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                         Nagyoroszi Értéktárának létrehozása!

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról jogszabály rendelkezik. A törvény
elfogadásával párhuzamosan országos, megyei és helyi szinten is szerveződik az a feltáró munka,
amely a magyar értékek gyűjtését, megőrzését szolgálja. Nemcsak a magyar nemzeti értékeket,
hanem a helyi, települési különlegességeket is meg kell őrizni az utókor számára.
Ezek megmentése érdekében nyilvánította ki szándékát Nagyoroszi Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. 05. 28-án, hogy létrehozza a „Nagyoroszi
Értéktár Bizottságot”, és települési Értéktár kialakítását határozta el.
A Helyi Értéktár a település területén fellelhető adatokat, „értékeket” tartalmazó gyűjtemény
lesz. Az első ülésen a résztvevők megválasztották a „szervezetet” irányító, három főből álló
Értéktár Bizottság vezetőségi tagjait: Csordás István, Görgényi-Varga Dóra, Gál Zsuzsanna
Éva személyében.

A tagok számára fontos, hogy a községben élők javaslataikat, ötleteiket a bizottság elé
terjeszthessék, ezzel is segítve, hogy valóban községünkre jellemző értéktár valósuljon meg.
Mindenki részt vehet ebben a munkában, önként, aki szeretne.

A helyi érték felvételét a települési értéktárba minden oroszi lakos -illetve itt született, de
régen elköltözött- írásban is kezdeményezheti a Javaslattételi lap kitöltésével, visszahozásával,
visszaküldésével. A nyomtatvány letölthető lesz a www.nagyoroszi.hu honlapról, kérhető az
ertektar.oroszi@gmail.com e-mail címen, a 06-35/374-144-es (Könyvtár) és a 06-35/-374-
119-es telefonszámon (Gyermekjóléti Szolgálat), ha jelzi elvisszük Önnek, illetve, elvihető a
Polgármesteri Hivatalból, a Művelődési Ház Könyvtárából, valamint a bizottság tagjaitól.

A kitöltött adatlapokat a fentebb említett elérhetőségeken várjuk, amennyiben kérdésük
lenne, forduljanak bizalommal a bizottság tagjaihoz. A beérkezett javaslatot megvizsgálják
és döntenek a Helyi Értéktárba történő felvételről, vagy a 2016-os évben a Nógrád Megyei
Értéktárba kerüléséről, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a
Hungarikumok Gyűjteményébe.                                                                              A szervezők
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Nagyoroszi Értéktárának Bemutatója

2015. augusztus 8-án, egy napsütéses szombati napon
került megrendezésre a nagyoroszi Értéktár Bemutató.
Ezt a napot sok-sok munka előzte meg, de mindez
megérte az eredményt látva.
Nagyoroszi értékeinek gyűjtése több éves munka
eredménye, egy állandó folyamat. De valójában
feltehetnénk a kérdést: kinek mi az érték!? Néhány idős
nénivel, bácsival leültünk interjút  készíteni,
beszélgettünk velük és próbáltunk a bizalmukba
férkőzni, hogy megosszák velünk értékes tudásukat.
A régi képeiket is elkértük, hogy digitalizálva
megörökítsük őket. Ez alkalomra több mint 900 képet
dolgoztunk fel, amelyet kiállítottunk, de ezt a munkát
folytatjuk. Volt, aki szó nélkül adta kölcsönbe a
fényképeket erre a napra, de volt olyan is, akit tovább
kellett győzködni, hogy mi nem elvenni szeretnénk,
hanem csak kölcsönkérni 1-2 napra, beszkennelve
(lemásolva) megőrizni a jövő nemzedék számára.
A régi tárgyakat, szerszámokat, bútorokat  a
Falumúzeumban 2010-es megnyitása óta gyűjtjük,
őrizzük, kezeljük, óvjuk az „elmúlástól”. Minden
érdeklődő számára megtekinthető a Szentháromság
téren a Római Katolikus Templommal szemben.
Szívesen fogadjuk örökbe a padláson kallódó, porosodó
tárgyakat, eszközöket, próbáljuk az idő vasfogától
megóvni mindezeket, de annak is nagyon örülünk, ha
csak kölcsönbe kapjuk, és bármikor visszakérheti a
gazdája. S hogy mi is az érték számunkra? Mindaz, ami
Nagyoroszihoz kötődik és amikre büszkék lehetünk,
nem is beszélve a tudásról, az idősek által tapasztalt
történetek, vagy akár a mindennapi régi paraszti élet,
egy kaszálás, kukorica-fosztás, toll-fosztás emléke... stb.
Ezeket elkezdtük összegyűjteni, de ehhez személyesen
is fel kell keresnünk a kedves idős néniket, bácsikat a
közeljövőben. Pár éve Végh József helytörténész kezdte
el ezt a folyamatot, szeretnénk majd, ha mindebből az
összegyűjtött „kincsekből” születne egy vagy több
kiadvány, akár könyv az utókornak.
A szombati nap programja:
A rendezvény megnyitója a Falumúzeumban volt, ahol
Gál Zsuzsanna Éva önkormányzati képviselő
köszöntötte a jelenlevőket. Utalt arra, hogy a Magyar
Nemzeti Értékekről és a Hungarikumokról jogszabály
rendelkezik, s helyi szinten is elkezdődődött az a feltáró
munka, amely az értékek gyűjtését, megőrzését

szolgálja. Megalakult a helyi Értéktár Bizottság és
elnöksége. Továbbra is várják azon bármelyik
szakterülethez értő falubeliek részvételét, akik
tudásukkal hozzájárulnának a munkához, segítenék az
összerendezést, nyomon követést.
Köszönetet  mondott  az Értéktár Bizottság
vezetőségének, tagjainak és minden résztvevőnek,
falubelinek, aki csak egy perccel, egy képpel, tárggyal,
tudásával támogatta, támogatja ezt a folyamatot.

Dr. Ferenci Gábor alpolgármester is köszöntötte a
megjelenteket, beszélt a község főbb értékeiről, a falu
250 éves templomáról, az őseinktől ránk hagyott
műemlékeinkről. Szót ejtett a már 5 éve elkezdődött
folyamatról, a múzeum megalakításáról és a
szorgalmazóiról: Hornyák Endre volt polgármester
úrról, a nyugdíjasokról és vezetőikről, Sátori Juci néniről
és Arnóczki Miska bácsiról, valamint az itt tárolt
kincsekről,  mellyel valamikor tudat talanul
megkezdődött az Értéktár megalakítása. Elmondta, hogy
az Önkormányzat támogatja a megkezdett gyűjtést.
Ezt követően a jelenlévők megtekinthették a
Falumúzeum sok év alatt összegyűjtött anyagát, majd
átsétáltunk a nagyoroszi Római Katolikus Templomba,
ahol a környék egyik legszebb templomának történetéről
láthattunk egy diavetítést. Ezt követte a Schola énekkar
gyönyörű előadása, éneke, mely szívet, lelket
gyönyörködtető volt.

A program többi része a Művelődési Házban
folytatódott, ahol Polgár Bence versmondása és szép
éneke után Pásztor Ildikó, a Nemzeti Művelődési Intézet
nyugat-nógrádi mentora rövid tájékoztatást adott a
Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezéséről, az
értéktáras gyűjtések megyei előzményeiről. Beszélt arról
az értékes gyűjtőmunkáról, a helyi közösségek
bevonásával történő folyamatról, mellyel az őseink által
felhalmozott tudást szeretnénk feltárni, átvenni és
megőrizni a jövő nemzedék számára. Ildikó köszönetét
fejezte ki minden résztvevőnek, adakozónak, aki a
kincseit megosztotta ezen a napon a közösséggel.
Kozák Katalin csodás éneke után tanítványai, a
Börzsöny Néptánc Együttes egy csoportja adott elő
tánctudásából egy kis ízelítőt, nagy sikert aratva. Ezután
következett Bódis Bertalan biológia, földrajz, technika
szakos szakfelügyelő tanár úr, a Börzsönyről, a védett,
élő állat-, és növényvilágról, a közelünkben található
épített műemlékekről, épületekről és tanösvényeinkről
szóló diavetítése.

A nap végén a gasztronómiai bemutató keretében
Nagyoroszira jellemző „étkeket” szolgáltunk fel,
felelevenítve nagyanyáink receptjeit. A meglepetéshez
tartozott, hogy a helyszínen is készítettek kedves



3 Oroszi Hírhozó 2015.04.

szakácsnénk segítségével a nénik finom, helyben készült
szilvás-gombócot, rétest, ami szintén nagyon ízletesre
sikerült. Köszönet minden „aranykezű” drága mamának,
aki főzött, sütött itt és otthon azért, hogy mi, a fiatalabb
generáció is megismerhessük nagyszüleink étkeit. A
recepteket  szintén lejegyzeteltük, melyeket
nagyorosziban a ”régiek”, ük-, és dédszüleink is
sütöttek-főztek, ezek is az Értéktár elemei lesznek.
Részlet Az időd, című versből, mely a megnyitón
hangzott el:

„Irányítani, meghosszabbítani nem lehet az időt,
Mert az idő halad, bármit teszel.
Ha teszel, tedd úgy, hogy ne bánd meg másnap,
Gondold meg előre, a következményt előre lássad.

Egy napra 24 óra, amit bármelyikünk kaphat,
Legyél hát bölcs, hogy ebből másnak is adhass.
Oszd meg az időd azokkal, kik fontosak az életedben,
Ne hanyagold el családod,
Tégy úgy, hogy amit csinálsz,
Arra azt mondják: ez az, jól csinálod!

Senki sem tud félretenni perceket, bármilyen agyafúrt,
Másnapra nem lesz több ideje,
Csak az a 24 óra, ami minden napra jut.
Az idő a legértékesebb árucikk,
Ne legyen hát az életedben hiánycikk!”    /részlet/

Köszönet a Nógrád Megyei Művelődési Intézetnek,
hogy 2015-ben elkezdődhetett ez a folyamat
Nagyoroszi községben, a Római Katolikus
Plébániának a Templom megtekintéséért, az
Önkormányzatnak, hogy biztosította a helyszínhez
a helyiségeket.
Köszönet minden kiállítónak, megjelentnek,
résztvevőnek, gyűjtőnek, adakozónak, segítőnek,
előadónak, fellépőnek, hogy ez a rendezvény
megvalósulhatott!

GZs és Berki Dalma
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Ovis nyár...

A nyár a kötetlenebb, szabadabb időszakot jelenti az
óvodások életében. Sokkal kevesebb gyermek jár
ilyenkor óvodába, azok a szülők akik megtehetik, főként
nyárra ütemezik szabadságukat, melynek során
kirándulásokat, s más közös programot szerveznek a
családnak, hogy minél többet lehessenek együtt
gyermekeikkel. Az óvodába járó gyermekeink az
időjárástól függően a lehető legtöbb időt töltik a
szabadban, a nagy, gyönyörű fákkal teli udvarunkon.

A szabad levegőn való játék mellett az idén óvodai
kiskertünkben is tevékenykedhettek a gyerekek. Az
együtt elültetett, s a közcélú foglalkoztatottak által
gondozott s leszedett zöldségeket, gyümölcsöket az
óvodások jóízűen fogyasztották el.

Intézményünkben már hosszú idő óta -a jól bevált
gyakorlatot alkalmazva- augusztus hónap az éves
nagytakarítás időszaka, ilyenkor kerül sor az épület
kisebb-nagyobb felújítási, karbantartási feladatainak
elvégzésére is.
Az óvoda épületének nagyságát, és állagát tekintve az
idén már július hónapban megkezdődtek a felújítási,
állagmegóvási munkálatok. Ez a gyermekek
napirendjében nem /okozott/ okoz problémát, hiszen a
gyermekek által nyáron nem használt helységeket érinti,
illetve inkább csak apróbb javításokat jelent. Komolyabb
szervezést igénylő munka az idén a Szabó Endre-
emlékszoba és az óvoda-konyha közti átjáró
folyosójának aljzat felújítása volt, ami az elhasználódott,
elkopott linóleum cseréjét jelentette, s amit a község
közcélú foglalkoztatot tai végeztek. Az egyéb
nagytakarítási teendők /ágyak, bútorok, játékok mosása,
fertőtlenítése; illetve a csoportok „költöztetése”,
dekorálása, apróbb faljavítások, illetve a vizesblokkok
tisztasági meszelése/ elvégzése főleg augusztusban,
illetve folyamatosan történik. Ezekben a munkákban is
segítenek a községben közcélúként, illetve a nyári
diákmunka keretében foglalkoztatottak.
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Sportos Gyereknap a TIE jegyében
Országszerte több iskola tartotta meg a TIE projekt
iskolai záró nagyrendezvényét, és ünnepelte egyúttal azt
is, hogy az idei tanévben a diákok még többet tettek az
egészségükért.

A Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztési program
küldetése és célja, hogy a felnövekvő generációk mind
tájékozottabban, tudatosabban, figyelmesebben, többet
törődjenek magukkal, és hosszú, egészséges életük
legyen.
Talán nem meglepő senki számára, hogy a Börzsöny
Általános Iskola csat lakozott  eme nemes
kezdeményezéshez. Eddig is örömmel tapasztalhattuk,
hogy az intézmény éves munkájába beépülnek olyan
projektek, melyek mind a nevelő, mind a
közösségformáló munkát nagyban segítik, és jó irányba
vezérlik.

2015. június 12-én a Gyereknap keretében került
lebonyolításra az a sportos nagyrendezvény, mely ennek
az egész éves munkának lezárását jelentette.

Az összeállított program hűen tükrözi a projekt
törekvését, egyben biztosította a felhőtlen szórakozást.
Lássuk hát eme vidám nap krónikáját!
Közeledvén a tanév lezárásához, nem maradhatott el a
programból a nyolcadikosok búcsúztatása. Nem
összekeverve a ballagással, vidám, mókás feladatok
teljesítésével bizonyították a „Fészekhagyók”, hogy
elérkezett az idő a búcsúra. Osztályfőnökük, Kramlik
Mariann tanár néni ebben sem hagyta magára kis
csapatát. A feladatok teljesítése mellett a legkisebbek
ajándékokkal halmozták el az „öregeket”. Aztán persze
az eskütétel sem maradhatott el. Ígéretet kaptunk arra,
hogy önmagukat nem meghazudtolva, továbbra is
megmaradnak azoknak a rosszcsont gyerkőcöknek,
kiket megismerhettünk bennük.

Aztán kezdődhetett az egész délelőttöt betöltő program,
különböző állomásokkal, feladatokkal. Érdemes volt
végigjárni a feladatokkal teli utat, hiszen, aki kicsiny
menetlevelében az állomásvezetőktől aláírást gyűjtött,
no, az természetesen ajándékban részesült!
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És elindult a kavalkád. Volt fajátékokból kirakó,
trambulin, váltóversenyek, kerékpáros ügyességi
verseny, röplabda, zsinórlabda, „Négyudvaros
döngetők” (a mi időnkben még kidobó játéknak hívták),
„lépésszámláló”. Ugye még felsorolni is sok? Hát még
teljesíteni! Mindemellett Krasznai Gyula bácsi
vezérletével készültek a szebbnél-szebb kulcstartók, mi
másból, mint bőrből. A programok közötti időszakban
Dávid bohóc hajtogatott lufikat az érdeklődőknek,
mindezt hatalmas rendőrségi szirénázás közepette,
hiszen a rend őrei is kivonultak, hogy a gyerkőcök
birtokba vehessék autójukat.
Azonban nem megfeledkezve a projekt küldetéséről, a
sok játék mellett az egészség megőrzése előtérbe került.
Védőnő Marika néni vezérletével volt vérnyomás-,
testsúly-, testmagasság mérés, szín-, és látásvizsgálat,
fogápolási tanácsok.
No, meg mi másról is kéne még említést tenni? Igen, a
helyes táplálkozásról. Az egész program alatt dolgos
anyukák készítették a finomabbnál finomabb falatkákat
különböző fűszerezésű szendvicskrémekkel
megspékelve, zöldségsalátákat, gyümölcssalátákat,
melyekből mindenki kóstolhatott, leöblítve szűrt
gyümölcslével és ásványvízzel.
Kicsit  meggyötörve a melegtől és a feladatok
teljesítésétől, pihenésként Bódis Berci tanár bácsi
interaktív előadását hallgatták meg a diákok „Az
egészséges élelmiszerek megismertetése, változatos
elkészítési módjainak elsajátítása” címmel.
Kell ennél tartalmasabb, egész délelőttöt betöltő,
felhőtlen szórakozást nyújtó program? Ugye, hogy nem!
Ismét egy nagyrendezvény, mely a szervezés és
lebonyolítás profizmusát hordozta.  Lassan már
közhellyé kezd válni, de higgyék el, nem az! A
Diákönkormányzat újabb „piros pontos”
megmozdulásának lehettünk tanúi Jolika néni és Attila
bácsi vezetésével. Persze köszönet jár mindazoknak,
akik munkájukkal segítették a záró rendezvény sikerét.
Köszönet az anyukáknak, élükön Annusné Illés Ritával,
kik éhségérzetünket csillapították, és köszönet

Krasznai Gyula bácsinak, kivel a közös munka
eredményeként egy újabb ajándékkal lettek
gazdagabbak a gyerkőcök.
Mi mással zárhatnám írásom, mint a DÖK
rendezvénymottójával: „Ez a délelőtt a tiétek, értetek
van, rólatok szól, hát élvezzétek minden percét!"
Higgyenek nekem! Ez így volt!

Nagy Kata

Ballagva bezártuk a 2014-15. tanévet

2015. júnus 20-án elérkezett a gyerkőcök által
olyannyira várt pillanat. A 8. osztályosok talán nagyobb
izgalommal várták ezt a napot, hiszen a tanévzáró mellett
ez a nap igazán róluk szólt. Ballagtak. Lezárult egy
„fejezet”, hogy tovább lapozva új oldal lapjai táruljanak
eléjük, melyek megtöltése rájuk vár. Idézzük fel most a
nap eseményeit:
Lassan gyülekeznek a diákok, a kedves szülők, rokonok,
meghívott vendégek. Ebben a tanévben utoljára szólal
meg a csengő hangja. Kezdetét veszi a nyolcadikosok
utolsó „sétája” a tantermeken, az ódon folyosón, ahol
búcsúznak iskolájuktól, volt diáktársaiktól.
Miután elfoglalják helyüket a hűst adó fák árnyékában,
kezdetét veszi az igazi búcsú, és a tanév lezárása.
Kissné Unatényi Katalin igazgatónő köszönti a
ballagókat, hozzátartozóikat, meghívottakat, kollégákat
és a tanulókat.
Engedjék meg nekem, hogy idézzem eme hasábokban
a teljesség igénye nélkül szavait, melyet a ballagókhoz
intézett:  „Természetes emberi szokás, hogy életünk
nagy eseményeit ünnepi keretek megteremtésével
tesszük emlékezetessé. Az ünnep fontos része az
életünknek. Ünnepelni tudni kell. Az a nemzet, mely
nem tud ünnepelni, elveszett! De minden ünnep, s
köztük ez a mai is, egy pillanatig tart csupán. Tudnotok
kell, hogy ezután újabb megmérettetések következnek.
Azonban ami eddig történt veletek, fontos része az
életeteknek, erre az időszakra felnőttként is emlékezni
fogtok. Az ember életében a legmeghatározóbb
élmények, emlékek a gyermekkorhoz, az iskolás korhoz
kötődnek. Erre támaszkodunk, ezekből merítünk egy
életen át.



7 Oroszi Hírhozó 2015.04.

Kedves Ballagók!

A következő tanévben mindannyian új közösségbe
kerültök, amit nagyon vártok, de talán egy kis félsz is
van bennetek: Elfogadnak-e? Sikerül-e beilleszkedni?
Meg tudtok-e felelni a követelményeknek? Remélem,
igen. S hogy könnyű lesz majd? Nem ígérhetem.
Kívánom nektek, hogy ne tévedjetek el. Kívánom, hogy
a nehézségeket le tudjátok küzdeni, s hogy azok
megerősítsenek Titeket. Bízom benne, hogy az itt töltött
évek kellemes emlékként fognak élni Bennetek. Most
elengedjük a kezeteket, de ígérjük, hogy továbbra is
számíthattok ránk.”
A búcsúztató osztály nevében Turcsányi Sára köszönti
a ballagókat, felelevenítve az együtt töltött időt. A
ballagók szavait Hauszmann Gréta tolmácsolja, itt-ott
kicsit elcsukló hangon, ami mi mást is bizonyíthat, hogy
azért nehéz a búcsú. A nap egyik legkedvesebb
színfoltja, mikor a „legkisebbek” besorakozva egy
hatalmas fa árnyékába, Megyeri Attiláné, Kriszti
segítségével arról énekelnek a „nagyoknak”, hogy
„Milyen szép a világ”. Akkor, ott, azt hiszem mindenki
elhitte.
És ugye egyszer minden elszáll. Ezt szimbolizálja,
amikor a zöld lufikat útjára indítják a ballagók. Ez már
egy kicsit előrevetíti azt, hogy egy újabb év elszállt,
ideje hivatalosan is bezárni a tanévet.

„A tanévzáró kicsit számadás is az elvégzett munkáról.
A bizonyítványban lévő jegyek, értékelések
egyértelművé teszik, hogy mit sikerült elérnetek ebben
a tanévben” –hallhatók az igazgató néni szavai.
Mindemellett megtudjuk, hogy a tanulmányi munka
mellett idén is szép eredmények sorakoznak a diákok
neve mellett kulturális-, és sporttevékenység terén is.
Remek országos, megyei és területi eredmények.
És most kedves olvasó! Böngésszék végig a listát!
Gyönyörű sikerek részeseivé válhatnak ezáltal:



8Oroszi Hírhozó 2015.04.

1. osztályból

Kiválóan teljesített, így kiemelkedő tanulmányi
eredményt ért el: Maróti Johanna, Tálas Iván,
Hauszmann Barnabás, Koczka Liliána, Walter
Zsombor, aki  a diósjenei Szentgyörgyi – napok
kistérségi mesemondó versenyen 3. helyezést ért el.

2. osztályból

Kitűnő tanulmányi eredményt ért el: Berecz Ákos, aki
a diósjenei Szentgyörgyi - napok kistérségi
rajzversenyén 3. helyezést ért el, Dénes Antónia, Tóth
Milán.

Jeles tanulmányi eredményt ért el: Annus Laura, aki
„Az én zöldutam" rajzpályázaton közönségdíjat kapott,
Majer Diána, aki „Az én zöldutam” rajzpályázaton
szintén közönségdíjat kapott, Szabó Máté, aki a „A
magyar népmesék illusztrációi” rajzpályázat  2.
helyezettje lett.

Oklevelet kap: Bozó Dávid, aki „Az én zöldutam”
rajzpályázaton 1. helyezést ért el, Szombathy Viktória,
aki a diósjenei Szentgyörgyi - napok kistérségi
mesemondó versenyén 2. helyezett lett.

3. osztályból

Kitűnő tanulmányi eredményt ért el: Mészáros
Veronika Eszter, Polgár Bence, aki kiemelkedő
kulturális munkáért is dicséretet kap, mert a Kereplő
Néptánc Egyesület népdaléneklő versenyén arany
minősítést kapott, és a 24. nemzetközi versmondó és
népdaléneklő versenyen Stayer László különdíjában
részesült.

Jeles tanulmányi eredményt ért el: Hudák Anna, Tálas
Balázs.

Kiemelkedő sportmunkájáért könyvjutalmat kap: Bartal
Nóra, aki a Kisiskolák megyei atlétika versenyén a leány
svédváltó csapatban az  1. helyezett csapat tagja.

Oklevelet kap: Fábián Noémi, aki „ Az én zöldutam”
rajzpályázaton 2. helyezést kapott.

4. osztályból

Jeles tanulmányi eredményt ért el: Varga Virág.

5. osztályból

Oklevelet kap: Tóth Roland kiemelkedő
sportmunkájáért.

6. osztályból

Kitűnő tanulmányi eredményt ért el: Koczka Sára, aki
kiemelkedő sport - és kulturális munkájáért is dicséretet
kap, a Tiszán innen, Dunán túl országos népdaléneklő
verseny megyei fordulójában a kisegyüttes kategóriában
1. helyezett lett, a verseny országos fordulójában pedig
arany minősítést kapott . Kovács Adrienn, aki
kiemelkedő sport - és tanulmányi munkájáért is
dicséretet kap, a romhányi kistérségi matematika
versenyen 2. helyezést ért el, és a a Kisiskolák megyei
atlétika versenyén a leány svédváltó csapatban az  1.
helyezett csapat tagja. Szorcsik Adél, aki szintén
kiemelkedő sport - és tanulmányi munkájáért kap
dicséretet , a Kenguru Nemzetközi Matematika
versenyen 2. helyezett lett. Könyvjutalomban részesül
Laczkó Balázs, aki kiemelkedő sport-, kulturális és
közösségi munkát végzett, a diósjenei Szentgyörgyi -
napok kistérségi mesemondó versenyén és, a „Humor
az irodalomban” versenyen is 1. helyezett lett.
Kiemelkedő sportmunkájáért jutalomkönyvet kap
Metykó Emese, aki a Kisiskolák megyei atlétika
versenyén a leány svédváltó csapatban az  1. helyezett
csapat tagja.

Oklevelet kap: Kiemelkedő sportmunkájáért
Mezőhegyi Martin.

7. osztályból

Könyvjutalomban részesül: Pásztor Nóra kiemelkedő
kulturális munkájáért. A Tiszán innen, Dunán túl
országos népdaléneklő verseny megyei fordulójában a
kisegyüttes kategóriában 1. helyezett lett, a verseny
országos fordulójában pedig arany minősítést kapott.
Nóri bejutott a “Fölszállott a páva” területi válogatójába
is, ami Salgótarjánban zajlott.
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Turcsányi Sára kiemelkedő közösségi munkájáért.
Zachar Gerda kiemelkedő kulturális munkájáért. A
diósjenei Szentgyörgyi - napok kistérségi mesemondó
versenyén és, a „Humor az irodalomban” versenyen is
2. helyezett lett.  Záhorszki Dominika, aki Kisiskolák
megyei atlétika versenyén a leány svédváltó csapatban
az  1. helyezett csapat tagja.

Oklevelet kap: Kiemelkedő sportmunkáért Vass
Natália.

8. osztályból

Jutalomkönyvet  kap: Mezőhegyi Alexandra
kiemelkedő közösségi munkájáért, Szabó Gyöngyvér
szintén kiemelkedő közösségi munkájáért.

Oklevelet kap: Brugovitzky Dávid, aki a diósjenei
Szentgyörgyi - napok kistérségi rajzversenyén 1.
helyezést ért el. Kun György kiemelkedő
sportmunkájáért, Wittmann Dániel kiemelkedő
sportmunkájáért.

És ami a listáról lemaradt! Mert aki dolgozik, az
téved is: Sajnálatos módon kimaradt a felsorolásból
a 7. osztályos Koczka Fiametta, aki a megyei Mezei
futóversenyen 1. helyezést ért el. Ő képviselte Nógrád
megyét az országos megmérettetésen. Eredményéért
könyvjutalomban részesül, melyet a tanévnyitón
vehet át. Az iskola vezetése még aznap megkereste a
családot, elnézést kérve a mulasztásért. Itt az újság
hasábjain is szeretnénk ezt a „helyreigazítást”
megtenni. Mert így teljes a felsorolás!

Soha ne legyen rosszabb! Csak gratulálni lehet ezeknek
a gyerkőcöknek és felkészítő tanáraiknak. Az iskola
tantestülete az idei tanévben 3 felnőttnek köszönte meg
az iskoláért végzett munkáját: Annusné Illés Ritának,
aki a Szülői Munkaközösség elnökeként munkájával
segítette az iskolát, Nagy Katalinnak, aki az iskolai
rendezvényeken fotózott, így megörökítette a meghitt
és vidám pillanatokat, valamint cikkeket is írt arról, hogy
a tanulmányi munka mellett milyen tartalmas élet zajlik
iskolában, Hauszmann Gábornak, aki az Intézményi
Tanács elnökeként ötleteivel, észrevételeivel,
kapcsolataival segítette az iskola munkáját.

A felsorolás is csak azt bizonyítja, hogy ez az év is
sikeresnek mondható. Ez egy remekül működő csapat
munkája. Köszönjük a pedagógusoknak, a technikai
dolgozóknak, a Szülői Munkaközösségnek, az
Intézményi Tanácsnak azt az áldozatos munkát, mely
egy remek évzáráshoz vezethetett. Aztán a protokolláris
rész egyik legjobban várt mondata hangzik el az
Igazgató néni tolmácsolásában:

„Ezzel a 2014-2015. tanévet bezárom!”

Persze, hogy ezek után már mindenki felszabadultan,
vidáman vette át bizonyítványát az osztályfőnökétől,
hogy megkezdhesse megérdemelt pihenését. Bízva
abban, hogy következő tanévzárós krónika is hasonló
sikerekről számolhat be, kívánunk a gyermekeknek és
a pedagógusoknak felhőtlen nyaralást, jó pihenést és
feltöltődést!

Nagy Kata



10Oroszi Hírhozó 2015.04.

In Memoriam Anti bácsi

Mikor iskolai beszámolóimat elkezdtem papírra vetni,
már elérkezett hozzám a szomorú hír. Nehéz így bármi
másról írni. Nehéz beszámolni olyan eseményekről,
melynek Ő is részese volt.  Miközben próbáltam
írásomban a rendezvények hangulatát tükrözni,
emlékképek jelentek meg előttem. Anti bácsi, aki
önfeledt játékba merül a gyerekekkel a sportnapon. Anti
bácsi, a festőlétra tetején utolsó simításokat végzi, hogy
minden pompázzon. Gondolataim cikáznak. Felcsendül
ízes beszéde. Előttem mosolya. Felfoghatatlan, hogy
nem köszönti többet az iskolába érkezőket. Mindig ott
volt, és tette a dolgát. Gondos gazdája volt iskolánknak.
Ő volt a pedellus. Joggal érdemelte ki e rangot, mely
mindent elmond munkájáról. Már készült a következő
tanévre. Elkezdte a tantermek festését. Befejezni nem
volt ideje. A festőlétra nyikorgását a csend váltja fel. A
csend beszél tovább…helyettem ő mondja el. Fájó és
mindent elmondó.

Éljék át a csendet! Hallgassák és emlékezzenek!
Merjenek kedves emlékeken mosolyogni, hisz ezt
szeretné! Higgyék el, ebben a csendben mesélni fog!
„A csend beszél tovább, helyettem Ő mondja el,
A csend beszél tovább, helyettem Ő énekel.
Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet,
Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat.”

Anti! Köszönjük a pillanatokat, a kedves szavakat,
melyre mindig emlékezni fogunk!

Nagy Kata
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XI. Váci Egyházmegyei Találkozó

Nagyoroszi, 2015. június 27. szombat

Szent László napján 2015. június 27-én Nagyorosziban
került megrendezésre a XI. Váci Egyházmegyei
Találkozó. A mottónk „A találkozás öröme” volt, ennek
jegyében végeztük az előkészületeket és magát a
rendezvény lebonyolítását is. Próbáltuk minél inkább
ennek a szlogennek a jelentése köré építeni
találkozónkat, ami így utólag úgy gondoljuk sikerült is.
Tavaly Dunavarsányban volt megrendezve a találkozó,
ott még Imre bácsi és a Polgármester Úr vette át a
vándorzászlót, amely minden évben a soron következő
települést illeti meg, s egy éven keresztül ők vigyázzák.
Sajnos Imre bácsi már nincs velünk, hiszen az égből
figyel reánk, de az ő elképzeléseit valósítottuk meg a
szervezésben és lebonyolításban.
A rendezvény napját több hónapos szervezés és
munkálatok előzték meg, mindvégig azok alapján tettük
kisebb-nagyobb dolgainkat, amiket még Imre bácsi
álmodott meg. A plakátok, a figyelemfelkeltő molinók,
a programfüzet, a tájékoztató Nagyorosziról és a
regisztrációs kis kártyák készítése, s minden egyéb más
apró dolog egy közös célért volt. A Börzsöny Általános
Iskola udvara biztosított megfelelő helyszínt, erre a 2000
főhöz közeli, reggeltől estig tartó rendezvényre. Hajnal
5 órára mentünk már szombaton, hogy a napot egy közös
imádsággal kezdjük szeretett templomunkban, azért
hogy a találkozón minden rendben menjen, és
megbirkózzunk az adódó nehézségekkel. Ez után ment
mindenki szerte-szét a templom és az iskola udvarán,
hogy elvégezzük az utolsó simításokat és minden a
helyére kerüljön.
8 órától lehetett regisztrálni a különböző településekről
érkezőknek és a helyieknek is, akik szerettek volna részt
venni ezen az eseményen. Kígyózó sorok álltak mindkét
regisztrációs sátornál, az emberek izgalommal telve és
kíváncsian lépték át a kapukat, hogy megláthassák, mi
is vár rájuk az iskola udvarán, hol kapott helyet és
hogyan készítettünk oltárt, s hogy hol lehet a különböző
programokon részt venni. A regisztráltaknak többféle
kis ajándékkal kedveskedtünk, kaptak egy kis kiadványt
Nagyorosziról, egy programfüzetet, amiben megtalálták
a rendezvény idő szerinti beosztását, a Nádizumzum
zenekar énekekkel teli lapját, egy kis kártyát, amire
ráírhatták a nevüket és az egyházközségük nevét,

ahonnan érkeztek, emellett egy kis idézetes kártyát is
adtunk ajándékba. Az emberek szép sorjában érkeztek,
voltak, akik kisebb nagyobb csoportokban jöttek.
A kezdés 9 órakor a Laudessel, a reggeli imával
kezdődött a templomban, majd Beer Miklós
megyéspüspök úr megáldotta Tarnai Imre atya kopjafáját
és a 250 éves templomot. Ezt követően az „Öröm útja”
gondolatösvényen keresztül mentünk át  a
templomkertből az iskolaudvarba, ahol a püspök atya
tartotta a Szentmisét. A püspök atya prédikációja
mindenkit magával ragadott, azért jöttünk ide, hogy
lelkünk gazdagodjék, Krisztus egyházának egység a jele,
„ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én
nevemben, ott vagyok közöttük”(Mt.18.20.). Ez
alkalommal jelentette be, hogy megszületett a döntés,
hogy Nagyoroszi, és a környező települések kapnak egy
állandó papot, aki itt teljesíti a továbbiakban a
szolgálatát. Az áldoztató papokat segítők kísérték, akik
kis fehér zászló feltartásával jelezték az áldozás helyét
a híveknek, így elég gördülékenyen zajlott. A szentmise
végén átadták a vándorzászlót Vecsés plébánosának és
polgármesterének, aki vállalta a XII. Váci
Egyházmegyei Találkozó megszervezését. Az időjárás
is nekünk kedvezett, nem volt nagy hőség, kellemesen
fújdogált a szél és szerencsére az eső is elkerülte a
találkozót. A rendezvény ideje alatt folyamatosan
megtekinthető volt a templom, és aki gyónni szeretett
volna, annak is volt lehetősége erre.
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A programok közül minden korosztály megtalálta a
magának legmegfelelőbbet. A gyermekek részt vehettek
hittan versenyen, különböző kézműves foglalkozásokon
a helyi kézművesekkel, játszhattak a népi fajátékokkal,
trambulinozhattak, mindenki kedvére válogathatott a
lehetőségek közül. Voltak különféle csoportos
beszélgetések is, külön gazdáknak, külön fiataloknak
párkapcsolati témában. Kísérő programként lehetőségük
volt a résztvevőknek, hogy megnézhessék a nagyoroszi
Falumúzeumot, vezetővel felsétálhattak a nagyoroszi
Kálváriához és Drégely várához is, akinek kedve támadt.
Különféle árusok is kitelepültek a rendezvényre, a
jelenlévők válogathattak a kiállított szentképek, könyvek
és még sok más közül. A programok párhuzamosan
zajlottak, hogy mindenki feltalálhassa magát, a
gyermekek készíthet tek különféle dolgokat
szeretteiknek, amíg szüleik az előadásokat hallgatták.
Sok munka van a hátunk mögött, de ami a legfontosabb,
hogy mindez amit megvalósítottunk, összefogás nélkül
nem ment volna így. Jó volt látni, hogy igen is tud
Nagyoroszi is összefogó közösségként együttműködni,
és segítve a másikat előre jutni egy közös cél érdekében.
Minden egyes egyházmegyei találkozó más-más,
minden településen másképpen valósítják meg és ezért
sajátos mindegyik. A miénk is az volt, Nagyoroszira
jellemző, ahogy ezt a Püspök Atya is említette
beszédében, hogy településünk, közösségünk lelkülete
volt benne, s ezen a szálon futott minden. Mindenki tudta
a dolgát, hogy hol és mit kell segítenie, hol van rá éppen
szükség. Fáradtan, de megkönnyebbülten zártuk a napot,
örömmel a lelkünkben és szívünkben, és mosollyal az
arcunkon, mint ahogy logónk is mutatta. Reméljük senki
nem távozott a találkozóról anélkül, hogy legalább egy
Isteni üzenetet és jó szót ne kapott volna. Ez a nap azt
szolgálta, hogy megemlékezzünk a Mennyei Atyáról,
szentjeinkről, minden elhunyt szeretteinkről, az
anyaszentegyház örökkévaló tanításáról és egyben
önfeledt, de kulturált kikapcsolódást kínáljunk a
legszebb magyar vallási, népi, nemzeti hagyomány
szellemében.

Zárógondolatként szeretnénk köszönetünket kifejezni
a Váci Egyházmegyének és Beer Miklós Püspök Úrnak
a nagylelkű támogatásért, a résztvevő atyáknak a
megjelenést és a segítséget. A rendezvényt, községünket
meglátogató híveknek a részvételt és az együtt
imádkozást.  Nem utolsó sorban, minden egyes
segítőnek, aki bármiben is időt, energiát szánt arra, hogy
megvalósulhasson a XI. Egyházmegyei Találkozó.
Köszönet a nagyoroszi Önkormányzatnak a
támogatásért, a kis könyv előhívatásáért és azon
Önkormányzatoknak és Szervezeteknek akik segítettek
azzal, hogy kölcsön adták sátraikat, asztalaikat, padjaikat

és ide-, és vissza is szállították őket. Azon fuvarosoknak,
akik részt vettek a szállításban, vagy csak kölcsön adták
ingyen, bérmentve a platós autóikat, akik saját
autójukkal szállították a szükséges kellékeket, köszönet
és hála.

Egy meghallgatott imádság

Erőt kértem az Úrtól -
s ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.
.
Bölcsességért imádkoztam, -
és problémákat adott,
amelyeket megtanultam megoldani.
.
Előmenetelt óhajtottam, -
gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,
hogy dolgozzam.
.
Kértem bátorságot, -
és Isten veszélyeket adott,
amelyeket legyőztem.
.
Áhítottam, hogy szeretni tudjak, -
és kaptam az Úrtól bajbajutott embereket,
akiken segítsek.
Kegyes jóindulata helyett
alkalmakat kaptam a jóra.

Semmit sem kaptam, amit kértem…
és MINDENT MEGKAPTAM,
AMIRE SZÜKSÉGEM VOLT.
IMÁDSÁGOM MEGHALLGATÁSRA TALÁLT!
/Szent Rita imája/

Egy szóval „Áldjon meg minket az Úr”! Ámen.

Berki Dalma és Gál Zsuzsanna Éva
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A Nagyoroszi Nyugdíjas Klub nyári
programjairól
Június 3-án Horán nyársalást rendeztünk, ahol jó
alkalom adódott Magyar Sanyi bácsit 84. születésnapján
köszönteni. Családja tortával, pezsgővel fogadott
minket. Kívánjuk, hogy még számos, jó egészségben
töltött évet legyen közöttünk!
Még ezen a szombaton vonattal Nógrádra kirándultunk,
ahol részt vettünk a Várjátékok néhány eseményén. Az
élmény csodálatos volt, de a tűző nap sajnos csak
délutánig engedte az ottlétet.
Június 27-én községünkben rendezték a XI. Váci
Egyházmegyei Találkozót, ahol klubtagjaink közül
sokan részt vettek. A szervezésben, előkészítésben, és
az egész napi tevékenység során többen aktív segítők
voltak.
Július 4-én reggel 9 órakor indultunk Kemencére
kisbusszal, autókkal, ahol megcsodálhattuk a Vasút-
múzeumot, majd kisvonattal egészen a Feketevölgyi
Panzióig utaztunk. A döcögő kisvonaton szinte újra
gyereknek éreztük magunkat. Jókat nevettünk, sokat
beszélgettünk. A Panzió kertjében volt alkalmunk
elfogyasztani a kis elemózsiánkat. Szomjunkat oltottuk
üdítővel, sörrel, ki-ki kedvére. Gyönyörű az üdülő, a
környezet, szívesen töltenénk pár napot itt. Egy óra felé
indultunk vissza a kis „döcögővel”, és akinek volt kedve,
még egyszer szétnézhetett a Múzeumban. Hazafelé a
Templomba is benézhettünk, sajnos csak rács mögül.
Reméljük mindenkinek élmény volt ez a nap!
Augusztus 8-án az Értéktár programjain vettek részt
klubtagjaink. Sokan segítették az anyaggyűjtést, és aki
teheti, folyamatosan segít a további anyaggyűjtésben
is. Szeretnénk, ha nem menne veszendőbe
Faluközösségünk múltja, jelene a megőrzött, felkutatott
értékeink bemutatásával. Reméljük, egyszer könyv
formájában is megcsodálhatjuk az alkotók munkáit, a
sok összegyűjtött anyag fotóját ! A helyi ízek
megismertetésével több tagunk is jeleskedett: Bauke
Györgyné, Benyó Pálné, Gál Katalin, Fövényesi
Istvánné, Walter Károlyné és Zábrádi Józsefné.
Augusztus 15-én kirándulást szervezünk Jászapátiba,
a meleg vizű gyógyfürdőbe.

Úgy gondolom, a nyár tartalmas programokat kínált
Klubtagjaink részére.

Hornyák Endréné

Múzsa Művészeti Fesztivál

2015. június 6.

A Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett Múzsa
Művészeti Fesztivál énekelt és hangszeres zene
kategória Rétsági járási elődöntőjét Nagyorosziban
rendeztük meg 2015. június 6-án, szombaton a
Művelődési Házban. A rendezvényt 10 órától kezdtük,
s a szereplők már jóval előbb izgalommal telve
gyülekeztek az aulában. Szolnoki Ildikó a NMI Nógrád
Megyei Irodájának módszertani referense is köszöntötte
a jelenlévőket. Összesen 20 fő jelentkezett erre az
elődöntőre, a korosztály változó volt, az egészen piciktől
az idősebbekig. Többféle kategóriában láthattunk
előadásokat, voltak, akik egyedül és voltak, akik
csoportosan énekeltek, emellett hangszerrel kísért
énekes produkciót is hallhattunk. A műsor alatt lekváros
kenyérrel,  vízzel és kávéval kedveskedtünk a
vendégeknek.

A zsűrielnök személyében Diósi Jánost az AKKORD
Kohász Fúvós Kisegyüttes vezetőjét köszönthettük, a
helyiek közül pedig Makkai Gabriella énekest és
Megyeri Attiláné Krisztit, aki a helyi általános iskola
énektanára, kértük fel erre a feladatra. A zsűrinek igen
nehéz dolga volt a helyezettek kiválasztásánál, hiszen
igen sokszínű előadásokkal készültek a fellépők.
Mindezek összehasonlítása és bírálása nagy feladat volt,
de aztán a zsűrinek kis idővel sikerült egységes
véleményt alkotnia, s így megszületett az eredmény.
Az első, a második és a harmadik helyezett jutott tovább
a megyei versenyre, mely 2015. november 14-én kerül
megrendezésre Salgótarjánba.
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I. helyezett: Ékes Énekegyüttes, II. helyezett: Csiki Sára
Eszter, III. helyezett: Pauer Csilla. A zsűri három
különdíjat is kiosztott a versenyzők között, Csiki Luca
Julianna és a „Mamókák” kapták ezt a kitüntetést, a
Csiki házaspárt pedig egy oklevéllel jutalmazták.
Szebbnél szebb könyveket és különféle ajándékokat
vehettek át a sikeres szereplésért. Az emléklapok és az
ajándékok kiosztása után a jelenlévők különböző
finomságokat fogyaszthattak.
Az asztalon megtalálható volt a zsírral és tepertővel
megkent kenyér, ami paradicsommal, paprikával,
retekkel volt díszítve, s emellett a citromos frissítőből
is fogyaszthattak a jelenlévők. A rendezvény ideje alatt
a művelődési ház aulájában megtekinthetőek voltak a
Zöldutas élményképek és Végh Borbála Karolina
képzőművész csodálatos üvegből készült különböző
művei, melyek keze munkáját dicsérik.
Gratulálunk a továbbjutóknak és sok sikert kívánunk a
megyei döntőhöz is!

Berki Dalma 2015/ 2016-os tanév hírei

TANKÖNYVOSZTÁS

Tisztelt Szülők!

A 2015/ 2016 – os tanévben a tankönyvek kiosztása az
iskolában a következő időpontban történik:
2015. augusztus 28. (péntek) 800- 1800

FONTOS:
A leendő 1. és 2. és 3. osztályos tanulóknak alanyi jogon
ingyenes a tankönyv.

A fizetős diákok az átadás-átvételi bizonylat aláírásával
kapják meg a tankönyveket, a  tankönyvszámlát és a
díjbekérő csekket is, melyet 2015. szeptember 15-ig kell
befizetniük a postán.

A tankönyvtámogatásban részesülőknek csak az
igazolás bemutatása ellenében tudjuk biztosítani az
ingyenes tankönyvcsomagot!

Az ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓ időpontja:
2015. szeptember 1. (kedd) 800

Diákjainknak gyülekező 745 órakor ünneplő ruhában
(fehér blúz vagy ing; fekete szoknya vagy nadrág)

Kissné Unatényi Katalin
           igazgató
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Európai Uniós támogatás segítségével új
gazdabolt nyílt Nagyorosziban

Tóth Gergő egyéni vállalkozó tavaly 3 millió Ft uniós
támogatást nyert a „Fiatalok vállalkozóvá válása a
konvergencia régiókban” című pályázati kiíráson.
Részben ennek segítségével 2014 decemberében
megnyílhatott községünk legújabb kereskedelmi
egysége: a nagyoroszi gazda-, horgász-, állateledelbolt
és vegyeskereskedés.

A régóta üresen álló egykori „papucsgyár” épületében
egy 80 m2-es üzlethelyiség került kialakításra. Az uniós
támogatás segítségével modern üzleti berendezést,
online pénztárgépet , laptopot, kamera- és
riasztórendszert vásároltak, mely jelentősen
megkönnyíti a vállalkozás működését.

Árukészletüket folyamatosan bővítik, a jelenleg
kapható termékkörök: takarmány, állateledel, kisállat-
felszerelés, növényvédő szerek, horgászcikkek, élő
csalik, festékek, szögek, csavarok, szerszámok,
háztartási eszközök, háztartási vegyi- és papíráru.

A vállalkozásról és az aktuális akciókról bővebben a
www.facebook.com/gazdaboltnagyoroszi oldalon
olvashatnak.

ÍJÁSZVERSENY NAGYOROSZIBAN

Az idén, 2015. augusztus 22- én, szombaton, 4.
alkalommal kerül megrendezésre az Örömíjász
Összefogás Kupa (ÖÖK) versenysorozatának egyik
eseménye kis falunkban. A nagyoroszi megmérettetés
ötlete az Oroszi Íjászoktól és a versenysorozat
megálmodójától, Izsóf Lászlótól származik.
Lássuk, kik is közösségünk kitartó íjászai? Botos Péter,
Megyeri Attila, Megyeri Nóra, Rada Gábor, Rada
Luca - ők azok, akik felélesztették ezt a szép és ősi
hagyományt Nagyorosziban. Az összejövetel napján a
környékbeli településekről idegyűlnek az íjászat
szerelmesei. 100-120 ember hódol ilyenkor őseink
nyomában járva e nemes sportágnak. A szervezők
gondosan és pontosan megtervezik a Hora dombon a
verseny útvonalát. A verseny napján, kora hajnalban
kihelyezik a célokat. Reggel 8 órától gyülekező a Hora
domb aljánál, majd 10 órakor indulhat ágyúszóval az
íjászkodás.  Mindenki becsületesen végigküzdi,
végiglövi a 20 állomásos pályát, amely 3D-s célokból,
és 2D-s ügyességi célokból áll. A verseny végén minden
résztvevő - délután 3 óra tájban - átveheti megérdemelt
jutalmát az eredményhirdetésen.
Kedves Nagyorosziak! Kalandra fel! Szeretettel várunk
benneteket az idei íjászversenyünkre is!
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A cég folyamatosan növeli termelését részben a három
éve egymillió eurós beruházás révén létesült 1400
négyzetméteres gyártóüzem és a és 900 négyzetméteres
logisztikai csarnok modernizálásának köszönhetően –
mondta Botka József, a nagyoroszi Knaus Tabbert Kft.
ügyvezető igazgatója, hozzátéve, hogy a 2012-ben
telepített gyártósoron automatikus vezérlés mozgatja a
sínrendszeren gördülő lakóautókat és a tulajdonos, a
holland HTP befektetői csoport újabb gyártószalag
telepítését fontolgatja.
A jelenleg 220 fős cég ugyanis a tavaly előtti 1575
lakókocsi után az elmúlt évben 2147 darabot szállított
le, a lakóautók száma pedig 1526-ról 1813-ra
emelkedett. Nagyoroszi egyébként nemcsak gyárt,
hanem tízfős fejlesztőcsapata külsős mérnökirodákkal
összefogva komoly tervezőmunkát is végez. A legújabb
terméküket, a Fiat Ducato alapra épült Box Life
lakóautót sikerrel mutatták be januárban a stuttgarti
turiszt ikai és kemping kiállításon és a modell
sorozatgyártás a jövő hónapban kezdődik meg.
Mindezek alapján Botka József az idei évben a legyártott
járművek számának tíz százalékos emelkedésével
számol. A társaság ugyanakkor a kempingjárművek
illetve azok textíliáinak gyártása mellett a járművek
alkatrészeinek forgalmazásával is foglalkozik.
A nagyoroszi üzemben készült lakókocsik és lakóautók
mintegy 60 százaléka a konszern kereskedelmi

Knaus Tabbert: beruházást eredményezhet
a rekordév

Nyitot Műhely Galéria

2015. augusztus. 22-én délután 17 órakor a Nagyoroszi
Hamvas-Kör soron következő beszélgetésével nyitja
kapuját a nagyoroszi Nyitott Műhely Galéria a Petőfi
út 19. szám alatt.  A Nyitott Műhely Galéria aktív
közösségi térként üzemel, ahol bőrös kézműves
foglalkozások, bőrműves tanfolyamok, bőrös gépek
bemutatója, könyvbemutatók, kézműves és
képzőművészeti kiállítások, helytörténeti előadások,
filmklub, zenei fellépések színesítik majd Nagyoroszi
kulturális életét! Érdeklődni a Nyitott Műhely Galéria
fészbuk oldalán, vagy az Oroszi Hírhozó szerkesztőségi
címén lehet. A Szerk.

hálózatán keresztül Németországban kerül piacra. A
lakókocsik negyedét Hollandiába, 10-10 százalékát
pedig Ausztriába és Svájcba szállítják. A többi lakókocsit
Skandináviában és kelet-európai régióban értékesítik.
Csehország, Lengyelország, Románia és Bulgária évente
mintegy 150 járművet vásárol a magyar gyárból – sorolta
Botka József, aki egyben a konszern kelet-európai
értékesítési menedzsere is. A cég a koperi kikötőn
keresztül évi 100-120 lakókocsit szállít Tajvanba és Dél-
Koreába, ahol jelentősen bővítik a kempinghálózatot.

(A cikk a Világgazdaság Online-ben D.K. szignó alatt
megjelent írás rövodített változata, fotó: internet. A
Szerk.)

Elkészült az Orvosi Rendelő

Elkészült a nagyoroszi orvosi rendelő felújítása, az
érdeklődők megtekinthették a munka végeredményét.
A beköltözés egyelőre apróbb technikai okok miatt
késlekedik, de az Önkormányzat tagjai remélik, hogy
mindenki megelégedésére fog szolgálni a szépen
felújított rendelő!



Oroszi Hírhozó 2015.04.17

Holmár József - aki csapatzászlót szerzett az
alakulatnak

A 54 évig fennálló Nagyoroszi helyőrség a virágkorát a
Csapatlégvédelmi Kiképzőközpont (CSLKK) 1974-es
megszületésével kezdte élni, mely 1978-ra a fegyvernem
fontos módszertani bázisává vált, és folyamatosan
végezte a légvédelmisek kiképzését. Az alakulat 1980
tavaszán csapatzászlót is kapott, mely egy 22 éves
fiatalembernek, Holmár József törzsőrmesternek volt
köszönhető. Nem véletlenül, hiszen a Szabolcs-Szatmár
megyei Kótajból származó tiszthelyettes az első volt a
bázis történetében, aki négyszeres kiváló hallgató tudott
lenni.
A nyíregyházi VOLÁN-nál dolgozó Holmár József
1978-ban döntött úgy, hogy a behívót megelőzve a
katonai pályát fogja választani, így Vácott, a sikeres
felvételi vizsgát követően jelentkezett Nagyorosziba, a
CSLKK KUB légvédelmi tüzér szakára. A kiváló fizikai
és szellemi képességekkel rendelkező at létikus
fiatalember 182 cm-es magasságához 76 kg párosult,
mely révén megmutathatta képességeit. Néhány hónapon
belül kiérdemelte a „Katonai Tíz Próba” bronz, ezüst és
arany fokozatát is. Évfolyamtársai körében rekordokat
döntött: AMD-65-ös gépkarabélyával 600 méterről
mindig elsőre célba talált; messze a legnagyobb
eredményt produkálva 52 métert ért el gránátdobásban,
valamint 8 perc 40 másodperc alatt teljesítette a 3000
méteres távot futásban. Eredményeire a Budapest
Honvéd is felfigyelt, és hivatalos felkérő levelet küldtek
számára a klubhoz való csatlakozásra, ám ő nemet
mondott - számára a katonai hivatás volt az első. Gyakran
futott - a 2 év alatt többször is megtette a bázis és Drégely
várának romja közötti meredek szakaszt. Szükség is volt
a gyakori edzésekre, hiszen 1979 nyarán részt vett a
legnagyobb erőpróbán, a 20 km-es Járőrszolgálati
versenyen, ahol emberfeletti teljesítményt nyújtva a
dobogó tetejére állva megszerezte a „Magasabb Egység
Bajnokság” aranyérmét. Alföldi fiúként a Börzsöny
láncait is meghódította - részt vett az 1980. január 20-án
megrendezett katonai síbajnokságon, ahol a 3 fős
„Hallgató üteg” tagjaként sífutásban aranyérmet szerzett
csapatának.
Ez idő alatt elméleti téren is kiváló eredményeket ért el.
1979 elején egyszeres kiváló hallgató lett. Kulturális
téren a CSLKK-t képviselve ott volt 1979. május 1-jén,
Szolnokon, a Szigligeti Színházban megtartott

„Katonai Főiskolák VIII. feszt iválján”, ahol
szájharmonikán sikeres teljesítményt nyújtva oklevelet
és jelvényt kapott. Két héttel később Székesfehérvárott
a Pajzs-79 hadgyakorlaton a seregtest amatőr művészeti
együttesében szintén remekelt. 1980 februárjában az
akkor még riporterként szárnyait bontogató Juszt László
is felkereste Nagyorosziban az akkor már kétszeres
kiváló hallgatót, és interjút készített vele a Néphadsereg
folyóirat számára. Amikor 1980 márciusában
háromszoros kiváló hallgató lett, már mindenki sejtette,
hogy a kótaji fiatalember hamarosan történelmet fog írni:
ennek hatására 1980. április 4-én a Romhányi Építési
és Kerámia Gyár csapatzászlót adományozott az
alakulatnak. Ezt a zászlót 1980. augusztus 1-jén a
négyszeres kiváló hallgatóként törzsőrmesteri
rendfokozatot kiérdemlő Holmár József emelhette
elsőként magasba a bázis történetében. Négyszeres
kiváló hallgatói jelvénye mellé megkapta a „Katonai és
Politikai Kiképzésben Kiváló” jelvényt is, melyet
akkoriban az országban csupán 12 tiszthelyettes
viselhetett. Holmár József eredményeit egy ideig nem
tudták megismételni, hiszen négy évet kellett várni arra,
hogy az alakulat ismét négyszeres kiváló hallgatót
avasson.
Holmár József nem maradt Nagyorosziban, hanem előbb
Debrecenbe, majd Nyírtelekre került. 1988-ban a Zalka
Máté Katonai Műszaki Főiskolát is elvégezte, így
alhadnagy lett. A rendszerváltás idején fontos szerepet
játszott az elavult szovjet haditechnikai eszközök
selejtezésében is. 1998-ban, főhadnagyként vonult
nyugállományba 20 év szolgálat után. Holmár József
azonban ma is aktív – jelenleg Debrecenben egy
vagyonvédelmi céget vezet,  ahol több egykori
katonatársának tudott munkát adni és ezáltal
megbecsülést is. A jelenleg 57 éves sportos ügyvezető
igazgató ma is gyakran fut: kétnaponta 4 km-es távot
teljesít Kótaj határában 17-18 perces idő alatt.

Holmár Zoltán
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Nagyoroszi sikerek Békéscsabán

Július végén rendezték meg a kisiskolák diákolimpiai
országos döntőit. A 2014/2015. tanévi döntőnek
Békéscsaba adott otthont, a város negyedik alkalommal
lát ta vendégül a 18 megye, 124 köznevelési
intézményének közel kilencszáz fős versenyzői
létszámát. A hagyományokat folytatva a nagyoroszi
Börzsöny Általános Iskola az idén is jól szerepelt ezen
a népszerű diákolimpiai eseményen. Atlétikában a
svédváltónknak, valamint a 600 és a 800 méteres síkfutás
résztvevőinek volt lehetősége a Békéscsabai Atlétikai
Stadion rekortánján kiváló eredmények elérésére.
Egyéniben a legkimagaslóbb eredményt Kovács Adrienn
(Nagyoroszi, Börzsöny Általános Iskola) érte el, aki 600
méteren a roppant előkelő második helyen végzett.
osztálytársa, Metykó Emese is bejutott az „A” döntőbe,
ő végül a hetedik helyen végzett. Emese bátor
versenyzéssel az előfutamban nagyszerű időt futott.

A döntőben viszont Adrienn okos, taktikus versenyzéssel
és jó hajrával szerzett ezüstérmet.
Részletes eredmények: Lányok. 600 méter. 1.
időelőfutam: 2. Kovács Adrienn (Nagyoroszi) 1:54,8
perc. 3. időelőfutam: 2. Metykó Emese (Nagyoroszi)
1:52,8. „A” döntő: 2. Kovács Adrienn 1:53,3 … 7.
Metykó Emese 2:01,4. 800 méter. 3. időelőfutam: 6.
Koczka Fiametta (Nagyoroszi) 2:55,1. „B” döntő: 8.
Koczka Fiametta 3:06,0. Svédváltó. 1. időelőfutam: 4.
Nagyoroszi (Bartal Nóra, Metykó Emese, Kovács
Adrienn, Záhorszki Dominika) 2:54,7. „B” döntő: 6.
Nagyoroszi 3:02,0.

Kézilabda, lányok
Csoportkör. D-csoport: Nagyoroszi – Esztár 15–6 (6:2).
Gólok: Hauszmann G. 4, Záhorszki D. 3, Szorcsik A. 3,
Kovács A. 3, Koczka F. 2,
Kocsola – Nagyoroszi 21–12 (9:7). Gólok: Záhorszki
D. 6, Hauszmann G. 5, Koczka F. 1,
Helyosztók: Nemesnádudvar– Nagyoroszi 17–13 (7:7).
Gólok: Záhorszki D. 8, Hauszmann G. 3, Szorcsik A. 1,
Koczka F. 1,
Badacsonytomaj– Nagyoroszi 13–14 (8:5) Gólok:
Záhorszki D. 7, Szorcsik A. 4, Hauszmann G. 1, Kovács
A. 1, Koczka F. 1,

K o vác s  Ad rie nn
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Kedves Olvasóink!  Kérjük, észrevételeikkel,
javaslataikkal álljanak mellénk, és segítsék a közös
munkát! Köszönjük!

O ro sz i  Hí rh ozó
E le k t r o niku s  vá lt o z a t a  pd f- be n a
ww w. na gyo r o s z i . hu  o lda lo n e lé r he t ő .
Alap ít va  2 01 5- be n

La pa lap í t ó - fe l e lős  ki ad ó :
Kr as zna iné  Ko ncz il i É va

Szerke sz t ő sé g  e l érhe t ő sé ge :
26 45  Na gyo r o sz i ,  P e t ő fi  ú t  1 9 .
na gyo r o s z iu js a g@g ma il. c o m

5. helyért: Nagyoroszi – Soponya 6–13 (2:6) Gólok:
Kovács A. 2, Szorcsik A. 2, Záhorszki D. 1, Székely O.
1,
Végeredmény (15 csapatból): 6. Nagyoroszi, Börzsöny
Általános Iskola (Hauszmann Gréta, Koczka Fiametta,
Koczka Sára, Kovács Adrienn, Németh Rebeka, Szabó
Gyöngyvér, Székely Orsolya, Szorcsik Adél, Tóth
Alexandra, Turcsányi Sára, Vass Natália, Záhorszki
Dominika). Góllövők: Záhorszki D. 25, Hauszmann
G.13, Szorcsik A. 10, Kovács A. 6, Koczka F. 5, Székely
O. 1 gól

Az összesített pontversenyben Nógrád megyéből a
nagyoroszi Börzsöny Általános Iskola szerepelt a
legjobban, 124 csapatból a 13. helyen végeztünk 15
ponttal, Ecseg 8 pont, (labdarúgásban 5. helyezés
gólkirály Mihalik János 25 góllal). Szügy 4 pont,
Drégelypalánk 3 pont, Nógrád 0 pont.

Bódis Bertalan

A ké zi labd ás  lá ny ok
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Kedves Testvérek!

2015. augusztus 22-én várunk benneteket, mindenkit szeretettel az
1 ÚTON NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAPRA

Az együtt átélt megpróbáltatások által, a közös énekszó erejével, és az élen járó
kereszt árnyékában a különféle helyekről érkező emberek, csoportok kapcsolatot

építhetnek egymással is. A zarándoklás olyan életforma, mely lépésről lépésre
közelebb visz önmagunk, embertársaink és Isten felé, miközben kinyitja előttünk a

világot…

A zarándoklét bizalom. Annak megtapasztalása, hogy minden ember eredendően
jó, s mindenki lelkének mélyén egymás iránti megbecsülést, tisztelet és szeretet

lapul. Az 1Úton zarándoknap után ezek az élmények maradandó értéket teremtenek
az emberekben.

Nagyorosziból induló két zarándoklat:

1) Nagyoroszi- Szügy-Madách Imre Zarándoklat
        Ko or d i n á to r :  R u s só i  Lá sz ló n é  M ár i a ,

tel.: +36 30 315 0982
    lorinczne.kiss.judit@t-online.hu

  2) Nagyoroszi-Kemence-Drégely Zarándoklat
Koordinátor: Pásztor Ildikó

  telefon: +36 35 567 070,

e-mail: pasztorildiko@gmail.com

Zarándoklatvezető: Gál Zsuzsa

     telefon: +36 70 313 9730,

e-mail: galzsuzso@gmail.com
Várjuk jelentkezésüket!




