Strucc tánc – 7. osztály
II. helyezett: Élõ szobrok – 6. osztály
III. helyezett: Görögök – 5. osztály

Különdíjban részesült az ABBA kéne hagyni produkció.

Aztán irány az étterem, hogy a megnyert torták elfogyasztásra
kerülhessenek. Mindeközben szépen fogy a büfé készlete
is, a finom sütik lassan elfogynak, így igyekeznie kell annak,
ki még nem ízlelte meg a házi készítésû finomságokat.
A színházteremben Pásztor Bálintnak köszönhetõen
dübörögnek a hangfalak. Az 5. osztályos fiatalember volt a
felelõse a hangtechnikának, a hangosításnak, a zenék
keverésének az est folyamán. Gratulálunk Bálintnak! Van
jövõ ebben a kissrácban!
Persze, hogy nincs még vége a produkcióknak!
Tombolahúzás elõtt a 8. osztályosok egy paródiával
kedveskedtek a nagyérdemûnek, „Együtt szaval, aki
nemzett, illetve mindenki, aki ráér”. Fergeteges volt.
Aztán, miután mindenki agyonra gyûrte kezében
tombolaszelvényeit, kezdetét vette a sorsolás. Volt minden,
mi szem-szájnak ingere. Köszönet a felajánlott
ajándékokért!
Az utolsó tombolatárgy kisorsolása után aztán már tényleg
csak a tánc következhetett! Mármint a gyerekek részérõl!
A felnõttek megbújva a büfé árnyékában, végre kicsit
megpihenve válthattak egymással pár szót, ami -köszönhetõ
rohanó világunknak- egyre ritkábban történhet meg.
És elérkezett a 21 óra. ZÁRÓRA. Azt nem mondhatnám,
hogy kitörõ örömmel, de tudomásul véve a végszót, a zene
elhalkult, az utolsó kabátok is kikerültek a ruhatárból, aztán
megelégedetten ballagott haza kicsi és nagy is, hogy
nyugovóra térhessen.
Kedves Olvasók! "Röviden" ennyi egy iskolai rendezvény
krónikája. Vagyis ennyi lenne. De engedtessék meg nekem,
hogy említést tegyek mindarról, ami nélkül nem jöhetett volna
létre ez az est. Ugye, adott egy iskolai közösség, melyrõl
már tudjuk, hogy fontos számukra a hagyomány ápolása.
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Eltemettük a telet…

Idén húshagyókedden került megrendezésre községünk
iskolájának, a Nagyoroszi Börzsöny Általános Iskolának
farsangot lezáró rendezvénye, a téltemetés.
Köszönhetõen Simon Katalin néptáncpedagógusnak és
Vigyinszki Attiláné DÖK segítõ tanárnak, diákjaink már
hosszú évek óta eleveníthetik fel a farsangi ünnepkört lezáró
téltemetés szokásait. Így õk már tudják, amit talán sokan
nem, hogy a farsangi szokáskör sajátos játéka a téltemetés.
A temetés a farsangi, tágabban a téli-tavaszi szokások egyik
legrégibb motívuma. A múlt század közepétõl származó
feljegyzések szerint a magyar nép általános szokásai között
a temetési játékot, mint a farsang temetését említik
A farsangi halottas játékok a halottat egy szalmabábúval
vagy rongybábúval alakítják. Az Ipoly mentén a téltemetés
elengedhetetlen eszköze volt a szalmabábu, melyet piros
ruhába öltöztetve vittek a falu szélére, ahol táncoltak a
feltûzött bábu körül, majd azt elégették, ezzel elûzve a telet,
és lezárva a farsangi ünnepkört.
Tudással felvértezve hát lássuk, hogyan is temetik a telet
községünk diákjai!
Én személy szerint bíztam abban, hogy tudásukat
kamatoztatva elkergetik a telet, mert talán az elmúlt napok
egyik leghidegebb délelõttjét tölthettem el a diákokkal, és
szerintem nem én voltam az egyedüli, aki vacogott a
hidegben.
Az iskola udvara még csendes. Magányosan álldogál a
szalmabábú, nem sejtvén saját sorsát, miközben a nebulók
már várják a kicsengetést.
Aztán elérkezett a várva-várt pillanat, és megkezdõdhetett
az osztályok sorakozója az iskola udvarán, hogy együtt
vonulva községünk fõterére, az ovisokkal és a falubeliekkel
kergethessük el ezt a zord idõt. (Nagyon drukkoltam, mert
egyre jobban fáztam!)
Megérkezvén a térre, szalmabábunk elhelyezésre került a
tér közepén, melyet kicsik és nagyok körbeállhattak. Aztán
felcsendült a zene és az ének, mely hatására beindultak a
lábak is. A hidegre való tekintettel most még az is táncra
perdült, aki eddig csak szemlélõje volt a rendezvénynek.
Csak szegény zenészek és fotósok érezhették tovább a
csontig hatoló hideget.
Szó se róla, élvezték a lurkók, egyik nóta követte a másikat.
Nem bánták. Egyik tánc követte a másikat, egymásba
karolva, bevonva a kicsi ovisokat is a táncba.
Figyelve táncukat, kéz a kézben, egy igazi közösség
összetartozása fogalmazódik meg bennem. (Köszönet érte
pedagógusainknak) Jó látni, ahogy élvezik a hideg ellenére
a közös táncot, azt, hogy együtt lehetnek, azt, hogy egy kis
„családot” alkotnak. Nagyon jó ez így, és mai világunkban
felbecsülhetetlen kincs!
Miközben elmélkedek, az önfeledt tánc folytatódik.
A gyerkõcök élvezik a táncot és Simon Kati néni valamint

És kellenek azok a személyek, akik a háttérben megbújva,
azt a szervezõ és koordináló munkát végzik, mely
elengedhetetlen egy ilyen nagyszabású rendezvény
lebonyolításában. Külön köszönet Vigyinszki Attilánénak
(a DÖK-ös Jolikának), kollégáinak és mindazon szülõknek,
akik a szervezésben és lebonyolításban jelenlétükkel és
munkájukkal sikeressé tudták varázsolni a karnevált!
Gratulálok Nektek! Jó volt Veletek!

Nagy Kata
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Ladányi Ferenc zenéjét, a fotósok mindemellett tovább
dideregnek. De nem baj! Öröm látni a gyerekeket, és ez
egy kicsit még a hidegen is enyhít.
Aztán elhalkul a zene, itt-ott kicsi sikongatás. Õk már tudják.
Elérkezett a várt pillanat. Lángba borul a szalmabábu. Egyre
nagyobb lángok csapnak az ég felé.
És lassan hamuvá válik, jelezvén valaminek az eltûnését.
Természetesen az új érkezését (tavasz) mi mással
köszönthették volna, mint egy újabb közös tánccal. Aztán
ismét sorakozó, irány a suli, hiszen finom falatok várják az
osztályokat.
A rendezvény lezárásaként már évek óta a kedves anyukák
és nagyik finomabbnál finomabb farsangi fánkkal
kedveskednek a gyerekeknek. Így a rendezvény méltó
lezárásaként, már a meleg osztálytermekben elkezdõdhetett
a finomságok bendõbe gyömöszölése.
Köszönet a gyerekeknek és a pedagógusoknak, hogy
életben tartják a tiszta, régi mindennapokat, és tiszteletben
tartják azokat a szokásokat, hagyományokat, melyek réges-
régen meghatározói voltak nagyszüleink, dédszüleink
életének.

Kedves Olvasó! Iskolásaink ismét a maximumot
teljesítették. Szerda reggel Nagyoroszi felett hétágra
sütött a nap!!!                                              Nagy Kata



8Oroszi Hírhozó 2015.02.

Miközben hallgattam lendületes elõadását, ami szerintem
mindenkit magával ragadott, felfedezni véltem benne egy
nagyon régi emléket, egy másik kicsi lányt, aki már
színésznõként koptatja a deszkákat. Ki tudja mibõl lesz a
cserebogár?
Kukkantsunk át egy másik terembe, ahol a IV. korcsoport
(5-6. osztály) megcsappant számú „serege” versenyez. Egy
„rutinos” versenyzõ képviseli iskolánkat, a 6. osztályos
Laczkó Balázs személyében. Már nem az elsõ
megmérettetése mesemondás terén. És ismét hozza
formáját, amit titkon mindenki vár tõle. Az „Aranyfejsze”
címû mesével II. helyezést ért el, ami szintén már
megszokottnak mondható, hisz rendre elhódítja az ezüst
érmet. Bravó Balázs! Már csak azért szorítunk, hogy egyszer
abból az ezüstbõl arany lehessen!
Miközben már a fentebb említett diákok otthon pihenik a
verseny fáradalmait, addig a III. korcsoport, hatalmas
türelemrõl tanúskodva még mindig verseng. A 3.-4.
osztályosok közül 27-en vállalkoztak a megmérettetésre,
amit még kimondani is sok. Természetesen a mi fiúnk húzta
a sorsoláson az utolsó fellépõ számát, azaz a 27-est! Már
én kezdtem egy kicsit rosszul érezni magam mindenki,
legfõképpen a gyerekek helyett. Meleg a teremben, ricsaj a
folyosón és már órák telnek el szünet nélkül. A gyerekek
még bírják, hiszen szeretnének már õk is túl lenni mindenen,
hisz a drukk mégiscsak ott van bennük. Így megemelem
nem létezõ kalapom Varga Virág és Polgár Bence elõtt!
Egyszer csak végre a mi lányunkat szólítják.
Láthatóan nem viselte meg a hosszú várakozás. Engem egyre
jobban! Mert ilyenek ezek a felnõttek! Virág nyugalmat
sugározva mondja el meséjét, ami aztán a késõbbiekben
meghozza jutalmát. Aztán mi csak számolunk tovább, hogy
Bencének még meddig kell várnia ahhoz, hogy utolsó
versenyzõként elmondhassa meséjét. Lassan este 6 órát
írunk. És végre! Eljött a pillanat és Bence végre felállhat a
helyérõl és megtudatjuk meséjébõl, hogy „Miért ugatja a
kutya a Holdat?”. Gratula mindkettõjüknek, hogy a
végsõkig kitartva, helytálltak eme megmérettetésen. No,
azért ne bízzuk el magunkat, hogy itt vége lenne, hiszen a
zsûri elvonul döntéshozatalra. Jócskán elmúlt 6 óra, fáradt
gyerekek és felnõttek az iskolafolyosón. És várunk, és
várunk, majd feltûnik a zsûri, és hurrá, egyszer majdcsak
elindulhatunk mi is haza. No, de nem is a mi napunk lett
volna, ha itt nem arathattuk volna le a babérokat! Varga
Virág 4. osztályos tanuló, „Az emír lovásza és a halál” címû
mesével a II. helyezést hódította el.
És ha hiszik, ha nem egyszer csak befejezõdött! Elindul a
megfáradt sereg, hogy mindenki hazavihesse a hírt a
sikerekrõl. Igen kérem a sikerekrõl! Mert ha végigolvassák
tudósításomat, láthatják, hogy iskolásaink minden
korcsoportban hódítottak el helyezést, gazdagítva az itthoni
oklevél készletet. És ne menjünk el mindamellett, hogy ott
volt a felkészítõ stáb, mely nélkül nehezebb lett volna a
gyerkõcök dolga! Egy részrõl a felkészítõ pedagógusok:

„Mesés Kelet”
avagy keleti mesék magyar módra

Akik figyelemmel kísérik iskolásaink jelenlétét különbözõ
megmérettetésen, versenyen, azoknak talán nem mondok
újat azzal, hogy remek mesemondóink vannak. Igaz idén
kicsit más kultúra mesevilágába kellett bepillantaniuk, mint
eddig. 2015. február 25-én került megrendezésre Diósjenõn
a Szentgyörgyi Napok keretében a térségi mesemondó
verseny, ahol a mesés kelet, avagy a keleti népek meséi volt
a választható témakör.
14.00 órakor kezdetét vette a megnyitó ünnepség. A
rendezvényt Õexellenciája Iftekhar Aziz, a Pakisztáni Iszlám
Köztársaság magyarországi nagykövete nyitotta meg.
Köszöntõt mondott Balla Mihály országgyûlési képviselõ,
valamint Nagyné Barna Orsolya, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Rétsági Tankerületének
igazgatója. A köszöntõk között a jelenlévõk bepillantást
nyerhettek a diósjenõi iskola kulturális életébe.
A megnyitó ünnepség nem csak Diósjenõrõl szólt. Díjátadó
ünnepségre is sor került. A zsûri elnöke, Németh Árpád
festõmûvész értékelte a rajzpályázatra beérkezett
alkotásokat, majd színpadra szólította a díjazottakat. És már
készül is a kép, hiszen két oroszi tanuló is a díjazottak között
szerepelt, és léphetett színpadra a nagyérdemû elõtt. Alsó
tagozatosok korcsoportjában, egy keleti népmese
illusztrációjával Berecz Ákos 2. osztályos tanuló az elõkelõ
III. helyezést érte el. Szép volt Ákos!
És még milyen szép a folytatás! Utolsóként szólította a
színpadra a zsûri elnöke Brugovitzky Dávidot.
Korcsoportjának (7-8. osztály) témája a nagy földrajzi
felfedezések voltak. Nem jelenthetett mást utolsóként
színpadra lépni, mint az I. helyezés „elhódítása”. Gratulálunk
Dávidnak!
Jó volt így nekivágni a további megmérettetésnek, hogy már
a megnyitón tapsolhattunk a fiúknak!
Mindezek után irány a mese világa! Iskolánk tanulói 3
korcsoportban voltak érdekeltek a versenyen. Legnagyobb
számban a II. korcsoportban, ahol az 1-2. osztályosok
varázsolták el a hallgatóságot a mesés kelet
megismertetésével. 1. osztályosok közül Maróti Johanna,
Tálas Iván, Walter Zsombor, míg a 2. osztályosok közül
Majer Diána, Szántó Rebeka és Szombathy Viktória állhatott
a zsûri elé. És a díjazottak sora folytatódik!!! De hát ezt
titkon reméltük is, hogy nem csak a rajzpályázaton hódítjuk
meg a zsûri szívét. Ugyanis ebben a korcsoportban az 1.
osztályos Walter Zsombor, a „Harminc bárány egy imáért”
címû mesével a III. helyezést érdemelte ki. Nagyon jó
meseválasztás volt, hisz nem hosszú, Zsombor számára is
érthetõ, így ezáltal a hallgatóságnak könnyen
„tolmácsolható”.  Szép volt Zsombi!
No és következett egy tûzrõlpattant leányzó, ki határozott
megjelenésével, termet betöltõ, mindent elsöprõ hangjával
az elõkelõ II. helyezést hódította el. Õ pedig nem más, mint
Szombathy Viktóra, „ A kapzsiság büntetése” címû mesével.
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Horváthné Viczián Anna, Kramlik Mariann, Micsikné
Miszkuly Mária, Szõke Endre, Vigyinszki Attila és
Vigyinszki Attiláné. Köszönet munkájukért! Másrészrõl a
kedves szülõk. Mindazon anyukák (és apukák), akik
vállalták az otthoni gyakorlást a siker érdekében, és akik
vállalták azt, hogy jelenlétükkel a helyszínen segítik a sikeres
megmérettetést.
Köszönjük nektek az újabb sikereket! Gratulálva az
egész csapatnak, én csak ismét köszönhetem, hogy
veletek lehettem!

Nagy Kata

Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2015/2016. tanévre
történõ általános iskolai beíratásokra az alábbi idõpontokban
kerül sor:
2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között
Tanköteles gyermekét a szülõ köteles a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a
választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor a gyermek
személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
a közös szülõi felügyeleti jog gyakorlásáról szóló
nyilatkozatot, és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A tavaszi szünet idõpontja iskolánkban a következõ:
2015. április 2 – 2015. április 7-ig.
A tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási nap: 2015. április 1.
(szerda)
A tavaszi szünet utáni elsõ tanítási nap:  2015. április 8.
(szerda)

HÍRVIVÕ(K)

Talán kicsit meglepõ olvasni ezt a címet egy Hírhozó
elnevezésû újság hasábjain. Ennek magyarázata csupáncsak
az, hogy az elkövetkezõkben szeretnénk Önöknek bemutatni
olyan emberekkel készült beszélgetéseket, interjúkat, kik
orosziként kicsiny településünk hírét viszik a „nagyvilágban”.
Akik büszkén beszélnek az itt eltöltött évekrõl, akik képet
adnak kicsiny közösségünkrõl az ország különbözõ pontjain.

Jó olvasást!                                                      Nagy Kata

„Én egy falusi, palóc lány vagyok….”

beszélgetés Herczeg Adrienn színmûvésznõvel

I. felvonás

Annyira fura ezt így leírni. Évtizedek óta ismerem (no nem
annyira öreg még), hisz gyermekkora óta figyelemmel
kísérhetem „életpályáját”. Köszönhetõ ez neki is.
Találkozásaink során, még ha futtában tudjuk is ezt megtenni,
a beszámolók nem maradhatnak el az elmúlt idõszakról. Fura
leírni, holott tudtam, hogy egyszer a neve mellett ez a titulus
ott fog díszelegni. Drukkoltunk neki ezért. Mikor beszéltünk
arról, hogy szeretnék az újság számára egy interjút készíteni,
és jó lenne leülni beszélgetni, no ekkor sem csalódtam benne.
Egyedi „kacagásával” a következõket mondta: „De hát mit
mondhatnék neked, hiszen ismersz…” Higgyék el, van mirõl
mesélni! Miközben készülök a beszélgetésre -mert már fel
kell belõle készülnöm-, köszönhetõen eddigi
munkásságának, rengeteg közös élmény emlékképe pereg
le elõttem. Ismerjék most meg õt, úgy, ahogy eddig talán
nem ismerhették. Õszintén vall az itt töltött gyerekkorról, a
színházi életre való felkészülésrõl és mostani életérõl.
A függöny felgördül…..

Nagy Kata: Sokan ismernek, hisz közöttünk töltötted
gyerekkorod. Mit jelentett számodra ez a közeg, a falu,
az itt élõ emberek? Mennyire befolyásolta ez az idõszak
késõbbi életed?

Herczeg Adrienn: Mindenben. Az, hogy ami, és aki most
én vagyok, az attól függött, hogy mi történt velem itt.
Meghatározó volt az a közeg, amiben élhettem. Lakótelepi
gyerekként olyan plusz dolgokat kaphattam, amit talán
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döntés hozatalában az az élmény, amit egy színházlátogatás,
egy elõadás nyújthat. Középiskolás lehettem, amikor elõször
eljutottam színházba. Ami viszont döntõ volt, hogy rengeteg
színházi elõadást közvetített a televízió. És akkor láttam egy
darabot. Fekete Péter, amit a Vígszínházba játszottak
Eszenyi Enikõvel a fõszerepben. Még ma is elõttem van,
hogy ott áll Enikõ a színpadon, énekel, és közben potyognak
a könnyei. Ez rám olyan hatással volt, hogy nem volt
menekvés. Tudtam, ez az, amit csinálnom kell. És milyen az
élet. Most ott állok a Vígszínház színpadán és Eszenyi
Enikõvel játszhatok együtt. Tudod ez egy fantasztikus dolog.
És fontosnak tartom, hogy nem szabad elfelejteni, hogy
honnan jöttél. Mikor kollégák kérdezik, vagy interjú készül
velem, a mai napig azt mondom, hogy én egy falusi lány
vagyok. Pedig Pesten játszok és 10 éve élek Pécsett. Én
mindenkinek elmondom, hogy:”Gyerekek! Én egy Nógrád
megyei, palóc, falusi lány vagyok!”.

Nagy Kata: Melyek azok az értékek számodra, melyeket
a falusi élet, ez a közeg nyújtott?

Herczeg Adrienn: Rengeteg jó dolog van ebben. Jó falusi
lánynak lenni. Az, hogy én szeretem az életet, hogy
alapvetõen én egy vidám ember vagyok, hogy én közösségi
emberré tudtam válni, és mindaz, amirõl eddig beszéltem,
ezek olyan értékek, amelyek csak építhetik az embert. És
hát persze a nevelés, és a szülõk. Arra a bizonyos
szabadságra nevelésre gondolok.

Nagy Kata: Hogy fogadták abbéli kijelentésed szüleid,
hogy színésznõ leszel?

Herczeg Adrienn: Édesapámnak mindig is volt egy rá
jellemzõ mondata: „Majd hiszem, ha látom!” Erre a
kijelentésemre nem is kaphattam volna tõle mást. Tudomásul
vették. Szerintem tudták, hogy ha törik, ha szakad, én akkor
is színésznõ leszek. Nem akartak soha lebeszélni, és ezzel a
döntésükkel egyben támogattak is.
Nagy Kata: Középiskolás korodban kipillantást
nyerhettél a falusi létbõl, hiszen Vácott, a Madách
Gimnáziumban tanultál.

Herczeg Adrienn: Igen, magyar-történelem szakos
osztályban tanulhattam. Ebben az idõben még a kézilabda
felé is kacsintgattam, de errõl gerincprobléma miatt hamar
le kellett mondanom. Így maradt csak a színjátszás. A Váci
Mûvelõdési Ház keretein belül mûködött egy színjátszó
csoport. Harmadik osztályos voltam, mikor
bekapcsolódtam a csoport munkájába. Színházszeretõ
emberekkel ismerkedhettem meg. Ez volt az az idõszak,
amikor már nem volt kérdés, jelentkeztem a
Színmûvészetire. Azért biztos, ami biztos, beadtam más
helyekre a jelentkezésem, persze nem vettek fel. No nem is
bántam.

városi gyerekként soha nem élhettem volna át. Megkaptam
családomtól, és a falusi léttõl azt a gyermekkori szabadságot,
ami egy olyan gazdag és élménydús életet nyújtott, mely
nagyban befolyásolta azt, hogy az lettem, aki vagyok. Az,
hogy megkaphattuk ezt a szabadságot, ez vezethetett oda,
hogy soha sem rugaszkodtunk el, soha nem csináltunk olyan
egetverõ „baromságokat”, hisz magunknak állítottuk fel a
határokat, tudván, hogy meddig mehetünk el. Soha nem
éltünk vissza azzal, hogy valamelyest alakíthattuk a
gyerekkorunkat. Bizalommal voltak felénk a szülõk. És ami
még lényeges, hogy tudták, hogy tudjuk, hol a helyünk. Hiszen
a rengeteg iskolai elfoglaltság mellett ott volt a HEMO, ami
rengeteg dolgot nyújtott számunkra. Színjátszó szakkörre
jártunk, citerazenekar tagja lehettem. Sajnos ma már nagyon
nehéz olyan helyeket találni, ahol mûködnének ilyen dolgok,
pedig fontos lenne a gyerkõcök számára. Az az élet ami ott
zajlott, meghatározó volt mindannyiunk számára. Egy igazi
kis közösség alakulhatott ki, megtanulhattuk, hogy jó tartozni
valahova, fõleg ha az értékeket nyújt számunkra. Mindig is
közösségi embernek tartottam magam. És most azon vagyok,
hogy gyermekem is egy ilyen kis közösségi lénnyé tudjon
formálódni. Jó úton halad! Mindezek mellett azért számomra
-ki mindig is színésznõ akartam lenni- fontos volt, hogy egy
fantasztikus magyartanárom volt a suliban, Móricz Erzsi néni
(Kovács Sándorné) személyében. Megfertõzött az irodalom
szeretetével. És hát persze, hogy ez is kellett a késõbbiekhez.
Szavalóversenyek tömkelegén vettem részt, amit persze
élveztem nagyon. Iskolai rendezvények keretében az
osztályunk mindig színre lépett. Szóval mindent itt kaptam.
A mai napig fontosak ezek, hiszen ez az, ami anyaként
modellként lebeg szemem elõtt gyermekem nevelésében.
Én nagyon szerettem itt lakni és itt felnõni!

Nagy Kata: Emlékszel, mikor fogalmazódott meg
benned, hogy” márpedig én színésznõ leszek”?

Herczeg Adrienn: Én nem emlékszem az életembõl olyan
momentumra, amikor nem színésznõ akartam lenni. Érdekes
dolog ez. Az ember azt gondolná, hogy ez már mindenkiben
gyerekkorban kialakul. Most már tudom, hogy nem
mindenkinél mûködik ez így. Nálam ez korai döntés volt.
Gyerekkoromban még olyan korszakot éltünk, amikor is
hétfõnként nem volt adás a TV-ben. No ekkor jött el az én
pillanatom, és önálló estet rögtönöztem családom nagy
örömére. Módját megadva a dolognak, természetesen
beállva a televízió elé, mert azt gondoltam, hogy így nagyobb
hangsúlyt kap majd a dolog. Repertoáromban népdalok
szerepeltek. Ez is csak azt bizonyítja, hogy egy vérbeli falusi
lány vagyok. Szóval már ovis korban bontogattam
szárnyaim, mint „elõadómûvész”. Aztán jött a suli. Imádtam
az irodalmat. Nem volt a lakásnak olyan pontja, ahova nem
cipeltem volna magammal József Attila verses kötetét.
Számomra is meglepõ volt, hogy két-három olvasás után
már tudtam a verset. Aztán meghatározó lenne egy ilyen
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Nagy Kata: Ott álltál egy nagy álom kapujában, amin
elég nehéz bejutni, mint tudjuk!

Herczeg Adrienn: Keveseknek adatik meg, hogy elsõ
nekifutásra bekerüljenek. De nem csüggedtünk.
Középiskola után egy évet Vácott dolgoztam, majd Pestre
kerültem, ahol a Falusi Vendégfogadók Szövetségének
dolgozhattam többedmagammal. Ugye, Pest sok bulizási
lehetõséget kínál. No, nem is tudtuk kihagyni. A Pesti Estben
olvastam, hogy az RS9 Stúdió Színházban színjátszó csoport
mûködik, hát elmentem. Itt találkoztam egy ismerõssel, aki
mondta, hogy a miskolci színházban, és a mostani pesti
Magyar Színházban mûködik stúdió. Így jelentkeztem
mindkét helyre. Miskolcról elõbb kaptam meg az értesítést
a sikeres felvételrõl, így a színházhoz kerültem stúdiósként.

Nagy Kata: Mennyiben járult hozzá ez az idõszak ahhoz,
hogy felvételt nyertél a Színmûvészeti Egyetemre?

Herczeg Adrienn: Úgy gondolom, nagyban hozzájárult.
Stúdiósként belekerülhettünk színházi darabokba. Tehát
igazából itt állhattam elõször színház színpadán. És volt itt
mindig mellettünk valaki, aki foglalkozott velünk, aki segített
az egyetemi felvételi felkészülésében. Két évet töltöttem el
Miskolcon. Jó emlékezni erre az idõszakra, hiszen nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy negyedik nekifutásra felvételt
nyerhettem a Színmûvészeti Egyetemre.

A függöny legördül….. de csak egy rövid idõre.
Beszélgetésünk folytatását olvashatják következõ
lapszámunkban. Kiderül milyen is volt egy szinipalánta
egyetemi éve, és milyen az élete egy színésznõnek
napjainkban.  A portréfotót Gál Bereniké készítette.

Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató
Központ bemutatkozása

Az intézmény két szociális alapellátás területén nyújt
szolgáltatást a rászorulók részére.
A házi segítségnyújtás keretében 2010. májusától
tevékenykedünk, 2013. december 31-ig Rétság Kistérség
Szociális Szolgáltató Központ biztosította az ellátást.
2014. január 1-tõl van az iroda Nagyoroszi településen a
HEMO épületében, szociális gondozóink 20 településen
segítik az idõs embereket. Az ellátás a rászoruló, vagy
hozzátartozók kérésére indulhat! Az igényt jelezni lehet
telefonon, személyesen, levélben az intézményvezetõ felé.
Elõször a településen lévõ gondozónõ keresi fel az idõs
embert, tájékoztatja az ellátás keretében nyújtható
segítségrõl, az igénybevétel feltételeirõl, következõ lépésként
az intézmény vezetõje látogatja meg a jelentkezõt, elvégzi a
gondozási szükséglet vizsgálatát, megbeszéli a gondozás
tartalmát.

A házi segítségnyújtás feladata:
-segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevõnek abban, hogy
fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében,
életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának
megfelelõen, meglévõ képességeinek fenntartásával,
felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
-az alapvetõ gondozás és az alapápolás körében tartozó
feladatokat látja el, segítséget nyújt az önálló életvitel
fenntartásában,
-az ellátott és lakókörnyezet higiéniás körülményeinek
megtartásában  prevenciós szerepet tölt be, hiszen segítséget
nyújt a veszélyhelyzetek kialakulásának megelõzésében nem
csak idõskorú, hanem más rászorult csoportokhoz tartozó
személyek esetében is.
-a szakápolási feladat ellátása nem tartozik a házi
segítségnyújtás tevékenységei közé, de fennáll a jelzési
kötelezettség az otthonápolási szolgálat felé.
-az otthoni környezetben történõ gondozás és ápolás
életszerûbb és humánusabb is.  A megfelelõ minõségû és
mennyiségû szolgáltatás biztosításának eredményeként
kevesebb gondozott választja a tartós bentlakásos intézményi
ellátás igénybevételét.
Az ellátás térítésköteles, az intézményi térítési díj 200.-Ft/
gondozási óra, 2015. március 1-tõl:
A fenntartó által meghatározott térítési díjat az intézmény
vezetõje csökkentheti, illetve elengedheti, ha a kötelezett
jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
A házi  segítségnyújtás  szolgáltatás  esetében  mentesül  a
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jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
351-450% közé esik(100 035.-Ft - 128 250.-Ft)

110 Ft / fõ / ellátási nap
451-550% közé esik(128 251.-Ft – 156 750.-Ft)

220 Ft/ fõ / ellátási nap
551% fölött van(156751.-Ft - tól)

330 Ft/ fõ / ellátási nap

Elérhetõségek:
Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Központ
2645 Nagyoroszi Béke út 18.
E-mail cím: nkszk2645@gmail.com
Telefon:
intézményvezetõ: 06 30 8719 256
vezetõ gondozónõ: 06 30 8719 255

Szabó Ágnes
intézményvezetõ

térítési díj fizetése alól az a gondozott, akinek a havi
rendszeres jövedelme nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 250 %-át.
A szociális alapellátások vonatkozásában különösen
méltányosság gyakorlására okot adó körülmény a 90. év
feletti életkor, a családot sújtó elemi kár, létfenntartást
veszélyeztetõ élethelyzet.

Idõsek Nappali ellátása – Idõsek Klubja

Az intézmény épülete 2014. tavaszán készült el és került
átadásra, a szakmai mûködési engedély a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014.
augusztusában adta ki, ekkor kezdhettük el a
tevékenységünket.
Az intézmény ellátási területe: Nagyoroszi község
közigazgatási területe.
Férõhelyek száma: 15 fõ
A klub munkanapokon, ötnapos nyitvatartással üzemel.
Nyitvatartási ideje: munkanapokon 8 órától 16 óráig.
Az Idõsek Klubja Nagyorosziban a Béke út 18. szám alatti
akadálymentesített épületben mûködik. Az épületen belül a
küszöbnélküliség biztosított, továbbá a mozgássérültek
számára alkalmas vizesblokk is ki van alakítva, a
látássérültek számára pedig Braille feliratozású táblák
kerültek kihelyezésre. A klub a község központjában, jól
megközelíthetõ helyen, a buszmegálló közelében helyezkedik
el.
Az Idõsek Otthonaiban hosszú várakozólista van, mely akár
több év várakozás is lehet, ez a családtagokra is egyre több
terhet ró gondozás szempontjából. Ezért a szolgáltatás el
kívánja látni a településen élõ idõs, rászoruló személyek
nappali ellátását, ezzel közvetve el kívánjuk érni, hogy
kevesebb idõs várakozó legyen, és a lehetõ leghosszabb
ideig legyen az ellátott saját lakókörnyezetében, családja
körében.
Szolgáltatásai:
-az étkeztetés nem kötelezõ, igény szerint választható. Az
ételt a község óvodai fõzõkonyhájáról tudjuk biztosítani;
-szabadidõs programok szervezése: szabadidõs
tevékenységnek minõsül a sajtótermék, könyv, társasjáték,
kártya, kézimunka.
-ellátotti igényekhez igazodva egyéb szabadidõs programok
is szervezhetõk eseti jelleggel, intézményegységen belül vagy
kívül is;
-egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz
valló hozzájutás segítése. Az egészségügyi ellátás körébe
tartozik a felvilágosító elõadások megszervezése, tanácsadás
az egészséges életmódról, valamint mentális gondozás;
-mosási, tisztálkodási lehetõségek biztosítása;
-hivatalos ügyek intézésének segítése;
-életvezetés megszervezésében segítségnyújtás.
Az ellátás térítésköteles, az intézményi térítési díja a
gondozott jövedelmétõl függ: akinek a havi rendszeres
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Farsangoltunk...

Óvodánkban az idén február  13-án, pénteken  tartottuk a
farsangi mulatságot. Már két héttel elõtte elkezdtük az
ünnepre való ráhangolódást; vidám verseket, dalokat
tanultunk, tánclépéseket, népszokásokat elevenítettünk fel,
színes szalagokkal díszíttettük az óvodát.
A gyerekek nagy izgalommal készültek a farsang napjára,
hiszen ilyenkor „belebújhatnak” a számukra kedves figurák
„bõrébe” is.
A lányok körében a legkedveltebb a királylány, tündér,
pillangó; míg a fiúk kedvence a pókember, superman, ninja.
Nagyon sokan öltöztek kedvenc állatuk jelmezébe is, sok
kutya, cica, nyuszijelmez volt a farsangolók között.

A gyerekek többsége már jelmezbe öltözve érkezett, de az
igazi mulatság tízórai után kezdõdött; a közös tornatermi
tánccal. Amikor elfáradtak, ki-ki visszament a saját
csoportjába, s jóízûen fogyasztották el a szülõk által hozott
finomságokat. A nagyobb csoportokban az óvónénik vidám,
furfangos játékokkal is színesítették a farsangi délelõttöt.

Nõnapra...

Március 8-án, minden évben meglátogatjuk óvodánk
nyugdíjasait, s az általunk készített kis ajándékkal
kedveskedünk nekik. Az idén már pénteken elindulhattunk,
s az ajándékkártya mellé elvittük az önkormányzat nõnapi
köszöntõ virágcsokrait, valamint tolmácsolhattuk a
Polgármester Úr jókívánságait is.
Régi dolgozóink örültek az apró figyelmességnek; édességgel
s szörppel is megkínálták ovisainkat.
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Március 15...

Az ünnep hetében a gyerekekkel a forradalommal
kapcsolatos könyveket, képeket nézegettünk, s a koruknak
megfelelõ mélységben beszélgettünk az akkori történésekrõl.
Toborzódalokat, huszárnótákat hallgattunk és énekeltünk a
gyerekekkel. Ábrázolás-foglalkozáson különféle
technikákkal elkészítettük nemzetiszínû zászlónkat,
kokárdát, huszárt színeztünk, festettünk, ragasztottunk. Az
elkészített zászlókat az ünnepet megelõzõ pénteken kivittük
a forradalom emlékmûvéhez, elmondtuk az ünnep tiszteletére
tanult verseket, mondókákat.

Nagyoroszi Népdalos Sikerek!

Örömmel vettük tudomásul, hogy ebben az évben is a
"Tiszán Innen - Dunán Túl" Országos Népdaléneklõ
Verseny Nógrád Megyei fordulóján Salgótarjánban, szóló
és kisegyüttes kategóriában elsõk lettünk! Így az elmúlt
évekhez hasonlóan idén is a nagyoroszi énekes lányok
képviselhetik Nógrád megyét  2015 április 26-án
Budapesten a Néprajzi Múzeumban, az országos
megmérettetésen. Eredményeink: I. kategóriában Pásztor
Nóra I. helyezést ért el, II. kategóriában Börzsöny
Kisegyüttes Nagyoroszi” I. helyezést ért el.( Koczka Sára
és Pásztor Nóra). A felkészülésben segített Megyeri Attiláné
Kriszti néni is, köszönjük a munkáját, a továbbiakban is
közös munkával készülnek a lányok. Nagyobb énekeseink
balassagyarmati színekben indultak: Pásztor Viktória I.
helyezést, Kovács Karina III. helyezést ért el. Reméljük, az
országos megmérettetésen is szép eredményeket érünk el!

Simon Katalin néptáncpedagógus, népdalénekes

Az óvodai beíratás a 2015/2016-os tanévre április 22-
én és 23-án, szerdán és csütörtökön lesz az óvodában,
8 órától 16 óráig.
Be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2015. szeptember 01.
és 2016. augusztus 31. között tölti be a 3. életévét; illetve
aki a 4. vagy 5. életévét tölti ezen idõszakban, de még nem
íratták be.
A beíratáshoz kérem, hozzák magukkal a gyermek nevére
kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt (lakcímkártyát); és a gyermek felügyeleti jogát
ellátó szülõ nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt, valamint a gyermek TAJ-
kártyáját!                                              Holma Zoltánné
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Március 15. megemlékezések

Március 13-án, pénteken a Mûvelõdési Házban emlékeztek
az 1848-as eseményekre az általános iskolások. A színpadi
mûsort, melyben felelevenítették március 15. fontos
történéseit, a 4.osztályosok adták. Micsikné Marika
tanítónéni készítette fel a gyerekeket, akik színvonalas
elõadásukkal megtisztelõ emléket állítottak az 1848-1849-
es forradalom és szabadságharcnak. Közremûködött a
Börzsöny Néptánc Együttes, akik szatmári táncokat
táncoltak, illetve az iskolai énekkar tette még meghittebbé
az ünnepet.

Az iskolások mellett megemlékeztek a község lakói is
március 15.-érõl. A vasárnap 11 órakor kezdõdõ
ünnepségen Darabos Tamara szavalata után a Polgármester
Úr mondott ünnepi beszédet a Mûvelõdési Ház
színháztermében. A megemlékezés után koszorúzásra került
sor, ahol Nagyoroszi Önkormányzata részérõl  Gönczöl
József polgármester, a Községi Nyugdíjas Klub
képviseletében Sztrakáné Drajkó Katalin és Arnóczki
Mihály, illetve Dombóvári András és Kozsik János, a
Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesületének
tagjai helyezték el a megemlékezés virágait.

V.Dóra
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gyakorlati oktatást is kaptunk mindezekrõl. Az interjúzások
és közös beszélgetések alkalmával összegyûjtött adatokból,
gyümölcsész szakemberünknek Szani Zsoltnak
köszönhetõen megíródott egy könyv, amely összefoglalja a
településen fellelhetõ gyümölcsfa fajtákat, szokásokat és
hagyományokat a gyümölcsészettel kapcsolatosan.
A Zöldutas Svájci pályázatunk keretében lehetõségünk volt
arra, hogy egyesületi tagjaink és a településeinken élõk közül
15-en vehettünk részt a túravezetõ képzésen. Összesen 7
alkalom volt, öt elméleti és két gyakorlati foglalkozás, ahol
elsajátíthattuk a tájékozódáshoz szükséges ismereteket.
Sok-sok élménnyel gazdagodtunk a túravezetõ-képzés
során. Négy nagyoroszi lakos is részt vett a képzésen.
Másik fantasztikus lehetõség a pályázaton belül, hogy
elsajátíthattuk a kosárfonás technikáit, Horváth Kata
kosárfonó mestertõl. Összesen hat kosárfonós alkalom volt,
amelyet Nagyorosziban tartottunk meg 15 fõ részvételével.
Elsõ napon egy madáretetõt készítettünk, a másodikon pedig
egy felakasztható virágtartót. Szebbnél szebb alkotások
készültek a nap végére. A következõ alkalmakon a
fakanáltartó és különbözõ kosarak fonásának módszerével
ismerkedhettünk meg. Szeretnénk tovább vinni ezt a
folyamatot, ezért 2015-ben lehetõségük lesz újabb tudás
elsajátítására, persze most már saját költségeinken.
Elsõ Zöldutas közösségfejlesztésünk 2013 novemberében
Drégelypalánkon volt, amikor Budai Krisztina a Zöldutak
Módszertani Egyesület elnöke tartott elõadást a
résztvevõknek. Ezt a kezdeményezést 2014 év tavaszán
folytattuk, összesen kilenc alkalommal kerültek
megrendezésre -a Zöldutas szemléletmód kialakítása
érdekében- ezek a közösen eltöltött órák. Utóbbi alkalmak
már inkább gyakorlatiasabban teltek, kiscsoportos
beszélgetések a települések Zöldútjairól, lehetséges
útvonalakról, felmerülõ ötletekrõl. A Nagyorosziban
alkalmazott kulturális közfoglalkoztatottak is részt vettek
ezeken a közösségfejlesztéseken, véleményeikkel,
ötleteikkel kapcsolódtak be a közösségi beszélgetésekbe.
2014 õszén kezdtük el Zöldutunk tervezését, újabb pontok
kialakítását, annak érdekében, hogy egyik évek óta várt
álmunk valóra váljon. Ez nem más volt, mint az, hogy a már
meglévõ Örökségeink Útján Zöldutunk úthálózata ki legyen
jelölve és errõl készüljön egy digitális térkép, amelyet majd
a késõbbiekben nyomtatott formában meg tudunk jeleníteni
kiadványainkban is. A térkép elkészült, a festések
elkezdõdtek, Nagyoroszi egyik szakaszán már meg is
valósultak, és tavasszal szeretnénk befejezni a többi
településen is. QR kódos matricák is készültek, amelyek a
10 településen lesznek kihelyezve, s okostelefonnal való
leolvasásuk után a www.sugarkankalin.hu oldalra irányítja
az érdeklõdõket, ahol a településeinken megtalálható
nevezetességekrõl, látványosságokról olvashatnak egy rövid
leírást.
Mindezen megvalósított tevékenységek összességébõl
készült egy összefoglaló kiadvány és egy videó is, amely a

A Sugárkankalin Turisztikai Egyesület
Zöldutas Svájci Civil Pályázatának
bemutatása

A ZÖME (Zöldutak Módszertani Egyesülete) sikeres
pályázatot nyújtott be, melynek keretében a Sugárkankalin
Turisztikai Egyesület partnerszervezetként a Cserhát
Natúrpark Közhasznú Alapítvánnyal közösen vett részt
a „Zöldutas közösségfejlesztés a fenntarthatóságért,
környezettudatosságért, az élõ falvak hálózatos
együttmûködéséért” címû, SMCA-2012-0306-Z számú
projektben. Idõtartam: 2013. május 1 - 2014. november
30.
Tartalma:
-Közösségépítõ, helyi szervezõ, projektkoordinátor
alkalmazása
-Élõ tudások feltárása: helyi hagyományos és gazdálkodási
formák felkutatása (tájfajta gyümölcsösök, mesterségek)
rögzítése, tájfajta gyümölcsös génbank létrehozása
-Élõ tudásátadás: gyümölcsész-képzés helyben élõ gazdák
közremûködésével
-Túravezetõ képzés
-Tájfajta gyümölcsfa sorok ültetése és gondozása
-Zöldutak népszerûsítése, helyi termékek értékesítésének
segítése, bevásárló közösségek szervezése
A projekt nyomán a helyi értékek, közösségek
megerõsödnek, élénkül a zöldutas turizmus.
Településünk, Nagyoroszi az alábbiakhoz kapcsolódott
valamilyen módon az elmúlt másfél évben. Gyümölcsészeti
felmérések, túravezetõ képzés, gyümölcsész-kertész képzés,
kosárfonó képzés, Zöldutas közösségfejlesztés, Zöldutas
térkép kialakítás, Zöldutas jelzésfestés, gyümölcsfák ültetése.
Egyesületünk településein már 2013 szeptemberében
elkezdtük a gyümölcsészeti felméréseket, amelyeket a
következõ évben is folytattunk a gyümölcsész-kertész
képzések keretében. Február 1-jén Alsópetényben
megrendezett gyümölcsész-kertész nappal kezdõdött a
programsorozat. Gyümölcsész szakemberünk Szani Zsolt
egy elõadás keretében ismertette velünk a szükséges alap-
információkat, hogy az azt követõ gyakorlati képzésen
mindenki alkalmazhassa az elsajátított tudást. Majd egy helyi
kertben gyûjtöttük össze az oltóvesszõket. Nagyorosziban
több helyen is voltunk oltóvesszõt gyûjteni. A gyümölcsészeti
felmérésekbe bevont kulturális közfoglalkoztatottként
dolgozó fiatalok részt vettek a gyümölcsész-kertész
képzéseken is, ahol elsajátíthattuk a gyümölcsfák
szemzésének és metszésének módszerét, elõször
elméletben, aztán a helyi kertekben, Patakon és Ipolyvecén
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youtube-on Nógrádi Zöldutak néven megtekinthetõ.
Köszönet a nagyoroszi Nyugdíjas Klub tagjainak, akik a
gyümölcsészeti felméréshez szükséges kérdõív kitöltését
válaszaikkal segítették, s felidézett emlékeiket megosztották
velünk, az oltóvesszõket adományozóknak, a gyümölcsfákat
elültetõknek, a közösségfejlesztéseken és a festésben
résztvevõknek, s mindenkinek, aki valamilyen formában
hozzájárult mindezek megvalósulásához.

Berki Dalma

Kosárfonó képzés Nagyorosziban

Egyesületünk, amely 10 települést fog össze a Sugárkankalin
T.E. Zöldutas pályázatának egyik eleme volt a kosárfonó
képzés. Lehetõségünk volt arra, hogy megtanulhassuk az
alapokat és kipróbálhassuk magunkat ebben a
kézmûvességben is, Horváth Kata kosárfonó mester
segítségével. Nagyorosziban 6 alkalommal volt foglalkozás,
amelyeken átlagosan 15 fõ vett részt, de volt rá példa, hogy
17-en is voltunk egy-egy napon. Nagyrészt nõk, de néhány
férfi is csatlakozott hozzánk, hogy eltanulja a kosárfonás
mesterségét. Egy foglalkozás 4 órás volt, de ezt az idõt
sokszor kicsit túlléptük és volt, hogy este 9-ig fontunk, hogy
be tudjuk fejezni az elkezdett kosarakat. Minden egyes
összejövetel alkalmával másmilyen tárgyakat készítettünk,
a könnyebbektõl kezdve a nehezebbek felé haladva.
Kezeink munkájával készültek madáretetõk, virágtartók,
pogácsáskosarak és fakanáltartók is. Voltak, akinek elsõre
is könnyedén ment a fonás különbözõ fajtáinak elsajátítása,
de voltak olyanok is, akiknek meg kellett küzdeniük egy-
egy nehézséggel. A végeredményekkel mindenki meg volt
elégedve és büszkén vitte haza megmutatni a családtagjainak.
Sokunk számára annyira megtetszett ez a mesterség, hogy
szerettünk volna még többet tanulni Katától, ezért újabb
alkalmakat szerveztünk, de most már csak önköltséges
formában tudjuk biztosítani. 2015 februárjában és
márciusában már volt egy-egy alkalom, ezt a folyamatot
szeretnénk tovább vinni, kialakítani egy rendszerességet,
hogy minden hónap 2. vagy 3. hetében össze tudjunk ülni
kosarat fonni. Vannak állandó résztvevõk, akik a kezdetektõl
minden alkalmon részt vettek, és vannak mindig újabb tagok
is, akik ismerõsöktõl hallanak errõl a lehetõségrõl és így
csatlakoznak hozzánk. Nem csak az egyesületünkhöz tartozó
településekrõl vannak a résztvevõk, hanem más
településekrõl is járnak hozzánk. A foglalkozásokon készült
szebbnél szebb alkotásokról a képek megtekinthetõek az
egyesületünk facebook-os oldalán. A következõ alkalmat
áprilisban fogjuk megtartani, akinek kedve van csatlakozni
kosárfonós közösségünkhöz, az jelentkezzen e-mail
címünkön a sugarkankalin@gmail.com-on, vagy a
nagyoroszi Könyvtárban.

Berki Dalma
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“Kell egy csapat….”

Amikor ez a cikk publikálásra kerül, addigra már elindult a
tavaszi szezon hosszú pihenõ után, és túl leszünk már pár
fordulón. Ezzel a cikkel az elsõdleges célom az, hogy
ismertessem az olvasóval a csapattal kapcsolatos
történéseket.
Õsszel esett meg, hogy az akkori elnök Csomor András
lemondott másik két vezetõségi taggal együtt. Ezután
következett be a csapatnál egy “interregnum” állapot, ahol
a megmaradt maroknyi embernek annyi volt az elsõdleges
cél, hogy a hátramaradt mérkõzéseket letudják.
Decemberben összeült a vezetõség, ahol elõkészületeket
tettünk az éves közgyûlésre, és megtörtént az átadás-átvétel.
A köztes idõre Gyuricza Pál vállalta az ügyvezetõ elnökséget.
A gyûlésre február elején került sor, ahol a szokásos
menetrend szerint zajlott minden. Amit érdemes kiemelni,
hogy sem a nagy csapat, sem az ifjúsági csapat edzõje nem
tudja folytatni a munkát személyes okok miatt. Ezúton is
köszönjük a fáradozásaikat és a munkájukat, amit az
egyesületért tettek!
A vezetõség összetételében is változásokat kellett
eszközölni, ami után a következõ személyekbõl tevõdött
össze: Balogh István, Dávid Ádám, Gönczöl József, Gyuricza
Pál, Kovács Tamás, Kõvári Tímea, Lakatos László,
Szorcsik Gábor, Varga István. Az elnöki feladatot a
továbbiakban is Gyuricza Pál látja el.
Az új vezetõség feladata, hogy két új edzõt keressen, és az
egyesületet olyan állapotba terelje, hogy készen várja a
tavaszi rajtot. Valamint a közbejövõ kupameccs se érje
felkészületlenül a csapatot. Emellett nagy munkát fektet az
egyesület mûködõképességének visszaállítására. Jelentõs
feladat a folyamatban lévõ MLSZ pályázatok lezárása.
Edzõ kérdésben a következõ döntés született: A felnõtt
csapatot Kovács Tamás viszi tovább, mint játékos-edzõ,
míg a fiatalokkal Balogh István foglalkozik. Sikerekben
gazdag munkát kívánunk nekik!
Mivel késésben voltunk, ezért annál gyorsabban láttak
edzéshez a csapat játékosai.
Érkeztek: Bogdány Csaba (Szécsény), Garai Gábor
(Rétság), Kereszti András, Vitéz Péter.
Távoztak: Körmendi Norbert, Kollárovits Tamás, Szabó
László
Tavasszal így fog kinézni a felnõtt csapat: Garai Gergõ, Tóth
Gábor Jácint, Kiss Valentin, Kupecz Krisztián, Dóbiásik
Ádám, Garai Máté, Herczeg Péter, Kovács Tamás (Koco),
Makrai Ádám, Nagy Szilárd, Petró László, Szandai Ádám,

Kézilabda eredmények

A Börzsöny Általános Iskola kézilabdás lányai az elmúlt
idõszakban szép sikereket értek el. 2014. december 16-án
egy négycsapatos tornán vettünk rész Rétságon. A
mérkõzések eredményei: Rétság- Bgy. Dózsa 17:7 ; Bgy.
Dózsa- Bgy. Kiss Árpád 3:7 ; Nagyoroszi- Bgy. Dózsa 7:1;
Rétság- Bgy Kiss Árpád 8:7 ; Nagyoroszi- Bgy. Kiss Árpád
19:6 ; Nagyoroszi- Rétság 23:12
A torna végeredménye: 1. Nagyoroszi Börzsöny Általános
Iskola 6 pont; 2. Rétság Általános Iskola 4 pont; 3. Kiss
Árpád Általános Iskola Balassagyarmat 2 pont; 4. Dózsa
György Általános Iskola Balassagyarmat.
Különdíjasok: Gólkirálynõ: Záhorszki Dominika 25 gól
Nagyoroszi; Legjobb kapus: Bukovszky Anna
Balassagyarmat Kiss Árpád Ált. Iskola; Legjobb
mezõnyjátékos: Tõkei Alexa Rétság, Ált. Iskola;
A csapatok legjobbjai: Petõi Panna Kiss Árpád Ált.
Balassagyarmat; Hugyecz Hanna Rétság; Hauszmann Gréta
Nagyoroszi
2015. március 5-én Rétságon, a Diákolimpia IV.
korcsoportos megyei elõdöntõjén az alábbi eredmények
születtek: Nagyoroszi-B.gyarmat Dózsa 17:11 (9:5); Rétság-
B.gyarmat Kiss Á. 14:12 (7:3); 1. helyért Nagyoroszi-
Rétság 25:17 (11:7);
A megyei döntõre a salgótarjáni sportcsarnokban került sor.
Eredmények: Nagyoroszi-Pásztó 20:11 (8:5); Gólok:
Záhorszki Dominika 14, Kovács Adrienn 3, Szorcsik Adél
2, Hauszmann Gréta 1 gól.
Salgótarján-Rétság 36:7 (17: 3); 3. helyért  Rétság-Pásztó
23:17 (11:8); 1. helyért: Salgótarján-Nagyoroszi 23:9 (11:2);
Gólok: Hauszmann Gréta 4, Záhorszki Dominika 3, Kovács
Adrienn 1, Szorcsik Adél 1gól.
A második helyezettként résztvehetünk az áprilisi országos
fordulóban!                                      Bódis Bertalan edzõ

Szorcsik Gábor, Kürti József, Ujlaczki Sándor, Vasas
Kristóf, Dávid Ádám, Kuris Tibor, Kovács Tamás, Kereszti
András, Vitéz Péter, Garai Gábor, Bogdány Csaba.
Az ifjúsági csapattal kapcsolatos változások a következõ
alkalommal kerülnek közlésre.
Minél több felkészülési mérkõzést próbáltunk játszani, hiszen
ez az egyik leghasznosabb módja a fejlõdésnek.
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Oroszi Hírhozó
Elektronikus változata pdf-ben a
www.nagyoroszi.hu  oldalon elérhetõ.

Alapítva 2015-ben
Lapalapító-felelõs kiadó:
Krasznainé Konczili Éva
Szerkesztõség elérhetõsége:
2645 Nagyoroszi, Petõfi út 19.
nagyorosziujsag@gmail.com

Ifi:
Nagyoroszi - Borsosberény: 2-3
Nagyoroszi - Patak: 5-6
Borsosberény - Nagyoroszi: 6-3
Felnõtt:
Nagyoroszi - Borsosberény: 3-1
Nagyoroszi - Érsekvadkert: 1-6 (kupamérkõzés)
Dejtár - Nagyoroszi: 5-4
Tolmács - Nagyoroszi: 0-2
Hont - Nagyoroszi: 1-3
A jövõbeli terveink:
Minél sikeresebben zárni a bajnokságot, és a lehetõ legjobb
eredményt elérni. Ezen felül a tavaly hatályba lépett új Ptk.
miatt az egyesületünknek új alapszabályt kell elfogadnia, és
a pályán is elvégzünk néhány karbantartási feladat, ami
várhatóan javítani fogja a pálya minõségét, és ezáltal elõsegíti
azt, hogy a kilátogatók is jobban érezzék magukat.

A tavaszi szezon elõzetes menetrendje:

14. forduló 2015.03.22 15:00 NÉZSA SE -
NAGYOROSZI HBB SE
15. forduló 2015.03.28 15:00 BORSOSBERÉNY SE -
NAGYOROSZI HBB SE
16. forduló 2015.04.05 16:30 NAGYOROSZI HBB SE -
NÓGRÁDSÁP SE
17. forduló 2015.04.12 16:30 BÁNK SE -
NAGYOROSZI HBB SE
18. forduló 2015.04.19 16:30 PATAK SE -
NAGYOROSZI HBB SE
19. forduló 2015.04.26 16:30 SZENDEHELY FC -
NAGYOROSZI HBB SE
20. forduló 2015.05.03 17:00 NAGYOROSZI HBB SE -
BERCEL KSK
21. forduló 2015.05.10 17:00 DEJTÁR SE -
NAGYOROSZI HBB SE
22. forduló szabadnap
23. forduló 2015.05.24 17:00 NAGYOROSZI HBB SE -
ROMHÁNY SE
24. forduló 2015.05.30 17:00 ÕRHALOM SE -
NAGYOROSZI HBB SE
25. forduló 2015.06.07 17:00 NAGYOROSZI HBB SE -
RÉTSÁG VSE
26. forduló 2015.06.13 17:00 SZÜGY SE -
NAGYOROSZI HBB SE

(Megjegyzés: Az ifi meccs mindig 2 órával elõbb kezdõdik!)

Ha valaki gyorsabban szeretne tájékozódni az
aktualitásokról, képet szeretne látni a csapatról, vagy annak
mérkõzéseirõl, akkor az a túloldali link (QR kód)
segítségével elérheti facebook oldalunkat:

Hajrá Nagyoroszi!                                          Dávid Ádám

                         

Kedves Olvasóink!  Kérjük, észrevételeikkel,
javaslataikkal álljanak mellénk, és segítsék a közös
munkát! Köszönjük!
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Értesítem az ebtartókat, hogy a kötelezõ veszettség elleni
összevezetett oltást 2015. április 18-án az alábbi helyeken
végzem:

08.00-tól 10.00 óráig a lakásomon
10.00-tól 11.00 óráig az Árpád téren
11.00-tól 12.00 óráig a Lehel téren
12.00-tól 12.30 óráig a Bajcsy út 38. szám elõtt.

Az oltás díja: 3.500.- Ft.  Háznál történõ oltás esetén
1.000.- Ft kiszállási díj számítható fel.

A 41/2010. számú Kormányrendelet elõírja: „Négy
hónaposnál idõsebb eb csak traszponderrel megjelölve
tartható.” A megjelölés, és a veszettség elleni oltás
elmulasztása szabálysértés, mely 50.000.- forinttal
büntethetõ.

Dr. Lukáts András állatorvos

Védõnõi méhnyakszûrés Nagyorosziban

Nagyorosziban is elérhetõ a védõnõi méhnyakszûrés. A
térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel
rendelkezõ (25-65 év közötti) nõk vehetik igénybe. A
szûrésre a védõnõvel egyeztetett idõpontban, lakóhelyük
közelében kerül sor, így megspórolhatják a szakrendelõbe
utazást és a várakozást. Erre kínál lehetõséget egy európai
uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit az Országos
Tisztifõorvosi Hivatal koordinál. Célja a védõnõi
méhnyakszûrés országos kiterjesztése, illetve, hogy javítsa
a méhnyakszûrés elérhetõségét és hozzáférhetõségét az
érintett nõk számára.
Magyarországon naponta meghal egy nõ méhnyakrák
következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti
elváltozásainak felismerésével és kezelésével a betegség
gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy a méhnyak-daganatos nõk 65%-a
egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem volt
méhnyakszûrõ vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy
elmenjenek a szûrésre.
Amennyiben a védõnõ a szûrés során, vagy a
laboreredmények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst
nõgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja.
A méhnyakszûrést a védõnõi tanácsadóban végezzük keddi
napokon 13-15 óráig, szerdán 11-12 óráig.
Jelentkezni lehet a védõnõknél személyesen a tanácsadóban,
vagy a 35/374-175 vagy 06/30-309-1891 telefonszámon.
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat.
Ha kapott meghívólevelet, várjuk jelentkezését! A szûrés
életet ment! Tegyen az egészségéért, vegyen részt az
ingyenes szûrésen, önmagáért, családjáért!

Pintér Sándorné védõnõ

Véradás

Április 21-én, kedden
15:00-18:00 között,
a Nagyoroszi Általános
Iskolában!
Véradó lehet minden 18
és 65 év közötti,
egészséges ember.
TAJ-kártyájukat ne
felejtsék otthon!

Fogjunk össze falunk tisztaságáért!

Kedves falunk újságába, az Oroszi Hírhozóba elõször is a
közelgõ tavaszról szeretnék egy pár sort írni. Nagyon vártuk
már, hogy véget érjenek a téli hónapok, és végre elérkezzen
a tavasz. Tavasszal minden kezd feléledni, ezért oda kell
figyelni környezetünk tisztaságára is! A polgármesteri
hivatalnál dolgozó közmunkások a tereket, parkokat,
temetõket, árkokat mind tisztán tartják. Köszönet ezekért
a polgármester úrnak és a munkában résztvevõ összes
dolgozónak.
De minden Nagyoroszi lakosnak is kötelessége lenne szebbé
tenni a lakása környékét, hogy a mi kis falunk is szép tiszta
falu lenne, mint a szomszéd falvak!
Szokjuk már meg, hogy a szemetet a kukába kell tenni,
hiszen minden héten elszállítják! Arra kérek mindenkit, hogy
közös erõvel tegyük szebbé községünket! Ne dobálja senki
a szemetét az árokba, se a patakba, se a szomszéd kertjébe,
mert a szemét ott is szemét! Ne okozzunk ezzel senkinek se
bosszúságot!
Mindent ügyesen és okosan meg lehet oldani. Akinek van a
háza elõtt megfelelõ terület, ültessen oda fát, virágot, vagy
valami szép dísznövényt. Készüljünk fel a tavaszi munkákra!
Mindenkinek jobb egy szép tiszta teret, kertet, utcát, vagy
parkot látni! Minden nap egy kis odafigyeléssel és munkával
mindent meg lehet oldani.
Tegyük meg ezt a szép és rendezett falunk érdekében.
Köszönöm mindenkinek a figyelmet és a lelkes munkát,
mindezekhez erõt, egészséget kívánok falunk minden
lakosának!

Tisztelettel Kovács Jánosné
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