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Beköszöntő

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nagyoroszi lakosokat! Amint az köztudott, augusztus elsejei hatállyal Beer Miklós
püspök atya elhelyezte egyházközségünkből Cserey András atyát és új plébániai kormányzót nevezett ki személyemben.
Úgy gondolom, illő, hogy újonnan érkezett papként eme fórumon is röviden bemutatkozzam:
Nevem Berta László, 1985-ben születtem és Mátranovákról származom, ahol szüleim és egy húgom jelenleg is élnek. A
nováki általános iskolai tanulmányok után Egerbe kerültem a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumba, melynek angol-
magyar kéttannyelvű szakán 2005-ben érettségiztem. A papság kisgyermekkortól újra és újra felötlő gondolatával a
gimnáziumi évek második felében kezdtem komolyabban foglalkozni
és hivatásomat felismerve érettségi után azonnal jelentkeztem a Váci
Egyházmegye növendékei közé. A készületet a váci Propedeutikus
(Előkészítő) Szemináriumban kezdtem meg, innen Pestre
kerültem a Központi Papnevelő Intézetbe, ahol teológiai
tanulmányaimat a szomszédos Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Karán végeztem négy évig. 2010 nyarától, a
Főt isztelendő Havass Géza Alapítvány ösztöndíját elnyerve,
két évet tölthettem az USA-ban, az Oregon állambeli Mount Angel
Seminary-ban. Onnan sok értékes tapasztalattal hazatérve, nagy
lelkesedéssel és izgatott várakozással kezdtem meg a szent szolgálatot a
Váci Egyházmegye papjaként a taksonyi és dunaharaszti
egyházközségekben, mint káplán. Újmisés papi jelmondatom:
„Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen
megmentsek némelyeket.” (1 Kor 9,22)
A három éves káplánság után Püspök atya úgy döntött, bedob a
mély vízbe, és kinevezett önálló lelkipásztornak Nagyoroszi, Patak,
Borsosberény és Horpács egyházközségeibe. Az eddig itt
töltött idő után azt tudom mondani, hogy nagyon jó benyomások értek,
és máris megszerettem második állomáshelyemet.
Szabadidőmben szeretek túrázni, a természetben lenni, kerékpározni, netán szabadtéren sütni-főzni. Amatőrként zenélgetek
is, általános iskolában zongorázni tanultam egy magántanárnál, majd nyolcadikban kántor nélkül maradtunk, és az akkori
plébános megkért, hogy orgonáljak a miséken, mert hisz ott is fekete-fehér billentyűk vannak, tehát értek hozzá. Így lettem
„kocakántor” és hét évig kontárkodtam az orgonánál. Utóbbi években sajnos nem sok időm volt a gyakorlásra, játékra,
de ha néha odajutok, akkor nagyon jó kikapcsolódás számomra. Szeretek még olvasni is, feltéve, ha nem kötelező dolog.
Nagy sportember nem vagyok, de hogy mozgásigényemet kielégítsem, biciklizni és futni szoktam időnként.
Remélem, ezen bemutatkozás olvasása után már egyre többen köszönthetnek ismerősként, és nekem is adódik majd
alkalmam, hogy minél több embert megismerjek. Ha bárkinek bármiben szolgálatára lehetek, kérem, forduljon hozzám
bizalommal. A nagyoroszi plébánián minden héten kedden van fogadónapom, amikor bárkinek szívesen „ülök
rendelkezésére”, legyen szó hivatali ügyintézésről, beszélgetésről, lelki vezetésről vagy gyónásról. Minderre persze máskor
is van lehetőség előzetes egyeztetés alapján. Gyóntatás rendszeresen a hétköznapi misék előtt fél órával van. Bízom
benne, hogy minél többen találkozunk a szentmiséken, egyházközségi programjainkon és magánemberként is!

László atya
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Energetikai fejlesztés Nagyorosziban

A Középületek energetikai korszerűsítése
Nagyorosziban című, KEOP-5.7.0/15-2015-0169 számú
projekt keretében megújul falunk több épülete is, melyet
Nagyoroszi lakói tapasztalhatnak a művelődési ház, az iskola
és az önkormányzat épülete környékén járva.
A projekt célja az érintett épületek energetikai jellemzőinek
és besorolásának javítása.
A rendelkezésre álló mintegy 150 millió forintból mind a négy
épületen homlokzati szigetelést és nyílászáró cserét hajtanak
végre a szakemberek, mellyel jelentősen csökkennek a fűtési
költségek. A munkálatoknak ez év végéig be kell fejeződni,
a 2016-os évben már mindenki egy korszerűbb épületben
kezdheti a munkát, illetve a tanulást.

Fényképünkön az iskolaépület és a HMO épületének
munkálatai látszanak. Nógrád Megyei díjak

Szeptember 19-én tartotta a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a IX. Nógrádi Megyenap
alkalmából rendezett ünnepi ülését, melyen kitüntető
címeket, díjakat adtak át. A Mátraverebély-Szentkúton
megrendezett eseményen Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Nógrád Megyéért-
díjjal tüntette ki Bocsi Éva népviseleti babakészítő
iparművészt, Gönczöl Józsefet, Nagyoroszi polgármesterét,
Jónásné Petényi Ildikó balassagyarmati általános iskolai
pedagógust, Képéné Szokoloszky Ilona Mária jobbágyi
védőnőt, Molnár Zoltán somosi pedagógust, Dr. Szalkai
Julianna balassagyarmati gyermekorvost, valamint Szó Gellért
és Szó Dániel salgótarjáni cukrászokat. Gratulálunk a
díjazottaknak!
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KSZR Műhelynap -röviden-

Október 1-én, csütörtökön a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer szakmai napján vettünk részt
Őrhalomban. A program igen színesnek ígérkezett. A
délelőttöt Őrhalomban töltöttük, ahol a könyvtárakkal
kapcsolatos feladatokról, aktualitásokról és felmerülő
problémákról volt szó. A szakmai rész után „bebarangoltuk”
a környéket, így az őrhalmi kápolna és templom után
betekintést nyerhettünk a nógrádgárdonyi Főnix
Kastélyszanatóriumba. Finom ebéddel és kedves kis
műsorral vártak minket Iliny Idősek Klubjában, majd Csitár
polgármestere köszöntötte a könyvtárosokat a helyi Tájház
udvarán s végül Hugyagon zártuk a szakmai napot, ahol az
1956-os emlékházat és pincét tekintettük meg.

G.-V. Dóra
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Energetikai fejlesztés Nagyorosziban

20,5 kW-os napelemes rendszer telepítése
valósulhatott meg Nagyorosziban a Széchenyi 2020
program keretében. Nagyoroszi Község
Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív
Program KEOP-2014-4.10.0/N azonosítójú pályázati
konstrukciójának segítségével napelemes rendszert telepített
annak érdekében, hogy a polgármesteri hivatal, óvoda és
az orvosi rendelő villamos energia fogyasztásának nagy része
megújuló energiából származzon, ezáltal hozzájáruljon a
környezetvédelemhez, valamint a működési költségeit is
csökkenteni tudja.
Nagyoroszi Község Önkormányzata 2015 májusában 15,38
millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban
részesült a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, mint Pályázati
Közreműködő Szervezettől.
A fejlesztés eredményeként az üzembe helyezésre került 20,5
kW teljesítményű napelemes rendszer összesen évente
18000 KWh áramot fog termelni, mellyel az önkormányzat
jelentős villamos energia megtakarítást tud elérni, valamint
éves szinten Nagyoroszi Község Önkormányzata 17,18
tonnával képes csökkenti az üvegházhatású gázok
kibocsátását. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében
valósulhatott meg.
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Helyreigazítás kérése

Lapunk a www.nagyoroszi.hu honlapon is olvasható
elektronikus formában. A 3. szám pdf-e mellett a
következő szöveg olvasható hónapok óta: „Az újság
“Majálisról röviden” című cikke tárgyi tévedéseket
tartalmaz, az önkormányzat ezzel kapcsolatban
helyreigazítást kér. Ez a lap nem Nagyoroszi Község
Önkormányzatának hivatalos lapja, a benne foglaltakért
minden felelősség a kiadót terheli.” Mivel a polgármester
úr időközben elállt helyreigazítást kérő szándékától (hiszen
nem közöltünk valótlanságokat), így ez a mondat
mindannyiunk munkájára nézve erősen aggályos. Mi,
szerkesztők itt is kérjük a mondat törlését.

Ebzárlat és legeltetési tilalom

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati
Járási Hivatalának járási főállatorvosa a
Balassagyarmati és a Rétsági Járás összes település
közigazgatási területére 2015. október 5. és november
3. közötti időszakra ebzárlatot és a gazdasági haszonállatok
legeltetési tilalmát rendelte el, a rókák veszettség elleni
immunizálására tekintettel. A Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal tájékoztatása
szerint Nógrád megyében az immunizálás 2015. október 5-
8. között zajlik, a vakcinát tartalmazó csalétek kiszórása
útján. Annak érdekében, hogy a csalétekhez minél nagyobb
arányban a rókák és egyéb ragadozók férhessenek hozzá,
a vonatkozó jogszabály alapján ebzárlat és legeltetési tilalom
elrendelése indokolt
Az ebzárlat tartama alatt tartási helyén minden kutyát és
macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell
tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne
érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy
megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek,
a kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral
szabad kivinni, illetőleg a település területéről kizárólag
érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát
vagy macskát csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű
vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni. Kivételt
képeznek a rendelet alól az érvényes veszettség elleni oltással
rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres
testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás
ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek a
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére.
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Ima az egységért

A 2015. augusztus 22-én megrendezendő 1Úton
Nemzetközi Zarándoknap résztvevői útjukat a különböző
népek és nemzetek egységéért és békéjéért ajánlották
fel. A Mária Út teljes szakaszán ezért a közös célért
imádkozott több száz-ezer ember, akik az együtt átélt
megpróbáltatások által, a közös énekszó erejével és az
élenjáró kereszt árnyékában a különféle helyekről érkező
emberekben értékeket és maradandó élményeket jelent
a zarándokút.
A Mária Út Egyesület és a Mária Rádió minden évben
ajánl az útra közös imádságot: ez alkalommal a nap
folyamán többször imádkozzák el együtt a Székely János
püspök atya által írt imát.

„Mindenható örök Isten, mennyei Atyánk! Te azt
akartad, hogy a különböző népek, mint egy nagy mezőn
kinyíló sokféle virág, sokféle nyelven és különböző
kultúrákban élve mégis egyetlen családot alkossanak:
egymás jogait tiszteletben tartva testvérként éljenek.
A történelem kezdete óta hányszor lett ember embernek
farkasa! Hányszor támadt rá az erősebb a gyöngére! Bocsáss
meg az embernek az újra és újra fellángoló erőszak miatt!
Vedd el az emberszívekből a gyűlölet, a hatalomvágy, a
nyereségvágy mérges gyökereit! Tedd az emberiséget
szelíddé, igazságossá, bölccsé!
Mennyei Atyánk, áldd meg zarándokutunkat! Add, hogy
lépéseink az “atyai házhoz”, és a felebarátunk szívéhez vezető
lépések legyenek! Vezesd a Kárpát-medence népeit egymás
megbecsülésének, tiszteletben tartásának útján, egymás
őszinte szeretete felé! Segíts minket, hogy felismerjük
egymásban a Te teremtményeidet és a testvért! Segíts minket,
hogy közösen a Te legszentebb Édesanyád oltalmába
ajánlhassuk magunkat! Ámen.”

Nagyorosziból két irányba indultunk
Drégely Zarándoklat
Koordinátor: Pásztor Ildikó
Zarándoklatvezető: Gál Zsuzsa
Útvonal: Nagyoroszi – Drégelyvár - Bernecebaráti -
Kemence, záró szentmise:18.00

Madách Imre Zarándoklat
Koordinátor: Russói Lászlóné Mária
Útvonal: Nagyoroszi - Patak - Szentlőrincpuszta -
Csesztve - Szügy Szent Lukács-templom,  záró
szentmise: 18:00

Nagy várakozással és izgalommal készültünk az „1Úton”
zarándoknapra. Reméltük, hogy az elmúlt napok esős
időjárása után talán szép, napsütéses napra ébredhetünk,
és nem kell lemondanunk az indulást. A gyülekező a
nagyoroszi templom elé volt meghirdetve, a regisztráció, az
útvonal átbeszélése, imák kiosztása megtörtént.
Az Drégelyvár zarándoklat útvonala kb. 24 km (a
Madács Imre zarándoklat útvonala kb. 22 km.), melyet
9 órakor a nagyoroszi Szent Miklós templomtól kezdtünk
meg Berta László atya áldásával. A Börzsöny vadregényes
tájain haladtunk, elég meredek terepen, érintve a Drégely
várát. Mivel mindenki, aki jelentkezett, szerette volna végig
járni a gyalogutat, nekünk szervezőknek nem kis aggodalmat
okozott, hogy az idősebb emberekkel együtt, az ő tempójukat
is figyelembe véve haladjunk. Felajánlottuk nekik, hogy
autóval felviszik a várhoz őket, de ők azért jöttek, mert
áldozatot szerettek volna hozni, teljes szívből jöttek és
tudták, hogy miért vannak itt.
A várba érve megpihentünk, mindenki evett-ivott, majd
bevártuk a déli harangszót, közösen elimádkoztuk az
Úrangyalát. Mindenki elérzékenyült, mikor arra gondoltunk,
hogy most talán több ezer ember ajkáról száll fel velünk
együtt az ima, Istenhez. Majd haladva tovább, könnyebb,
de hosszabb terep következett, több helyen megálltunk, a
Mária forrásnál, a Betyár-forrásnál a híres betyár Sisa Pistáról
elnevezett kútnál. Tovább haladva nehéz dolgunk volt, mert
azt hittük, a könnyebb terepen gyorsabban haladunk majd
az Istenhez vezető úton, de mindenki más-más szinten halad,
sajnos a lábak egyre nehezebbek lettek, ezért lassabban
haladtunk, mint ahogy terveztük.
Csodálatos az Isten alkotta természet, gyönyörködhettünk
a táj szépségében. Bernecebaráti felé közeledve a falu szélén
a Máriácska Kápolna következet. Minden megállónál,
kápolnánál, keresztnél, forrásnál rövid elmélkedés, ima és
ének hangzott el.

A pataki hívek finom süteménnyel, innivalóval kedveskedtek
a zarándokoknak – Szentlőrincpusztán áthaladva,
Csesztve volt a következő állomás, ahol a polgármester és
a falubeliek, vendégül látták az érkezőket, közös imával,
énekkel zárták a találkozást. Majd folytatták az utat Szügybe
a Szent Lukács-templomba 18:00 órára, a záró
szentmisére.
Az elmélkedések az Istenre hagyatkozással, a családdal, a
szeretettel kapcsolatban gondolkodtatták el a zarándokokat.
Szinte minden résztvevő készült imával, elmélkedéssel,
verssel, az énekeket pedig kántor segédletével énekeltük
végig az úton. Aktívan kivette mindenki a részét a kereszt
vitelében, felváltva vittük, megpróbálva, hogy mindenkire sor
kerülhessen.
Jó hangulatban telt a nap, éreztük, hogy ez nem egy
kirándulás, gyalogtúra volt a hegyekben, hogy az
áldozatvállalás, ami az út során mindenkinek erőfeszítést
jelentett, nem meddő, értéktelen, hanem erőt, bizakodást,
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megnyugvást jelent a sok baj, gond, megpróbáltatás
közepette. Mindannyiunknak vállalni kell az áldozathozatalt,
hogy együtt munkálkodva, szeretetben építsük itt a földön
Isten országát.
A családoknak “Együtt” kell gondolkodniuk,
munkálkodniuk, működniük, s akkor boldog életet élnek,
hisz Isten örömre teremtette az embert a Földre.
Nagyon sok kegyelmet, örömöt kaptunk az úton, ismeretlen
emberekkel találkoztunk, kötöttünk barátságot. Reméljük,
hogy ez az érzés kitart 1 évig, s jövőre újra találkozunk.
Most már, hogy túl vagyunk az 1Úton, örömmel nyugtázzuk,
hogy sok-sok munkával és gondos előkészületekkel sikeres
volt a szombati zarándoklat. Köszönet a minket fogadó
Kemenceieknek, akik örömmel vártak, fogadtak bennünket,
és megvendégeltek szendviccsel, süteménnyel. Majd a
Zarándoklatot zsolozsmával és áldással zártuk le.
A zarándoklaton nincsenek rangok és kiváltságok, csak
zarándokok vannak, hiszen mindnyájan egy úton és egy cél
felé haladunk. Reménységünk beteljesedett: valóban
ragyogóan tiszta égbolt alatt, napsütésben és melegben
gyalogolhattunk. Hála az Úrnak!

Nagyoroszi, 2015. 08. 22.                           Gál Zsuzsanna
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A nagyoroszi „Örömíjászok” versenye

Hajnalodik. Csörög a vekker. Elérkezett a várva várt nap:
-Végre!-sóhajok szállnak az égbe az oroszi íjászok kebléből.

Augusztus 22. reggel 7 óra: Benépesül az erdő.  Verőfényes
napsütésben megjelenik az állatsereg: a morgó mosómedve,
a fürge vadmacska, a lapuló puma, az ismeretlen pekari, a
hatalmas szarvas, az autótörő vaddisznó, a vén bagoly, a
ravasz róka, a veszélyes kobra és még egy seregnyi állatfaj.
Az oroszi és a vadkerti íjászok lopakodva parancsolják a
helyükre őket, kezdődhet a nagy összecsapás! Gál Zsuzsi
kinyitja intézménye ajtaját, így a hely is készen áll már a
vendégek fogadására!

8 óra: A zsíros kenyér project. Az éhes, versenyre kész
íjászok falják a disznózsíros kenyereket a Zsófi féle
lilahagymával és dicsérik. Nem győzzük „gyártani” az eledelt!
Árpi megnyitja „ivóját”, fogynak a - még most -
alkoholmentes italok. Fő a józanság!!! A lányok – Enikő és
Nóri - talpraesetten regisztrálnak, megy minden, mint a
karikacsapás!

10 óra: A szervezők - Attila, Gabi és Peti - elindítják a
versenyt.  Az íjászok eltűnnek a vadállatokkal teli
rengetegben. Ugyanebben az órában valahol elkezdik
készíteni az ebédet. Erzsi néni, Kati néni, Szilvi és egy ismerős
arc, belevetik magukat a munkába.

11 óra: Az üstben rotyog már az ebéd, szállnak a finom illatok
a Hora domb felé. Az erdőben eközben zajlik a nemes és
ősi küzdelem, mindenki igyekszik a legjobb formáját hozni!
Suhannak a nyílvesszők és szállnak a fohászok: „A
versenyzők nyilaitól, ments meg, Uram, minket”!

13: 30 óra: Megcsörren a telefon. - Az ebédet kéretik a
rendeltetési helyére szállítani!- szól egy hang az éter hullámain
keresztül. István és egy másik Peti, fogják az eledellel telt
üstöt és leviszik a volt bölcsihez, Zsuzsi birodalmába.

14 óra: Megérkeznek az éhes versenyzők, kezdődik az
ebédosztás! Előkerül a nagykanál, a sok tányér és
evőeszköz, no, és a pompás étek! Az ebéddel mindenki
elégedett, sorállás van a repetáért! Most már az „ivóban” is
jobban fogy a hideg sör, Anita lelkesen árulja a hűs nedűt!

16 óra: Eredményhirdetés. Most van itt az igazság pillanata!
A versenyzők megkapják a megérdemelt jutalmat: a Gabi
által készített míves érmeket, és az Árpi által felajánlott
itókákat. Mindenki örül és elégedett a versennyel: - Jó volt

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak
ennek a versenynek a sikeréhez: Gál Zsuzsanna Évának a
versenyhelyszín biztosításáért, Balázs Lászlónak, aki az
ebédhez biztosította a hozzávalók egy részét, Fövényesi
Árpádnak, a díjkiosztáshoz tett felajánlásáért, Szajbert
Enikőnek és Megyeri Nórának a nevezések
lebonyolításáért és a díjkiosztásban való közreműködésért,
Rada Lucának az oklevél megtervezéséért és a
kivitelezésért, Gönczöl Józsefnek a padokért és asztalokért,
Busai Józsefnének, Budai Istvánnak és Bálint Péternek,
akik a főzési helyszínt biztosították, az ebédkészítésben
résztvevőknek: Bálint-Busai Szilviának, Megyeri
Józsefnének, a pakolásban segítőknek: Szandai
Szabolcsnak, Fábián Csabának, Szabó Zsoltnak, Szabó
Ferencnek. A legnagyobb köszönet a szervezőké, akik
nélkül ez az egész verseny nem sikerült volna: Megyeri
Attila, Rada Gábor és Botos Péter. Köszönjük Nektek,
Fiúk, a sok munkát, a gördülékeny szervezést! Találkozunk
az V. Nagyoroszi  Íjászversenyen !

az oroszi pálya, ide érdemes máskor is eljönni! – hangzik
mindenhonnan. A szervezőket dicséret illeti és elismerés!
A pakolás és rendrakás után kicsit fáradtan, de elégedetten
tér haza mindenki az otthonába. Esteledik.
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Szüreti felvonulás és bál Nagyorosziban
2015. október 3. (szombat)

Az előkészületek már hetekkel korábban megkezdődtek,
hiszen sok dolgot kellett megcsinálni, hogy ez a rendezvény
megvalósulhasson. Meghívók, plakátok készítése,
egyeztetések személyesen és telefonon, bevásárlás, díszítés,
s még sok egyéb kisebb-nagyobb munkálatok, emellett a
helyi fiatalok egy táncos produkcióval is készültek a kulturális
műsorra. Az utolsó napokban már minden kezdett a helyére
kerülni, kezdünk kicsit megnyugodni, hogy mindent időben
sikerült megcsinálnunk.

Aztán elérkezett a nagy nap, a délelőtt folyamán még az
utolsó simításokkal teltek az órák, aztán lassan eljött a
készülődés ideje. A rendezvényt megelőző napokban magyar
ruhákat osztottunk ki a népviseletbe beöltözni kívánók
között, ezeket vitték haza és otthon öltöztek fel a szép
ruhákba. A lányok fehér inget, piros blúzt, fehér szoknyát és
zöld kötényt viseltek, míg a fiúk fehér bő nadrágot, inget,
mellényt és kalapot. A könyvtárban már egy turkálóhoz
hasonló mennyiségű színes ruha kupac várt ránk, volt benne
minden színű, csillogós, virágos, amit csak az ember el tud
képzelni. A kompozíció kiválasztása nem bizonyult nehéz
feladatnak, a cél az volt, hogy minél színesebb és extrémebb
legyen, szóval mindent mindennel öltöttünk magunkra, s így
született meg a csodálatos végeredmény „cigánylányok”
lettünk. Eközben sorjában érkeztek a lovas kocsik, a legelső
befutó a legkisebbek közül volt, két kis pajkos szürke póni
fürge lábai taposták elsőként a Művelődési Ház előtti füves
teret. Majd a platós autók is megérkeztek, vittük rá a
padokat, székeket és feldíszítettük őket a már népviseletbe
felöltözött lányokkal.

Gyorsan elérkezett a délután, már kettőt is ütött az óra, ami
azt jelezte itt az idő az indulásra. A Polgármester Úr átadta a
falu kulcsát a Bíró és Bírónénak (Gál Dávid és Kovács
Karina) a Szüreti felvonulás alkalmával, kizárólag csak erre
a napra, és a lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak rá,
nehogy elveszítsék. Szép sorjában be is álltak a kocsik
egymás után az első megálló útirányába, indult volna a zene
és vele a menet is, de ekkor adódott egy nem várt probléma.
Az előzetesen kipróbált jól működő aggregátor most mégsem
úgy működött, ahogyan kellett volna neki. Aztán hoztak egy
másikat, az után még egyet, de a harmadik szerkezet sem
volt a megfelelő.

A nézelődők, na és persze a lovak, kis pónik is kezdtek
egyre türelmetlenebbek, nyugtalanabbak lenni, ezért úgy
gondoltuk nincs értelme tovább várnunk, hisz már így is több
mint fél órás csúszásban voltunk, ezért elindultunk zene nélkül
az első állomásra. Próbáltuk buzdítani a fiúkat és lányokat,
hogy jó hangosan énekeljenek, hogy ne egy csöndes menet
legyen a szüreti felvonulás. Kisebb-nagyobb sikerrel így is
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lett. Amikor oda érkeztünk az Árpád térre, a Kisbíró
felolvasta a szövegét a jelenlévőknek, akik szintén alig várták
már, hogy befussunk. Ez után páran lányok meg fogtuk
egymás kezét és amennyire csak tudtunk elkezdtünk minél
hangosabban énekelni és közben körbe állva táncoltunk,
majd sorjában csatlakoztak, akik kedvet kaptak hozzá, így
már egy szép nagy kört alkottunk.

Mindeközben a háttérben az újabb próbálkozások zajlottak
az áramforrás biztosítására, de a negyedik aggregátor sem
működött, így elkezdtünk telefonálgatni a következő
helyszíneken lakóknak, hogy biztosítsanak a zenésznek
áramforrást. Tovább indultunk a második megállóhoz, ami
a Márton Fogadó előtti tér volt, itt is sokan vártak már ránk.
Ez a megoldás jónak bizonyult, hiszen a zenét immár Grenyó
János szolgáltatta, így a hangulat is kezdett alakulni. Mindenki
táncra perdült az ismerős nóták hallatán, a fiúk csak úgy
forgatták a lányokat, pörögtek a szoknyák, s repkedtek a
fonatok. Itt sem sokat időztünk, sorjában ugrált fel mindenki
a kocsikra és folytattuk tovább utunkat a Szajbert keresztig.
Itt a téren is voltak bámészkodók, de volt is mit nézni, a
lányok csípőit csak úgy forgatták a legények,
kurjongatásoktól zengett az utca.

Utunk az Égettsori kereszthez vezetett, itt már nem kellett
áramot kérnünk, mert meghozták az ötödik aggregátort, ami
szerencsére már jónak bizonyult kár, hogy nem előbb, ha
tudtuk volna, ezzel kezdünk. A Kossuth utcán lefelé haladva
két „életképet” is láthattunk a kapuk előtt, kitömött bábuk,
kis asztal, sütemény, poharak boros üveggel, amiben nyilván
nem málnaszörp volt. Köszönjük azoknak, akik a régi
szokást felelevenítették, hogy megkínálják, megvendégeljék
a felvonulókat. A lovak és a kicsi pónik csak úgy szaladtak
felfelé az úton, egyenesen az Ételbárig, ahol folytatódott a
mulatság. Innen az Átrium M2-ig haladtunk tovább, ahol a
kicsik egyből birtokba vették a kültéri színpadot, s ott
táncoltak, forogtak kedvük szerint. A szüreti felvonulás utolsó
állomása az ABC előtti parkoló volt, ahol a legtöbben szokták
várni a beöltözőket, ez idén sem volt másképp. Itt időztünk
a legtöbbet, hiszen innen már a lovas kocsik egyenesen
hazafelé vették az irányt, így már nem kellett annyira sietnünk.

Mindezt a tartalmas és nem kevés izgalommal telt felvonulást
18 órától a kulturális műsor követte a Művelődési Ház
színháztermében. Felléptek a Börzsöny Néptánc Együttes
csoportjai, emellett a színpadon láthattuk a Dejtári pletykáló
asszonyokat, akik kibeszélték a falut és még hastáncoltak is
nekünk, ami igen csak megmozgatta a nevetőizmokat, s
végezetül a helyi fiatalok táncát láthattuk. Ekkorra már
mindenki nagyon megéhezett, gyorsan meg is telt az ebédlő,
ki vadat, ki birka pörköltet vacsorázott. Desszertként
süteményt és szőlőt tálaltunk fel az asztalokra. Lassan eljött
az ideje a szüreti bál kezdetének, ekkor Grenyó Jani vette
át a szerepet és húzta a talp alá valót. Volt minden féle zene

az igényeknek megfelelően, néha még kívánság-szám kérése
is. A büfé előtt mindig nagy sor állt, szomjúságban nem volt
hiány, így az emberek is gyorsabban hangolódtak a bálra, s
hamar megtelt a táncterem. A kezek, s lábak csak úgy jártak,
na meg a lányok csípője is, főleg a nem keveset hallott
„csípőjének a ringását” dalszövegre. A bál hajnal fél négykor
ért véget.

Ez úton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
valamilyen módon hozzájárult a rendezvény
megvalósulásához.

Berki Dalma
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Ovikezdés

Szeptember elsején, a takarítási szünet után csakúgy mint
az iskolásoknak, az óvodában is megkezdődött a tanév.
Kedden reggel elbúcsúztattuk, majd elkísértük az iskolai
évnyitóra volt nagycsoportosainkat, akik kicsit még
megilletődve fogadták az Igazgató néni kedves köszöntő
szavait.
A régi óvodások „helyébe” 9 órára jöttek az új minisek, a 2
és fél, valamint 3 évesek. Jelenleg 14-en szoknak, s majd az
év folyamán folyamatosan érkeznek hozzájuk a többiek.
Tanév végére 26 főre bővülhet a mini csoport. Náluk még
nehéz a reggeli elválás a szülőtől, fáradékonyabbak, gyakran
sírnak érkezéskor; s fokozatosan szokják meg az új
környezetet, s az óvodai szabályokat, szokásokat.
A kiscsoportosokhoz is jöttek újak, -ami náluk is kis sírással
járt- így ők jelenleg 22-en vannak. A 21 fős középső
csoportban már alig fordul elő sírás érkezéskor; örömmel
üdvözlik társaikat és a felnőtteket reggelente a gyerekek.
23 nagycsoportosunk már példamutatóan, s jól összeszokott
közösségként érkezett.
Jelenleg tehát 80 gyermek jár, ami optimális esetben tanév
végére 92 lehet.
A szeptember elsején életbe lépő törvény értelmében minden
3 évet betöltő gyermeknek óvodásnak kell lennie, ami alól
indokolt esetben az óvodavezető és a védőnő egyetértésével
a helyi jegyző adhat felmentést.
Csoportjaink területét, s a gyermekek életkori sajátosságait
figyelembe véve, minden csoportunk létszáma optimálisnak
mondható.
A négy csoportban 7 óvodapedagógus, 1 pedagógiai
asszisztens, valamint csoportonként 1-1 dajka foglalkozik a
gyerekekkel.
A szeptember 15-én megtartott szülői értekezletünkön
megbeszéltük az óvoda házirendjét, a tanév várható
programjait, valamint az aktuális feladatokat.
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Rétság, Kistérségi Nyugdíjas Klubok Találkozója

2015. szeptember 19-én délután, 3 órakor kezdődött
Rétságon a Művelődési Házban az a színvonalas
műsoros délután, melynek a Nagyoroszi Nyugdíjas
Klub volt a házigazdája.
Szendvicsekkel, finom süteményekkel, üdítővel vártuk a sok-
sok környékbeli nyugdíjas társunkat. Örömünkre megtelt a
színházterem a nézőközönséggel. Mindenki kitűnően érezte
magát. Sokat nevettünk, énekeltünk.
A program műsorvezetője Gál Zsuzsi volt. Színvonalas
köszöntője után többen is üdvözölték a megjelenteket:
Nagyoroszi alpolgármestere Dr. Ferenczi Gábor, Rétság
alpolgármestere Mezőfi Zoltán, a Nyugdíjasok Országos
Szövetségének alelnöke, és a NYOK elnökhelyettese is.
A nyugdíjasok indulóját állva énekelte a közönség. Polgár
Bence nagyoroszi tanuló verssel, énekkel köszöntötte a
jelenlévőket. A rétsági Kereplő Néptáncegyüttes csodálatos
összeállítással örvendeztetett meg bennünket. Simon Katalin
néptánc oktatónak köszönjük, amit gyermekeinkért, a dal-
és tánckultúra megismertetéséért tesz fiataljaink körében. A
fiatalok után Gomolla Andor nyugdíjas Társunk mókás
összeállítása következett, különböző tájegységek vicces
történeteiből. Szívből köszönjük aktivitását, és kívánjuk,
hogy jókedve még sokáig tartsa erőben, egészségben
közöttünk!
Viszkeleti Sándor és Viszkeletiné Gyömbér Márta
Nógrádból énekkel, lanttal kisérve ejtett ámulatba. Ragács
Imréné Marika Drégelypalánkról gyönyörű verset adott elő
a Mindennapi kenyerünkről. A szünetben szorgos kezű
asszonyaink kínálták a sok-sok finomságot.
A második részben a dejtári „Pletykázó asszonyok”
mókázására tapsoltuk pirosra a tenyerünket, és még a
könnyeink is kicsordultak a nevetéstől. Beke Istvánné
Rétságról csodálatos hangjával bűvölte el a közönséget –
régi slágereket énekelt. A Szátoki Nyugdíjas Klub egy szép
népdalcsokrot adott elő. Gál János Drégelypalánkról óriási
sikert aratott közvetlen előadói stílusával, saját
költeményeivel, dalaival. Meglepetésvendégként Demeter
Zsuzsa lépett a színpadra. Kitűnő hangjával, szórakoztató
stílusával magával ragadta a résztvevőket. Óriási sikere volt.
Együtt énekelt, táncolt vele a jókedvű közönség.
A műsor végén Arnóczki Mihály egy-egy csokor virággal
köszönte meg a szervezőmunkát Bornemissza Sándorné
Erikának, és Gál Zsuzsának. Reméljük, mindenkinek
felejthetetlen marad ez a délután!

Hornyák Endréné



Oroszi Hírhozó 2015.05.11

TANÉVNYITÓ
3 felvonásban

Játszódik: napjainkban (2015. szeptember 01.)
Helyszínek: Nefelejcs Óvoda udvara
Börzsöny Általános Iskola udvara
Nagyoroszi Római Katolikus Templom
Szereplők: iskolások, pedagógusok, óvó nénik, szülők,
László atya, György atya
Színre vitte: maga az élet

Egy rövidke kis „előadást” szeretnék Önök elé tárni.
Gördüljön föl a képzeletbeli függöny, hogy színre léphessenek
szereplőink, kik az elkövetkező 10 hónapban számtalan
élménnyel és sikerrel fogják megörvendeztetni a
„nagyérdeműt” (legalább is bízunk benne).

I. felvonás
Helyszín: Nefelejcs Óvoda udvara
Szereplők: elballagott nagycsoportosok, már első osztályos
tanulók, Holma Zoltánné Rózsika néni óvodavezető, Balogh
Attiláné Andi óvó néni, Barkóczi Lászlóné Tünde óvó néni,
Majer Csabáné Erika dadus néni, Balláné Megyeri Lilla tanító
néni, szülők.

Napsütéses szép reggelen gyülekeztek a legkisebb iskolások
az óvoda udvarán, hogy utoljára inthessenek búcsút az
óvodának, és szereplői lehessenek egy új, számukra már
nagyon várt „előadásnak”. Megérkezett Lilla tanító néni is,
hogy átvegye azt a „stafétabotot”, melyet ezen a napon az
óvó nénik átadnak számára. Azt a 20 kicsi nebulót, akik
eddig az óvó nénik kezei alatt formálódtak, „nevelődtek”. A
mai naptól a tanító néni “szárnyai” alatt bontogathatják
tehetségüket, egyre nagyobb tudással felvértezve. Azért a
búcsúzó versek most sem maradhattak el, hiszen ezek a
köszönet szavai. Kicsit meghatódva (a szülőkről már nem is
beszélve) engedte útjára Rózsika néni a kicsiny csapatot,
bízva abban, hogy az iskolában is olyan jól fogják érezni
magukat, mint az oviban, és visszavárja őket egy mesére,
ahol már ők lesznek a mesélők az iskolai életről. Andi néni,
Tünde néni és Erika néni kicsiny ajándékkal búcsúzott a
csoporttól, hogy aztán elérkezhessen a várva várt pillanat.
Megfogva az új tanító néni és az óvó nénik kezét, hatalmas
izgalmak közepette, a még ovis ünneplősbe öltözött gyerekek
és szüleik felsorakoznak az ovi udvarán, hogy elindulhasson
az a séta, amely egy új „felvonásba” repíti színre
szereplőinket.
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II. felvonás

Helyszín: Börzsöny Általános Iskola udvara
Szereplők: iskolások, pedagógusok, óvó nénik, szülők

Új „szereplőkkel” folytatódik előadásunk. Elfoglalják
helyüket a hosszú sétájukból megérkezett „legkisebbek”,
hogy aztán csatlakozhassanak „játszótársaik”-hoz, akik az
elkövetkező 10 hónapban újra és újra színre lépnek majd
előttünk, feledtetve velünk a mindennapok rohanását.
Szépen felsorakozott osztályok, padokon ülő, izgalomtól
fészkelődő kicsik. Aztán színre lép igazgató néni, ami nem is
jelenthet mást, mint az elkerülhetetlent. Ha tetszik, ha nem,
bele kell vágni egy újabb tanévbe! A megszokott protokoll
program (Himnusz, köszöntések, versek) után Unatényi Kati
nénitől megtudhatjuk azt, mi is vár „szereplőinkre” a
közeljövőben, és kik lesznek azok a „színpadmesterek”, akik
szereplőink tudását tovább csiszolják, hogy mi „nézők”,
miután az „előadás” végén majd legördül a képzeletbeli
függöny, ismételten vastapsban törhessünk ki sikerük láttán
és hallatán. A 155 fő szereplőnk (ennyi tanuló van idén)
munkáját egy kicsit megújult, felfrissült „stáb” segíti és irányítja
az idén. Ennek oka, hogy vannak, akik már nyugdíjasként
emlékezhetnek vissza a „színházunkban” eltöltött évekre
(Hámoriné Szajbert Piroska, Dóbiásné Molnár Erzsébet),
és volt olyan, akit tőlünk „távolra” vitt az élet (Szőke Endre).
Hát lássuk a legfrissebb szereposztást:

1.osztály: 23 kisdiák Balláné Megyeri Lilla néni vezetésével,

2.osztály: 23 tanuló Balogh Enikő néni tanítja őket,

3.osztály: 17 tanuló Vigyinszki Attiláné, Jolika nénire bízva,

4.osztály: 26 tanuló Viczián Anna néni vezetésével tanul,

5.osztály: 13 tanuló Kramlik Mariann tanár néni az
osztályfőnökük,

6.osztály: 14 tanuló Deméné Gecse Judit néni irányításával,

7.osztály: 17 tanuló vezetőjük Vigyinszki Attila tanár bácsi,
és végül a

8.osztály: 22 tanuló Tóth-Peredi Anita tanár nénivel
„dolgozik”idén.

A nagy „érdeklődésnek” köszönhetően 3 napközis
csoportban folyik majd a délutáni „próbafolyamat”, Micsikné
Miszkuly Mária tanár néni, Terényi Zsuzsanna tanár néni
(Rétság) és Bozsonyikné Híves Erzsébet tanár néni
(Érsekvadkert) instrukciói alapján. Zsuzsa tanár néni
kézműves foglalkozás keretében, heti rendszerességgel
fejleszti majd a jelentkezők kreativitását. Mindemellett Nagy
Ádám tanár bácsi (Drégelypalánk) a 7-8. osztályosokat fogja
a matematika „rejtelmes” világába elvezetni, illetve segíti

azokat, akik a sakktudásukat szeretnék csiszolni. Szilágyi
József tanár bácsi pedig a kémiát fogja oktatni a nebulóknak.
Az iskola „szépségfelelőse” pedig Gál István lesz, aki
biztosítja majd a „vacogásmentes” napokat is. Az említett
tanár néniken, tanár bácsikon kívül továbbra is a „stábot”
erősíti Szabóné Donkó Anna, Bódis Bertalan, Kopó
Lászlóné, Megyeri Attiláné Kriszti néni, Ádám Bernadett
Betti néni, Simon Katalin és Kissné Unatényi Katalin.

Igazgató néni rövid tájékoztatója után, bízva abban, hogy
vidámságban, eredményekben gazdag tanévet produkál
majd a „csapat”, mi mást is tehetett, mint azt a sokak által
olyannyira nem várt mondatot mindenki számára
„tudatosítva” elmondja: „Ezekkel a gondolatokkal a 2015/
16-os tanévet megnyitom!”  A hatalmas HURRÁ elmaradt
a gyerekek részéről, de ennek is eljön majd az ideje! Addig
azonban munka vár azokra, akik eme előadásban „szerepet”
vállaltak. Így irány a tanterem! Kezdődjön a munka, hogy
majd este ismét találkozhassunk szereplőinkkel!
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III.felvonás

Helyszín: Nagyoroszi Római Katolikus Templom

Szereplők: Berta László atya, Kovács György atya,
iskolások, szülők, falubeliek
Miután szereplőink a délelőtti tanulás fáradalmait kipihenték,
ismét színre léphettek előttünk. Azonban ez egy kicsit más
volt, mint az eddig megszokottak. Községünk új
plébánosának, Berta László atyának szavait tolmácsolta az
igazgató néni a tanévnyitó keretében, mely meghívás volt az
esti Veni Sancte-re, a tanévnyitó szentmisére. Ennek tettek
eleget „szereplőink”. Este 6 óra körül ünneplőbe öltözött,
iskolatáskát „cipelő” kisdiákok sorjáztak, hogy elfoglalják
helyüket a padsorokban szüleikkel, és a falubeliekkel. Jó
volt látni, hogy az érdeklődés nagy. És kicsit misztikus is.
Mert hát mi is fog történni a sulis táskákkal? Kezdetét veszi
az újabb „előadás”, színre lép László atya és György atya.
Az áldásosztó mise elején László atya beszélgetett a
gyerekekkel arról, hogy miért is jó az iskola, kik azok, akik
örülnek az új tanévnek, kik azok, akik nem, és miért, és
melyek lehetnek azok a félelmek, melyek egy új kezdetnél
mindenkiben ott motoszkálhatnak. Ez a kötetlen, sokakat
megnevettető beszélgetés üde színfoltja volt ennek a napnak,
és sokaknak talán eddig idegen is. László atya „meséjében”
választ kaphattunk arra is, hogy miért is oly nehéz az a
bizonyos iskolatáska.

„Emlékszem, amikor én is olyan idős voltam, mint ti,
néha telepakolva, nehéz volt az iskolatáska.
Telepakoljuk könyveinkkel. Mikor elkezdődik az iskolai
év, nemcsak az iskolatáska húzza vállainkat. Annak
ellenére, hogy örülünk, hogy ismét együtt lehetünk
iskolatársainkkal, barátainkkal, azért tele vagyunk
félelemmel. Tele vagyunk aggodalommal. Ezek a
félelmek mind ott dolgoznak bennünk. De van ezzel
kapcsolatban egy jó hírem. Nem kell, hogy egyedül
cipeljük ezeket a terheket, aggodalmainkat,
félelmeinket. Jézus Krisztus szeret minket. Ő, mikor a
keresztet vállára vette, azzal azt mutatta meg, hogy
mennyire szeret bennünket, és hogy élete minden terhét
velünk együtt akarja hordozni. Én most arra kérlek
benneteket, hogy iskolatáskátokba gyömöszöljetek bele
mindenféle aggodalmat és félelmet. Ha becsomagoltuk
őket, letesszük ide a kereszt elé a földre, azért, hogy
átadjuk az Úr Jézusnak, vigye Ő a félelmeinket,
aggodalmainkat, és adja vissza úgy a táskáinkat, hogy
az örömökkel legyen tele.”

A mise végén László atya áldását adva a táskákra,
jókívánságaival útra engedte a nebulókat, hogy másnap
kipihenve folytathassák „előadásukat”.

Ezzel a háromfelvonásos „darabunk” végére is értünk.
Azonban képzeletbeli függönyünk még nem gördül le.
Előttünk egy „terjedelmes”, sokszínű előadás, a már említett
főszereplőkkel. Legyenek Önök is részesei, tegyék
könnyebbé az iskolatáskát odafigyelésükkel, a vállakat
nyomó terhek levételével. Így majd mikor véglegesen
legördül a függöny, garantált lesz a siker!

Nagy Kata
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Csibeavató
Mese a Tyúkanyóról és 23 kiscsibéjéről

Egyszer volt, hol nem volt, Ipolyon innen, Berényen túl, volt
egy kicsiny falucska. Amikor eljött a hajnal, az égig magasodó
templom tornyán már arany pompát varázsolt a felkelő nap
sugara. Eme torony árnyéka beborította a szomszédságba
megbúvó csibe-iskola udvarát. Aztán, ahogy a napocska
ébredezett, sugarai csalogatóan mosolyogva hívogatták elő
az itt lakókat. Kukurikú! Kukurikú! Ébresztő! – rikkantotta
el magát baromfiudvarunk legtekintélyesebb Kakasa. Hát
lehet erre nem felébredni? Csak úgy sorjáztak a kiscsibék,
a tyúkocskák és a kiskakasok, hogy elkezdődhessen egy
újabb nap a baromfiudvaron. A legkisebb csibék Lilla-anyó
biztonságot nyújtó tollai alól, kicsit izgatottan bújtak elő. Aztán
a reggeli szétszórt magocskák előcsalogatták a többi
aprójószágot is. Lassan-lassan benépesült az udvar. A nagy
kotkodálással előbújó tyúkok kicsit még álmatagon,
megrázva tollukat, hozzákezdtek a szokványosnak nem
mondható napjuknak. Mert hát azt már a kiscsibék is tudták,
hogy itt bizony nincs mese, itt kérem tanulni kell! De mégis
ez a nap egy kicsit más. A kiscsibék nagy napja ez! Eljött a
próbatétel napja! 23 kiscsibe beavatása, hogy a nagy
érdemeket kivívott baromfiudvarunk teljes jogú csibéivé
válhassanak. Az udvar közepén felharsan DÖK-anyó érces
hangja, melyre pillanatok alatt benépesül a tér, talán még az
is ott találja magát, ki nem ide indult. Felcsendül a dal, mely
nem tudja elnyomni az izgalomtól teli kiscsibék csipogását.
Kicsiny lábak ütemesen verik fel a port, és baromfiudvarról
lévén szó, mi mást rophatnának, mint a Kacsatáncot. Az
egyre vidámabb baromfiudvar lakók már tudják, hogy jó
lesz ez a nap. Egyre nagyobb a kukorékolás, a csipogás,
melyet a már ismert érces hang szakít félbe:
- Kiscsibéink! A mai nap egy próbatétel számotokra! Egy
ideje már köztünk éltek, de hogy kiérdemeljétek a
baromfiudvar teljes jogú csibéjének címét, így teljesítenek
kell 7 próbát! De előtte Csibeanyó vezetésével esküt kell
tennetek!
És csak úgy zengett az udvar a kiscsibék csiripelésétől! Lilla-
anyó szavai ismétlődtek a kicsi csőrökből oly nagy hangon,
hogy talán még László atya is hallhatta a szomszédságban
megbúvó parókia falai között. Persze, hogy mindent
megfogadtak az apróságok, hiszen egyszer ők is itt
szeretnének nagycsibévé válni. Ezért aztán gyorsan el is
daloltak a nagyoknak, a tyúkanyóknak, kis és
nagykakasoknak pár dalt, bizonyítva, hogy bírnak ők már
tudással is.
- Nagyon ügyesek voltatok csibéink, de ügyességeteket
bizonyítanotok kell! – hangzott ismét az érces hang, melyet,
ha a kiscsibéink nyuszik lennének, azt is mondhatnák, hogy
csupa füllel hallgattak.
Egymást követték az ügyességi feladatok és a
bátorságpróbák. A nagycsibék odaadással patronálták a

kicsiket, átsegítve őket a nehézségeken. Felzengett a buzdítás
csiripelése, ami a csőrön kifér! Vidámság költözött a
baromfiudvarba, miközben lassan már az utolsó
próbatételhez érkeznek. A nap sugara egyre magasabbról,
hatalmas mosollyal tekint le rájuk. Mert még neki is tetszik.
Jó neki is itt lenni, részese lenni ennek a mókának és játéknak.
Sugarai együtt táncolnak a baromfiudvar valamennyi
lakójával. Már mind idetartoznak. Mert jó tartozni valahova,
és ide jó tartozni – tűnődik a Napocska. Mert ma ő is ide
tartozott. Míg a Napocska gondolatai cikáztak a magasban,
addig csibéink a Földön Tyúkanyóik hívószavára már
megérdemelt magvacskáikat csipegetik, szemezgetik. Mert
mikor a Nap a legmagasabbról mosolyog ránk, akkor már
az ebéd vár! – és ezt már tudja a kiscsibe is.

Ha nem így volna, talán az én mesém is tovább tartott volna!

Nagy Kata
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Megmentettünk egy kisebb erdőt!

Nagyorosziban a Börzsöny Általános Iskolában minden tanév
őszi és tavaszi időszakában papírgyűjtési akció indul el, hogy
a gyerekek figyelmét felhívja a környezetvédelem
fontosságára.
A papírgyűjtés megszervezésével az iskolai közösség
környezettudatos, gazdaságos életmódra szoktatását
erősítjük, és az újrahasznosítás fontosságára kívánjuk felhívni
a figyelmet.
Érdemes tudni, hogy 54 kg újságpapír újrahasznosításával
megmentjük egy fának az életét!
Az idei tanév őszi papírgyűjtésének időpontja  2015.
szeptember 18. volt.
Már reggel a 8 órai kezdésnél örömmel láttuk, hogy a
legszebb  napsütéses napot választottuk arra, hogy diákjaink
begyűjtsék Nagyoroszi  lakosságától a már nem használt
papírkészletet, és egészen 12 óráig ragyogó napsütésben
folyt a munka.
A kisebbek szülői kísérettel, a nagyobbak csoportosan és
lelkesen indultak el. Voltak akik nagy bevásárló szatyrokkal
cipelték  a papírt az iskola udvarára, de bőven akadt kézi
kiskocsi, málnás, nagyobb kerekű kocsi, és örömmel láttuk
a talicskák különféle típusait is, jól megpakolva újságokkal,
folyóiratokkal, dobozokkal, sokszor kiolvasott könyvekkel
és poros padlásokon sárguló papírokkal. 
Nagy örömmel fogadtuk, amikor néhány  szülő autóval
szállította az iskolaudvarra a papírt, akár otthonról,
rokonoktól, vagy a munkahelyről. 
A mázsánál szigorú és pontos mérés folyt, az adatokat azonnal
rögzítettük, hiszen az osztályok között verseny volt
meghirdetve. Összesen 10.531 kg papírt gyűjtött össze
iskolánk.

I. helyezett: 5.osztály: 2.040 kg
II. helyezett: 4. osztály.: 2.030 kg (minimális különbséggel)
III. helyezett: 1. osztály.: 2.005 kg (szintén minimális
különbséggel)

Az osztályok a  hulladék papírból befolyt összeget a tavaszi
tanulmányi és osztálykirándulásokra fordítják.
Köszönjük a segítséget a szülőknek, nagyszülőknek, a
lakosságnak, akik segítették tanulóinknak a papírgyűjtést.
Köszönjük azoknak a cégeknek, melyek elszállították
iskolánkba a papírhulladékot, többek között:  Knaus Tabbert
Nagyoroszi, Hungary Enbi Kft. Rétság, Zentis Hungária Bt.
Drégelypalánk. Partnerünk, aki a papírhulladékot
felvásárolja, elszállítja: a SCH-Ózon Kft.
Külön köszönetet és dicséretet érdemelnek a 8. osztályos
fiúk, akik fáradhatatlanul és ügyesen segítettek a
konténerekbe pakolni mindent, amit társaik begyűjtöttek. 
Ezen a szép pénteki napon kellemesen elfáradtunk, melegünk
volt, piszkosak lettünk és boldogok! Megmentettünk 195
fát! Tavasszal várunk újra mindenkit!
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Aradi Vértanúk Napja

1849. október 6-án, a majdnem egy éven át tartó
szabadságharc befejezését követően Arad városában
tizenhárom bátor, hősies, és megbecsült magyar hazafi
kivégzésére készültek. A halálra ítéltek mindannyian
ugyanazon ügyért harcoltak: a magyar szabadságért, és a
magyar haza megújulásáért. Hittek abban, hogy a reformok
nagyjai egy modern, új Magyarország alapjait tették le,
kivezetve a magyarságot a középkori feudális viszonyok
közül. A halálraítélt katonai vezetők mindegyike kész volt
életét áldozni ezekért a célokért. Végsőkig küzdöttek, mert
tudták, hogy a magyar nép kiérdemelte már a jogot arra,
hogy végre önmagát kormányozza.
1849. október 6-án, reggel fél 6-kor a legyőzött magyar
hősökön súlyos bosszút állt a bécsi udvar. Négy
honvédtábornokot golyó általi, kilencet pedig kötél általi
halálra ítéltek.

166 évvel később, 2015. október 6-án, kicsit megelőzve a
déli harangszót, ünneplőbe öltözött iskolások igyekeznek a
Művelődési Házba, hogy méltó módon tisztelegjenek a
hősök előtt ezen a gyásznapon.  Déli 12 órakor a Himnusz
taktusaival kezdetét veszi az a történelmi visszatekintés,
melyet Vigyinszki Attila tanár bácsi vezetésével, a kialakult
hagyományoknak megfelelően, a 7. osztályosok varázsoltak
a színpadra. A zenei betétekkel tarkított összeállítás hűen
tükrözte az akkori eszméket, eseményeket. Mécsesek fényei
mellett főhajtással, történelmi értékeink ápolásával
emlékeztek ezen a gyásznapon a vértanúkra. Méltó és helyén
való volt. Tanulságos és példamutató. A kicsik talán most
ismerhették meg történelmünk egy részét, tanulva a
nagyoktól. A nézőtéren ülve, ünneplőbe öltözve. És
tanulhatott, aki ismeri a történelmet. Mert nem szégyen olykor
a gyerektől tanulni. Lehet tőlük.  Nem először bizonyították
iskolásaink, hogy igen, az értékeinkre, hagyományainkra,
történelmünkre legyünk büszkék, ápoljuk azt. Mert ettől mi
is teljesebbek, értékesebbek leszünk.

Ha felismerjük mindezt, talán többen, együtt a gyerekekkel
(megtisztelve őket ezzel) emlékezhetünk, ápolhatjuk
értékeinket.

Nagy Kata
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Október 05-én a Csóványosra kirándultak a
nagyoroszi gyerekek. Néhány képpel erről számol be
Bódis Bertalan tanár úr.

Pert nyert Zóka Gábor a Magyar Közút Nonprofit Zrt
és Nagyoroszi Község Önkormányzata ellen.

Hosszú évek pereskedése után a Balassagyarmati
Törvényszék kihirdette ítéletét, miszerint Zóka Gábort
kártérítés illeti meg lakóháza megrongálódása miatt! Ahogy
a Törvényszék kimondta, a családi ház megrongálódása az
útra és a házakra hulló csapadékvíz helytelen elvezetése miatt,
a vízelvezető árokrendszer hibái miatt következett be.
Ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t és Nagyoroszi
Község Önkormányzatát kötelezi kártérítés megfizetésére
(95-5 százalékos arányban), ezen túl nem vagyoni
kártérítésre és a perköltségek megfizetésére is. Az ítélet ellen
további fellebbezésnek helye nincs.

Nyitott Műhely Galéria programajánlója

2015. augusztus. 22-én délután 17 órakor a Nagyoroszi
Hamvas-Kör beszélgetésével megnyitotta kapuját a
nagyoroszi Nyitott Műhely Galéria a Petőfi út 19. szám
alatt.  A Nyitott Műhely Galéria aktív közösségi térként
üzemel, ahol minden szerdán 18 órától bőrös kézműves
foglalkozások zajlanak, vasárnaponként pedig helytörténeti
előadások, filmklubos vetítések színesítik Nagyoroszi
kulturális életét!
2015. október 22-én délután 17 órakor Végh József
mkl. előadását hallgathatják meg itt: októberi jeles napok,
népszokások, és a Hadak nyugat-nógrádi útjain című
könyvéről! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Lemondott tisztségéről Hauszmann Gábor
önkormányzati képviselő!

2015 szeptember 30. hatállyal lemondott önkormányzati
képviselői mandátumáról Hauszmann Gábor képviselő.
Lemondását egyelőre nem indokolta meg, de mindig
tisztességesen és jól végezte a munkáját! Köszönjük ezt neki!
Helyére - a választások után kialakult szavazati sorrend
alapján, a következő legtöbb szavazatot kapott- Gál József
került be a képviselő-testületbe,  aki egyben az
Önkormányzat Szociális bizottsága elnöki posztjának
várományosa is.

.......................................................................................

.......................................................................................
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2015. augusztus 20.

Az első Asinel Fesztivál augusztus 20.-án került
megrendezésre. Már jó előre lekötöttük, hogy augusztus 20.-
án bulit tartunk a Club Asinelben Mr Bustával, aztán
gondoltunk egy nagyot, hogy az esti rendezvényt
megkoronázzuk egy egész napos szabadtéri mindenki számára
ingyenes programmal. Augusztus 1-én tudtuk meg, hogy
megszervezhetjük, így nagyon kevés időnk volt összerakni a
programokat, de amikor leültünk, hogy papírra vetjük a
lehetséges fellépőket, számunkra is meglepően sok ötletünk
volt.
Egész héten ömlött az eső, csak remélni tudtuk, hogy meg
tudjuk tartani a rendezvényt. Hiába szerettük volna már
napokkal előtte kijelölni a helyszíneket, színpadot állítani nem
tudtunk, mert az eső ellehetetlenített mindent. A rendezvény
előtti utolsó éjszakán is esett, így hajnali 5 órakor kellett
kelnünk, hogy mindennel kész legyünk. Aztán egyszer csak
csoda történt… kisütött a nap. Érkeztek az emberek és az
egész olyan hihetetlen volt. 
Már 8 órától indult a Kispályás labdarúgó torna. Remek
csapatok álltak össze, szorosak voltak a mérkőzések. Az
első három csapatot az Asinel Fesztivál logójával ellátott
kupákkal, érmekkel díjaztuk. 
A főzőverseny is javában folyt, nagyszerű ételeket készítettek.
Mindenki maga dönthette el, hogy mit főz, kóstolhattunk
körömpörköltet, csirkepörköltet, marhapörkölt… széles volt
a választék.  A zsűri tiszteletbeli elnökének Gönczöl József
polgármester urat kértük fel.  Mindemellett a rendezvényre
látogatók megkóstolhatták a specialitásunkat, a kemencés
lángost. Aminek végre Nagyorosziban is sikere lehetett. 
Programjaink között szerepelt még  aszfalt-rajz verseny,  íjász
bemutató, ingyenes ugráló vár (amit a Zszs Fruit Kft
támogatott), ingyenes arcfestés. A gyerekek nagyon élvezték
és egész nap jól szórakoztak. Ezt meg is örökítették a
rendezvény szuper fotósai, melyek megtekinthetőek a
hivatalos oldalunkon.  
A falu legerősebb embere versenyét is megrendeztük. Erőt
próbáló feladatok voltak, súlycipelés, kocsi húzás, csak hogy
említsek egyet, kettőt. 
Majd a délutáni órákban megnyitottuk a kulturális műsorainkat
is. Kiszner Stefánia kezdte. Ez a pici lány gyönyörű népdalokat
énekelt. High Voltage Crew folytatta a műsort. 
Majd érkeztek hozzánk a Cserhát Mentőkutyás Egyesület
tagjai, akik remek bemutatót tartottak a közönségünknek.
Megmutatták, hogyan dolgoznak együtt a mentőkutyákkal.
Nagyszerű munkát végeznek, és emberi életeket mentenek. 

Nemrégiben szerencsénk volt a kutyusommal meglátogatni
őket a kutyaiskolában és nagyon sok hasznos dolgot
tanultunk. 
Ezután következtek a Dejtári Aerobik csapat tagjai. Akik
jól felrázták a hangulatot. Eközben megérkeztek a
rendőrségi szimulátorok, a tűzoltó, rendőrségi autó, és a
drogkereső kutya is készen állt megmutatni tudását.
Köszönjük szépen, hogy időt és energiát szenteltek ránk a
rendőrség és a katasztrófa-védelem munkatársai.
Majd egy hagyományőrző blokk vette kezdetét, amelyet
Simon Luca népdal énes nyitott meg. Őt követte a
Nagyoroszi Börzsöny Néptánc Együttes. Késő délután
belevágtunk a zenei műfajok közepébe. Amit Dugó és
Petka rap-műsorszáma nyitott. Majd egy helyi rock zenekar,
a Trio Jam lépett színpadra. Felfokozták a hangulatot,
mindenkinek jó kedve lett, így érhető, hogy a záró mulatós
zenekar, a Forró Doó műsora alatt mindenki énekelt és
táncolt.
Ez úton is szeretnénk köszönetet nyilvánítani a rendezvény
lebonyolításában segítő szerveknek, és barátainknak, akik
végig mellettünk voltak és mindenben segítséget nyújtottak.
Hálásak vagyunk az összes fellépőnknek. És köszönettel
tartozunk mindenkinek, aki eljött hozzánk és jól érezte
magát. Jövőre ugyanitt, ugyanekkor találkozunk!

Juhász Dominika és Zsolt. 
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Kedves Olvasóink!  Kérjük, észrevételeikkel,
javaslataikkal álljanak mellénk, és segítsék a közös
munkát! Köszönjük!

Felnőtt:
Szügy SE - Nagyoroszi HBB SE                               7 - 3
Nagyoroszi HBB SE - Bánk SE                                1 - 2
Nagyoroszi HBB SE – Őrhalom SE                          0 - 3
Romhány SE – Nagyoroszi HBB SE                         3 - 0
Nagyoroszi HBB SE - Borsosberény SE                   1 - 1
Szabadnap
Roma SE Varsány - Nagyoroszi HBB SE                   3 - 1
Nagyoroszi HBB SE - Patak SE                                1 - 2

Ifi:
SZügy SE - Nagyoroszi HBB SE                                4 - 5
Nagyoroszi HBB SE – Bánk SE                                0 - 3
Nagyoroszi HBB SE – Őrhalom SE                          1 - 5
Romhány SE – Nagyoroszi HBB SE                        11 - 1
Nagyoroszi HBB SE – Borsosberény SE                   4 - 3
Szabadnap
Roma SE Varsány – Nagyoroszi HBB SE                 7 - 2
Nagyoroszi HBB SE – Patak SE                               2 - 0

Felnõtt

Ifi

A forduló eredményei:
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2015. október 17. szombat

10:00 Megnyitó
Helye: Művelődési Ház színházterme
Rendezvényt megnyitja: Gönczöl József polgármester

10:10 Megemlékezés a II. világháború befejezésének 70.
évfordulója alkalmából
Helye: Művelődési Ház színházterme
Előadó: Végh József, a Magyar Kultúra Lovagja

11:00 Kiállítás megnyitása
Helye: Művelődési Ház aulája
Kiállításra kerül: Nagyoroszi Értéktár gyűjteménye, kézi
fegyverek bemutatója

15:00 Kulturális műsor
Helye: Művelődési Ház színházterme
Fellépnek: Nefelejcs Óvoda, Börzsöny Általános Iskola,
Börzsöny Néptánc Együttes, Nagyoroszi Fiatalok

17:00 VACSORA
Helye: Művelődési Ház étterme
Vacsora: Töltött csirkecomb zöldséges rizzsel,
savanyúság. Vacsora önköltséges ára:1 000 Ft/fő, az
egyesületi tagoknak:500 Ft/fő

18:30 ZENÉS EST
Helye: Művelődési Ház étterme
Zenél: Bandi és Józsi

2015. október 18. vasárnap

09:30 Szentmise a II. világháborúban hősi halált haltak
és az elhurcoltak emlékére.
Helye: Szent Miklós templom

10:30 Koszorúzás
Helye: Orosz katonai síroknál, majd a Hősök szobránál

11:00 Kiállítás megtekinthető
Helye: Művelődési Ház aulája
Kiállításra kerül: Nagyoroszi Értéktár gyűjteménye

18:00 Rendezvény zárása
Helye: Művelődési Ház színházterme
Rendezvényt bezárja: Csordás István az Egyesület
elnöke

A rendezvény (a vacsora kivételével) nyílt, és
díjmentesen bárki látogathatja.
Szombaton a rendezvény ideje alatt a büfé térítés
ellenében igénybe vehető.

A rendezvény ideje alatt adományokat elfogadunk!

Rendezvényt szponzorálja: Nagyoroszi Önkormányzat,      Lipi Kertsöröző - Lipták István, Sasi Presszó - Sasinszki
István,     Drégelyvár Étterem - Által Attila (Drégelypalánk), Nemzeti Dohánybolt - Lipták István,    Bacsa Fruit Kft -
Bacsa Lajos,     Zöldség- Gyümölcs - Balázs László,    Virágbolt - Béke Viktória,     Virágbolt - Fülöp Elemérné,
Marton Pékség - Marton István (Diósjenő).


