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Gyermekszentmise a nagyoroszi templomban
November 15-én második alkalommal tartottunk Gyermekszentmisét a nagyoroszi templomban. Délután 4 óra előtt már
megtelt a templom gyerekekkel. A fiatalok érdeklődve hallgatták Jézus eljöveteléről és a fügefáról szóló példabeszédet,
ámuldozva figyelték László atya prédikációját a naptárról, az azt tartalmazó pirosbetűs ünnepekről és egyéni évfordulóinkról,
fontos dátumainkról. Az atya felhívta figyelmünket arra, hogy mindig felkészülten, jó cselekedetek végzésével kell várnunk
Jézus eljövetelét. A szentmisét ifjúsági énekekkel Betti néni és a Cecília kórus tagjai színesítették. Ezúton is szeretném
tolmácsolni László atya vasárnapi kérését:
„Ahhoz, hogy a gyerekmiséken gitáros énekeket tudjunk rendszeresen énekelni, szükség van egy kis kórusra,
akik vezetik az énekünket. Ehhez kérem, hogy aki játszik gitáron, zongorán, furulyán, fuvolán, vagy valamilyen
vonós hangszeren, vagy szívesen énekel és van kedve ily módon szolgálni az Egyházban, jelentkezzen...”

A következő gyermekszentmisét 2015. december 20-án,
vasárnap délután 16 órától tartjuk.           Vida Attila
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Sajtóközlemény

Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése.
A tervezett projekt keretében Nagyoroszi Község
Önkormányzatának tulajdonában lévő 4 darab
középület kerül energetikailag korszerűsítésre. A
korszerűsítés kizárólag a határoló szerkezetek
energetikai szempontból történő javítását tartalmazza,
megújuló energiaforrások felhasználását a pályázó
jelen projekt keretében nem vállalja. Támogatás
összege: 149,99 millió forint. Beruházás kezdete:
2015.08.31. Beruházás vége: 2015.12.10
Az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek korszerűtlen
hőtechnikai tulajdonságaik miatt magas energia költségekkel
rendelkeznek, mely jelenleg nagy, de csökkenthető terhet
jelent az Önkormányzatnak. Ezen túl az épületek az
elvárhatónál jóval több károsanyagot bocsátanak ki és jóval
magasabb primer energia fogyasztással rendelkeznek. A
pályázati felhívásnak megfelelően az épületek határoló
szerkezeteinek korszerűsítését tervezzük, mely során a
homlokzati falakra és a padlás- illetve pincefödémekre külső
oldali hőszigetelések kerülnek, valamint a nyílászárókat
korszerűre cseréljük.
Az érintett épületek:
Börzsöny Általános Iskola
Az általános iskola 1-8 évfolyammal rendelkező nevelési-
oktatási székhelyintézmény, az évente indítható osztályok
száma évfolyamonként egy. Éves átlagos tanulói létszám 154
fő, dolgozói létszám 20-25 fő.

Nagyoroszi Polgármesteri Hivatal
A község központjában elhelyezkedő épület 328,1 m2

hasznos alapterületű.
A polgármesteri hivatal állandó munkavállalói 9 fő,
ugyanakkor az épületben az ideiglenesen tartózkodó
személyek száma naponta elérheti az 50-75 főt is.
Nagyoroszi művelődési ház, könyvtár
A község központjában elhelyezkedő épület 1953,8 m2

hasznos alapterületű. A könyvtár dolgozói, látogatói, havi
szinten több száz fő.
A projekt összköltsége 149,99 millió forint, a kivitelezés
bruttó összköltsége 145 millió forint. A projekt
eredményeként éves szinten 1645,704 GJ megtakarítás
érhető el, amely a jelenleg energiaköltségeken számolva
megközelíti az éves 5,11 millió forint kiadáscsökkenést.

Gönczöl József  polgármester

29/2015.(08.18.) számú Képviselő-testületi határozat:
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal a „Vállalkozási szerződés Nagyoroszi
középületeinek (iskola, polgármesteri hivatal, művelődési
ház) energetikai korszerűsítési munkáinak elvégzésére a
KEOP-2015-5.7.0 pályázat keretén belül” tárgyú
közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlat
érvényességével, értékelésével kapcsolatos bírálóbizottsági
javaslatot elfogadja, mely alapján a képviselő-testület az
eljárást eredményesnek nyilvánítja és nyertesként hirdeti ki
a Nobiris Hungária Kft. (1222 Budapest, Zuzmó utca 3.),
mint ajánlattevőt nettó 114.445.833,-Ft-os ajánlati árral.
Ajánlattevővel a szerződés megköthető.
Határidő: szerződés aláírás: 2015. augusztus 31.
Felelős: Gönczöl József polgármester

Határozatok

30/2015.(09.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2015. I. félévi beszámolóját:
191.516 eFt bevétellel
193.970 eFt kiadással elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gönczöl József polgármester

31/2015.(09.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2014. évi szociális és gyermekjóléti feladatokról szóló
beszámolót jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gönczöl József polgármester
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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 munkáját rossz színben tünteti fel.
Mi, szerkesztők ezen a fórumon is kérjük a mondat törlését!

32/2015.(09.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
vízügyi Gördülő Fejlesztési Tervet 2016-2030 közötti
időszakra jóváhagyja, azzal, hogy a fejlesztésekre forrást
biztosítani nem tud.
Határidő: azonnal
Felelős: Gönczöl József polgármester

33/2015.(09.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nefelejcs Óvoda 2014-2015 nevelési évről szóló
beszámolóját jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gönczöl József polgármester

34/2015.(09.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nagyoroszi község középtávú sportfejlesztési koncepcióját
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gönczöl József polgármester

35/2015.(09.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Gál József Szociális Bizottság külsős tagja tiszteletdíjának
felajánlását a Nagyoroszi Római Katolikus Plébánia javára,
orgona felújítás céljára elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gönczöl József polgármester

Rendelet

11/2015.(X.01.) A szociális ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi
szabályozásáról címmel a képviselő-testület megalkotta
helyi rendeletét. A teljes anyag elolvasható a
www.nagyoroszi.hu oldalon.

A Rétsági Egészségfejlesztési Iroda ( EFI ) továbbra is
folytatja az egészségfejlesztő, betegségmegelőző  szűrő
programjait. Kérem -amennyiben lehetősége van rá-
szíveskedjen a helyi információs felületen ( helyi újságban,
honlapon ) közzétenni a mellékletben csatolt plakátokat.
(Helyszűke miatt nem áll módunkban a hét plakátot
megjelentetni, de azok elérhetőek a http://nagyoroszi.hu/
index.php/kozerdeku-informaciok/hirek linken. A
Szerk.)

Szakorvosaink az alábbi szűrőprogramokat végzik:
- melanóma ( bőrdaganatok )  dr. Eisler Anikó
- szájüregi  dr. Ruzsa László
- prosztata  dr. Kiss Bertalan

Sportelőadóink heti rendszerességgel tartanak
mozgásprogramokat:
-gerinctorna
-jóga

Betegklubjaink:
-szívklub
-daganatos betegek klubja
-cukorbetegek klubja

Dietetikusunk étrendi tanácsadást végez.
Programjaink ingyenesek, mindenki számára elérhetőek,
csupán előzetes bejelentkezést igényel. Bármilyen kérdésük
van, szívesen állok rendelkezésükre.

Üdvözlettel:
Bocsárszki Zsuzsanna
EFI munkatárs
+ 36 35 550-582
efi@retsagrendelo.hu
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„Nagyoroszi Most” - rendezvény

A Nyugállományú Tüzérek Bajtársi Egyesülete 2015.
október 17. és 18. között szervezte meg harmadik éve, a
már hagyománnyá vált “Nagyoroszi - Most” rendezvényét,
melynek célja, hogy biztosítsuk a bemutatkozás lehetőségét
a helyi művészeti csoportoknak, alkotóknak és nem utolsó
sorban a hagyományok ápolása, megőrzése, Nagyoroszi
község történelmének megismerése és a jelenkor
bemutatása.
Az idei program is ennek szellemében állt össze. Október
17-én (szombaton) Gönczöl József polgármester úr
megnyitójában megemlékezett a második világháború 70.
évfordulójának keretén belül a katonai eseményeinek
áldozatai mellett, - nagyoroszinak 97 halottja volt a háborús
évek alatt – az 1944. december 5-én Nagyorosziból
elhurcolt kilenc nagyoroszi iparosról, akiket november 6-
án, Balassagyarmaton „bevagonírozhatták” és majd
különböző munkatáborokban elhunytak, valamint a II.
világháború idején elhurcolt és haláltáborba halt 24 zsidó
származású nagyoroszi lakosról.
A megnyitó után Végh József úr, a Magyar Kultúra Lovagja
tartott megemlékezést a II. világháború befejezésének 70.
évfordulója alkalmából, mely Nagyoroszi község
szemszögéből mutatta be az eseményeket, a község szerepét
és lakosainak részvételét, sorsát a háborúban. Az előadás
során számos olyan ismerettel gyarapodtunk, melyről eddig
nem volt tudomásunk. Ezzel a megemlékezéssel több célt
szerettük volna elérni. A 70 év elteltével se feledjük, hogy
mindannyian így vagy úgy, de kapcsolódunk a II.
világháborúhoz, vagy családi történelmünk által, vagy a helyi
közösségek örökségén keresztül, ezért mindenki számára
fontos az ilyen megemlékezés. Az ilyen évfordulók
lehetőséget nyújtanak arra, hogy újragondoljuk, esetleg
újraértelmezzük a második világháborúval kapcsolatos
ismereteket. Illetve így is szeretnénk kifejezni tiszteletünket
az elhunytak előtt.
A megemlékezés után az aulában látható volt az “Értéktár”
bemutatója, mely régi dokumentumokat, fényképeket,
újságcikkeket stb. tartalmazott. Érdekes volt a nézőnek  30-
40 évnyi önmagukat és ismerőseiket a képeken viszontlátni,



Oroszi Hírhozó 2015.06.5

emlékezni, s egyben segítséget is nyújtani az Értéktár
munkájához a képeken levő személyek azonosításában.
Látványos volt a kézifegyverek bemutatója, mely elsősorban
a férfiakat és gyermekeket vonzotta, itt a II. világháborús
kézifegyvereket lehetett megnézni, kézbe venni, de a mai
technikai eszközökből is volt ízelítő.
A délutáni programban a kultúráé volt a főszerep, az
előadásra érkezők között már lázas izgalommal készültek
az ovisok, bemutatójukat nagy tapssal jutalmazta a közönség.
Utánuk a Börzsöny Általános Iskola, a Börzsöny Néptánc
Együttes kápráztatta el tudásával a jelenlévőket. Majd a
nagyoroszi fiatalok modern táncbemutatója következett.
A kulturális program meglepetés vendége a Gyarmati Színkör
volt, mely előadásukban vidám jelenetekkel hangolta
jókedvre a közönséget.
A nap befejezéseként zenés vacsoraestre került sor, amire
hagyományunknak megfelelően minden támogatónk
meghívásra került. Meghívásunknak, nagy örömünkre a
Nagyoroszi Önkormányzat képviselőin kívül a diósjenöi
Marton Pékség tulajdonosa, Marton István is eleget tett.
A vacsoraest előtt köszöntöttük ebben az évben a 80.
születésnapját ünneplő Farkas József, a 75. születésnapját
ünneplő Hauszmann Ferenc és a 70. születésnapját ünneplő
Csuhara György és Csallóközi József tagtársunkat.
A drégelypalánki Várkapitány Étterem által felszolgált ízletes
vacsora után „Bandi és Józsi” a tőlük megszokott
színvonalon biztosította a vacsora során felszedett plusz
kalóriák leadását és a jó hangulatot.

Október 18. (vasárnap) délelőtt témája a II. világháborúban
Nagyoroszi hősi halált halt katonáira, valamint a
munkatáborokba és a lágerekbe elhurcolt és ott elhunyt
Nagyoroszi lakosokra az emlékezés volt. Az emlékezés a
nagyoroszi Szent Miklós templomban kezdődött. Berta
László plébános a szentmise keretén belül megemlékezett a
II. világháborúban elhunytakról.
Az istentisztelet után a templomkertben lévő orosz sírok az
Önkormányzat és az Egyesület a megemlékezés koszorúját
helyezte el.
10:30-kor a Hősök szobránál tartott megemlékezés során
az általános iskola tanulójának verse után koszorút helyezett
el Gönczöl József polgármester a Nagyorosziak, míg
Csordás István az Egyesület nevében, valamint a lengyel
születésű Rozsovitsné Sikora Aleksandra egyesületi tagunk,
országa és saját nevében. Az áldozatok hozzátartozói, a
község lakossága gyertyagyújtással róhatták le tiszteletüket
a hazát védeni igyekvő elődeik előtt.

18:00-kor a rendezvény zárása során Csordás István az
Egyesület elnöke megköszönte a szereplőknek és a
fellépőknek a színvonalas előadásokat. Külön megköszönte
az óvodások és az iskolások felkészítőit, illetve a szülők
segítségét, hogy szombati napon elhozták és biztosították,
hogy a gyerekek előadják műsorukat. Külön megköszönte
a néptáncosaink szereplését és a nagyoroszi fiatalok
fergeteges táncát. A Gyarmati Színkör fellépése során egy
szorosabb kapcsolat építését tervezi az elnökség a társulattal.
Jó érzés tapasztalni, hogy a közönsége évről évre gyarapszik,
de szeretnénk elérni, hogy Nagyoroszi teljes lakossága
magáénak érezze ezt a rendezvényt és még többen látogassák
programjait.
Tapasztalataink alapján, 2016. őszén is megrendezésre kerül
negyedik alkalommal a „Nagyoroszi – Most” rendezvény.
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Halottak napja

A Nyugállományú Tüzérek Bajtársi Egyesülete
hosszú évek hagyományának megfelelően “Halottak napja”
alkalmából az idén is megemlékezett a Nagyorosziban
szolgált elhunyt munkatársairól és egyesületünk elhunyt
tagjairól. Ennek keretében koszorút helyeztünk el a “felső”
temetőben lévő keresztnél és mécsest gyújtottunk emlékükre.

De nem feledkeztünk meg a II. világháborúban a
templomkertben és a “régi” temetőben eltemetett szovjet
katonákról sem, ezeknél a síroknál is emlékezésként koszorút
helyeztünk el, és mécsest gyújtottunk.

Csordás István

A legbékésebb háború

Idei versenysorozatunk utolsó felvonásához érkeztünk el
október 18-án, amikor is „MÓDSZERHÁBORÚ” címen
megmérkőztek egymással az úszós és fenekező horgászatot
kedvelő sporttársak Nagyorosziban az Álmos Horgásztó
partján. Az egész heti csapadékos időjárás után, ha a nap
nem is ragyogott fel, de az égiek velünk voltak és megúsztuk
eső nélkül. A már hagyományosnak mondható „röviditalos”
helysorsolás után, kellően megalapozott jókedvvel próbálta
a 20 pecás a tó lakóit a horgára csábítani. Ezen a napon ez
a fenekezőknek sikerült jobban, így elégtételt vettek az
úszósokon a tavalyi vereségért.

Eredmények:
Úszós horgász: 10 fő, Kifogott halmennyiség: 6760 gr, 1
főre jutó átlag: 676 gr.
Fenekező horgász: 10 fő, Kifogott halmennyiség: 16530 gr,
1 főre jutó átlag: 1653 gr.

2016-ban újra meghirdetjük ezt a versenysorozatot, a már
jól bevált állomásaival:
Március – Szezonnyitó horgászverseny
Május-június – Gyermek horgászverseny
Június-július – Álmos Tavi Vándorkupa
Október – Módszerháború

Minden versenyről már kb. 1 hónappal korábban
értesülhetnek a kedves érdeklődők a kifüggesztett
plakátokon, és a Facebookon.

Zárszó: Amikor ezeket a versenyeket kiötlöttem és a tó
tulajdonosával megszerveztem, én komoly, nagy
küzdelmeket felvonultató, feszült, leginkább csendes
programokra gondoltam. Nos, kijelenthetem, hogy az elmúlt
két évben ez a versenysorozat önálló életet kezdett élni, és
ma már inkább hasonlít egy „nemzetközi” (vannak állandó
szlovák résztvevőink) baráti összejövetelre, ahol mindenki
jól érzi magát, eredménytől függetlenül.

ÉS ÉN EZT NAGYON NEM BÁNOM !!!

Walter Róbert

Ezúton szeretnénk minden sporttársunk nevében
részvétünket kinyilvánítani a tó tulajdonosa, Fövényesi
Csaba részére, édesapja elvesztése miatt!
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SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT…

November 10-én, kedden délelőtt minden óvodásunk
kipróbálhatta, milyen nehéz is a pékmesterség! A diósjenei
MARTON pékség dolgozóinak segítségével, Marton István
pékmester irányításával gyermekeink hozott, elődagasztott
tésztából kalácsot formázhattak. Az elkészített süteményeket
az előkelesztés után a hordozható kemencében ki is sütöttük.
A frissen sült kalácsokból uzsonnázhattunk délután, s minden
gyermek vihetett haza is kóstolót a saját készítésű
finomságokból!

MÉZ, MÉZ, MÉZ…

Mézes reggeli néven indították el szlovén méhészek a
kezdeményezést, melyhez tavaly hazánk is csatlakozott, s
melynek keretében a Magyar Méhészeti Egyesület helyi
szervezeteinek segítségével a helyi gazdák előadásokat
tartanak gyermekintézményekben, közben mézes reggelivel
kínálják meg a gyerekeket. A program célja, hogy próbáljuk
tudatosságra nevelni a fiatalokat, hangsúlyozva, hogy a reggeli
és a helyi termelés egészséges, s ahol méhek vannak, ott
tiszta lehet a környezet is. November 20-án Vándornyik
Ottó és Félix József helyi méhészek támogatásával
óvodánkban is megvalósulhatott ez program. Gyermekeink
jóízűen fogyasztották el a felajánlott vajas-mézes kenyeret
tízóraira!

TÉLAPÓ ITT VAN…

Mint eddig minden évben, az idén is ellátogatott hozzánk a
Télapó! Óvodásaink lázas izgalommal várták, nagy
odaadással tanulták a róla szóló verseket, dalokat.
Sok-sok éves hagyományainkhoz híven előző nap „Télapó-
váró” délelőttöt tartottunk, melyen az óvónénik a „Télapó
az erdőben” című bábműsorral kedveskedtek az ovisoknak,
majd a délelőtt hátralévő részében táncolhattak, bulizhattak
a gyerekek.
Pénteken reggel 9 órára meg is érkezett két krampuszával
a Télapó az óvodába! Meglátogatott minden csoportot; s
minden gyerekkel beszélgetett kicsit, mielőtt átadta nekik a
várva várt csomagot. Néhányan kicsit izgultak, de mindenki
önfeledten énekelte a télről tanult dalokat, s mondta a róla
szóló verseket.
Az ABC-be hétfőn délelőtt várt minket a „bolti-Télapó”! A
gyerekek ott is énekeltek, verseltek s nagyon örültek az
ajándék szaloncukornak és a nyalókának.
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Véradók köszöntése

Sokat gondolkodtam amióta erre a szép ünnepség
köszöntésére megkaptam a felkérést, mit is mondhatnék
Önöknek: csupa szív, jóra törekvő áldozatkész embereknek?
Aztán arra gondoltam, mindannyiunk megerősítéséért
beszélek egy kicsit a jóságról. És az áldozatkészségről.
Nincs ember, aki ne szeretne jó lenni. Olvastam egy
gyilkosról, aki szörnyű tette után a kalitkába csicsergő
madárnak enni adott, hogy az éhen ne haljon. Olvastam a
franciák nemzeti hőséről Janne d’ Arcról, hogy a máglyára
kötözve meglátott maga mellett egy virágot, kérte hóhérát,
hogy vegye le onnan, hiszen őt ítélték tűzhalálra.
Az ember jó akar lenni… A jóság erkölcsi érték. Önérték,
éppen úgy, mint az igaz, a szép, vagy a szent. Önmagunkban
értékeljük őket, és nem vizsgáljuk hasznosak-e? A jóság
cél, nem eszköz! A vérünket nem azért adjuk csupán, hogy
az hasznos a másik embernek, sokkal inkább azért, mert
engedelmeskedünk a jóság erkölcsi parancsának,
megismerve a jóság színárnyalatait: a tiszteletet, a hűséget, a
bátorságot, a szeretetet.
Mi, akik ma itt összejöttünk tudjuk: áldozatkészség és áldozat
nélkül nincs emberi élet. Ismerjük a búzaszem példáját. Ha
a búzaszem nem hull a földre, és nem hal el, egymaga marad,
de ha elhal, sok termést hoz.
De a Kőműves Kelemenné balladájában is ráérzünk az
áldozat jelentőségére. Csak akkor áll a vár, ha abban az
összetartó erőt az áldozatkészség vére adja.
Az áldozatkész emberek a jelen összetartó erői, sőt a jövő
is az ő szívükből nő ki. Aki mer áldozatkész lenni, átéli a
paradoxon igazságát: Amikor adsz, több leszel! Amikor
fogyni mersz, akkor növekszel!
Sajnálatos, de tény, az áldozatkész emberek a mai világban
kevés megbecsülést kapnak. Talán azért, mert a tisztelet
értéke sincs megfelelő helyen a lelkükben. Az áldozatkészség
erényét akkor gyakorolja az ember, amikor tiszteletből egy
nagyobb érték iránt lemond a kisebbik értékről. Az
áldozatkész ember a jóság megvalósításáért lemond olyan
értékekről is, melyekre joga lenne.
Mindannyian tudjuk, áldozatkészség nélkül nincs emberi élet.
Hisz áldozatkész az édesanya, aki vállalja a gyermekét.
Áldozatkész az édesapa, aki családja megélhetéséért sok
mindenről lemond, a kutató orvos, aki saját testén próbálja
ki a gyógyszert, vállalja a megbetegedés kockázatát. És még
sorolhatnám a hétköznapi áldozatvállalás példáit, kiemelve
a véradás csodálatos tettét.
Az áldozatkészség erő. Áldozatot hozni csak erős lelkek
képesek. Tévedés azt hinni, hogy az erő a hős
cselekedetekhez kell. A hétköznapi cselekedetekhez,

áldozatokhoz, melyeknek alig van látszata, még több erő
kell. Élünk, mert áldozatot hoznak értünk. Élnek
embertársaink, mert áldozatot hozunk értük.
Az áldozat belülről fakad. A szív dolga. Az érett lélek,
melybentisztelet és szeretet él. És öröm. Hiszen jobb adni,
mint kapni. Adja a Jó Isten, hogy mindannyinkban növekedjen
a jóság, az áldozatkészség, a szeretet. Legyünk
egészségesek, és még sok-sok évben segíthessük
embertársainkat.

Vártokné Zsuzsa

40x-es véradók:
Varga Sándorné
Uskert Ferencné
Gál József
 
25x-os véradók:
Bálint Péter
Csóka Artúr

10x-os véradók:
Sallai Anikó
Janikné Dóczy Ida Erika 
Cseri Marianna
Piskóti Lajos

30x-os véradók:
Petényi Zoltán
Pintér Sándor Attiláné
Mák László

20x-os véradók:
Vigyinszki Attila
Sivó Attila 



Oroszi Hírhozó 2015.06.9

Tökös délután Nagyorosziban 2015.
október 30-án, pénteken

Tökfaragás és töklámpás felvonulás
Ismét eltelt egy év, s eljött az ősz egyik jellegzetessége, a
tökfaragás. Sokan nagy izgalommal várták ezt az október
végi napot, hiszen már több éve sor kerül a megrendezésére.
A jelenlévők létszáma tükrözi a sikerességét ennek a
programnak, sok családot megmozgat, érdeklődnek iránta.
Vannak, akik csak gyermeküket kísérik és vannak, akik
aktívan részt is vesznek a munkálatokban.
Ezt a napot sok előkészület előzte meg, hiszen a beöltözők
jelmezválasztása, s mindez elkészítése időt vett igénybe.
Délután 4 órára a Nagyoroszi Művelődési Ház aulájában
gyülekezni kezdtek a rendezvény résztvevői..Ez az esemény
leginkább a kisgyermekes és iskolás szülőket mozgatja meg,
de a fiatalok körében is egy közkedvelt program lett, szívesen
vettek részt rajta, s volt aki bátorságot vett és be is öltözött.
A gyerekek a szülők segítségével nekiláttak a különböző
formájú és nagyságú tökök faragásának. Emellett a gyerekek
színezéssel is eltölthették az időt és finom süteményeket is
kóstolhattak a délután folyamán.
A zsűri a tökök faragása közben értékelte a jelmezbe
öltözötteket. Először a gyerekek különböző jelmezeit vették
szemügyre, ezután a felnőtteket zsűrizték, itt is voltak
szolidabb és merészebb jelmezek is. Pár perc elteltével meg
is születtek az eredmények, s eljött a díjazás ideje. Gyermek
és felnőtt kategóriában I., II. és III. helyezettet választottak
és volt egy különdíjas testvérpár is. A zsűrit lenyűgözte a
Szendehelyről érkező piros hajú boszorkány, a fodrásztól
jövő kis boszi és a szellem, aki maga se igazán tudta, hogy
minek is öltözött. Felnőttek kategóriában a gonosz
mesehősöket, Demónát és a gonosz mostohát ítélték a
legjobbaknak, mellettük pedig egy boszorkány kapott még
kitüntető figyelmet. Őket egy kis ajándékkal díjazták a kreatív
ötletekért.
A tököket faragók már lassan az utolsó simításokat végezték,
s megszülettek a szebbnél szebb alkotások. Gonosz, vicces,
cicás, szemöldökös, óriás tök és mindenféle, amit csak el
tud képzelni az ember. Eljött az ideje, hogy a tököket is
összehasonlítsák és kiválasszák a legszebbet, legkreatívabbat
közülük. Gyorsan ki is hirdették az eredményeket, a három
legjobb tök faragója kapott egy kis ajándékot.
Aztán elérkeztünk a nap legjobban várt pillanatához,
elindultunk felvonulni a faluban a töklámpásokkal. A
gyerekek nagyon élvezték ezt a kis sétát, végig huhogták az
utat. A résztvevők lelkesen ballagtak a tökökkel és
lámpásokkal a csípős hideg ellenére is. Egy nagy kör
megtétele után visszaérkeztünk a Művelődési Házhoz és
eljött a búcsúzás ideje, bár mindenki szívesen maradt volna,
legfőképpen a gyerekek. Sajnos a következő tökfaragásig
sokat kell még várni, de addig is ötletelhet mindenki a jövő
évi Tökös napra.                                              Berki Dalma
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Bolhapiac és kézműves foglalkozás
Nagyorosziban

Az Európai Hulladékcsökkentési Héthez csatlakozva (2015.
november 21-29.) bolhapiacot és kézműves foglalkozást
szerveztünk Nagyorosziban 2015. november 21-én,
szombaton 10 órától a Művelődési Házban. Ez évben az
akció szlogenje a „Hozz ki többet kevesebből” volt, ez
ösztönzött minket is arra, hogy ehhez kapcsolódó témát
találjunk ki. A program meghirdetésekor sok visszajelzést
kaptunk, hogy milyen jó ötlet ez a kezdeményezés, hiszen
már több éve nem volt ilyen a településünkön. Ennek
reményében már nagyon vártuk a szombatot, hiszen úgy
gondoltuk, hogy sokan részt fognak venni ezen az eseményen.
Sajnos kevesebben voltunk a várt létszámtól, de azért 15-
20 fő ellátogatott rendezvényünkre.
A Bolhapiac arra is ösztönzi az embereket, hogy a számukra
feleslegessé vált dolgokat ne kidobják, hanem másoknak
adják oda, ezzel is csökkentve a hulladékok mennyiségét.
Rádöbbennek arra, hogy mások még azt valamilyen módon
hasznosíthatják, használhatják a mindennapokban. A
plakáton több lehetőség is szerepelt, hogy hogyan lehet ehhez
a programhoz csatlakozni, termékcserével, felajánlással, vagy
csupán csak részvétellel a kézműves foglalkozáson. Ezen
alkalommal szelektíven gyűjtött „hulladékokból”, olyan
termékekből dolgoztunk, amelyeket már nem használnánk
másra, s ez által egy újabb termék született belőlük. Az
alapanyagok között megtalálható volt a WC-papír guriga, a
különböző mintájú asztali zsebkendőtartó, karton lap,
ajándéktasak, színes papírlap darabok és maradék fonalak
is. A gyerekek igen nagy fantáziával rendelkeznek, így nem
volt nehéz új dolgokat alkotniuk az alapanyagokból. Mi
felnőttek is leültünk kézműveskedni és hagytuk szárnyalni a
fantáziánkat. Nagyon kreatív és szép alkotások készültek a
délelőtt folyamán. A háttérben pedig vetítettünk néhány képet,
amiből ötletet lehetett meríteni, hogyan lehet kreatívan
felhasználni a különböző alapanyagokat. Hetek óta gyűjtöttük
az egyébként „szelektív” szemetet, azért, hogy itt a gyerekek
szétválogathassák, és játszva megtanulják, mit hová, milyen
színű kukába dobhatnának?! A földre raktunk kuka helyett
színes papírokat, erre válogathatták szét a hulladékot.
Mindeközben mentek a csere-berék az asztaloknál, amelyek
különböző dolgokkal voltak tele. Volt, aki gyerekruháktól,
más felnőttruháktól, volt, aki játékoktól, aztán volt olyan is,
aki könyvektől és egyéb apróságoktól szeretett volna
megválni. Eleinte még mindenki csak a saját asztalánál
álldogált, aztán elindultak felfedező körútra, s kinézték mi
közül lehet válogatni. Aztán néhány perc elteltével, amikor
kirajzolódott bennük a vágy, hogy mi az, amit szeretnének,
visszatértek ahhoz az asztalhoz és felajánlottak valamit az
elcserélni kívánt tárgyért.
Azon játékokat, ruhákat, könyveket és egyebeket, amelyeket
a rendezvény végén felajánlottak az ott lévők, a Mindenki

Karácsonyán 2015. december 19-én fogjuk kiosztani a
rászoruló gyermekeknek. Ezzel is szeretnénk egy kis örömet
szerezni az ünnepekben. Jövőre is fogunk hasonló programot
szervezni, reméljük akkor már nagyobb érdeklődést
mutatnak a nagyoroszi lakosok!

Berki Dalma
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Programok a Nyitott Műhely Galériában,
a Petőfi út 19. szám alatt

2015. november 08-án indította útjára néprajzi filmklubját
a drégelypalánki Pálmai István. Az első film amit megnéztünk,
Agócs Gergely egy 2009-es balassagyarmati előadása volt,
amiben a hagyomány szerepéről beszélt, illetve a Kárpát-
medencei furulyafajtákat mutatta be. A filmklub következő
vetítése 2015. december 13-án 17 órakor lesz, a Nógrád
Szíve Hagyományőrző Baráti Kör előadásában egy filmről
regölést, kántálást és betlehemezést láthatunk.

2015. november 20-án a Nagyoroszi Hamvas Kör tartotta
soron következő beszélgetését itt, legközelebb december
20-án, 18.00-kor lesz kötetlen beszélgetés a “Körösöknek”.

2015. november 26-án Végh József mkl. előadását
hallgathatták (nézhették) meg az érdeklődők, amiben a
novemberi jeles napokról, népszokásokról, illetve Sisa
Pistáról, a rablóból lett pandúrról szólt. A következő előadás
december 17-én 17 órakor lesz, témája a decemberi jeles
napok népszokások, és Végh Károly Párkányi naplója.

2015. december 27-én 17 órakor Majnik László gitáros
előadóestje kerül megrendezésre, amire várjuk a zenét
kedvelő közönséget!

Karaffa Gyula

Láttál már gyermeket alkotni? 

Iskolánkban lehetőség nyílt alsó és felső tagozatos tanulók
számára, hogy kézműves szakkörön alkotó munkában
vegyenek részt a gyerekek.
Nagy öröm számomra, hogy az elmúlt 20 év kézműves
tapasztalataimat átadhassam a gyerekeknek itt
Nagyorosziban is, heti rendszerességgel. 
A kézműves foglalkozások nagy szerepet játszanak a
hagyomány megőrzésében, magában hordozza a
boldogságot és az alkotás örömét. Lelki töltetet ad, egymás
tiszteletére és odafigyelésére készteti az alkotót. A tanulásra
is pozitív hatással van, ugyanis fejleszti a koncentrációt és a
kitartást is.
Évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan dolgozunk a
gyerekekkel, megfigyelve a természetet, a színeit, az illatát,
a hangjait és azt, hogy ez belőlünk milyen érzéseket vált ki.
Népi kismesterségek elsajátításával, a hagyományaink
ápolásával őseinkre is emlékezünk, beszélgetünk
népszokásokról, énekelünk és a gyerekek nagy örömére
népi hangszerek is előkerülnek és meg is szólaltatjuk őket!
Nem attól lesz a gyermek kreatív, hogy mi felnőttek
megmutatjuk, hogy mit is kellene neki leutánozni, hanem
attól, ha hagyjuk őket szabadon alkotni. Azzal, hogy nem
irányítjuk a tevékenységet, nagyon sokat segítünk neki
kreativitásuk, gondolkodásuk, emlékezetük,
problémamegoldó képességük, szem-kéz koordináció
fejlesztésében. Neki magának kell az érzéseket, élményeket,
személyeket, tárgyakat megjeleníteni, így a játékból
hamarosan alkotó folyamat lesz, az önkifejezés egyik
eszközévé válik.
A barkácsolás egy művelet, hiszen új produktumot hoz létre
valamilyen szabály alapján, egy szerephez igazodva. Ez már
jelzi, hogy a gyermek számára maga az alkotás is egy játék.
Az alkotások elkészítéséhez különböző anyagokat
használunk, amelyek a természetben megtalálhatók - ezeket
együtt gyűjtük össze az iskola környékén vagy kirándulások
alkalmával.  Dolgozunk mesterségesen előállított anyagokból
is, hiszen minél változatosabb az anyag használata, annál
fejlettebb a kreativitás.  A barkácsolás alatt ismereteket
szerzünk a felhasznált  anyagok tulajdonságairól,  de itt egy
magasabb szintre lépünk, hiszen nem csupán
megismerkedünk a különböző anyagokkal, hanem újra
alkotjuk őket, új funkciókat találunk ki és tartalommal töltjük
meg. Az alkotás örömöt okoz, jókedve derít, lelket gyógyít,
gyönyörködtet és felemel. 
Időt rászánva kipróbálgatni mihez van kedvünk, fantáziánk,
kézügyességünk, ez az igazi alkotás. A kész munka öröme
adja a boldogságot. És aki látott már gyermeket alkotni, az
viszont szerencsés ember! 
                                                         Terényi Zsuzsanna
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Adventi készülődés iskolánkban

Ebben az esztendőben is ránk köszöntött advent időszaka.
Elkészült az adventi koszorú, csodaszépen fel van díszítve
mindkét épület: fenyőágak, girlandok, fenyőfák pompáznak
a folyosókon. Koszorúnkon már lobog 2 kis gyertyaláng,
amelyet november 24-én és december 4-én gyújtottunk
meg.
Mi történik ilyenkor az iskolában? Az énekkaros lányokon
lázas készülődés, izgatottság lesz úrrá: jól sikerül-e a
szereplés, minden a helyén lesz-e?
Az ünnepen andalító zene hangzik fel, megnyugvást érzünk
és lelki feltöltődésben lesz részünk.
A hangulatot, a meghittséget, a sercegő gyertyák hangját és
szikrázó fényét nehéz szavakkal visszaadni, mindezeket meg
kell tapasztalni.
Részt kell venni ezeken a röpke pillanatokon, hogy
átérezhessük a lelki készülődés izgalmát!  Szeretettel várunk
minden karácsonya készülődőt ezután is!

BOLDOG ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
MINDENKINEK!

                                           Megyeri Attiláné pedagógus

1956-os megemlékezés

A hagyományokhoz híven idén is megemlékeztünk
iskolánkban az 1956-os forradalom- és szabadságharcról.
Az ünnepi műsorra 2015. október 22-én került sor, amelyen
iskolánk valamennyi tanulója részt vett. A 8. osztályosok
egy jelenettel idézték meg 1956 „szellemét”, méltón fejet
hajtva a hősök emléke előtt.
                                 Kissné Unatényi Katalin igazgató
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Betlehemi jászol pályázat

Csörög község önkormányzata Betlehemi jászol pályázatot
hirdetett, melyre iskolánkból a felsős kézműves szakkör
tagjai is pályáztak, Terényi Zsuzsanna szakkörvezető
tanárnénivel.
2015. december 3-án nagy izgalommal utaztunk el a kiállítás
megnyitójára és a díjátadóra.
A kiállítás fő védnöke Dr Beer Miklós váci püspök köszöntő
szavai után a zsűri elnöke elmondta, hogy elsősorban olyan
pályamunkákat vártak, melyekben csak természetes
anyagokat használnak fel a jelentkezők. A díjazásban
elsősorban a kreativitást, a bibliai hitelességet és a
hagyományőrző megközelítést tartották szem előtt.

Ezen szempontok szerint:

II. kategóriában 1. helyezett - csoport munka - a Börzsöny
Általános Iskola Kézműves csoportja.
A díjat átvették: Bényei Fanni, Dombóvári Máté, Kovács
Szeréna, Królik Veronika, Mátyás Mihály, Molnár Tímea,
Varga Virág, Zilahi Bettina

III.kategóriában 1. helyezett - felnőtt korosztály - Terényi
Zsuzsanna tanár - Népi Iparművész

MÉZES PÉNTEK a Börzsöny Általános
Iskolában

153 mosolygós gyermek fogyasztotta jó étvággyal
Vándornyik Ottó és Félix József nagyoroszi méhészek
felajánlásából a vajas mézes-kenyeret a nagyoroszi Börzsöny
Általános Iskolában.
Akác-, vegyes virágméz, valamint erdei virágméz került a
kenyerekre. A méhészek és családtagjaik már reggel fél
nyolctól szorgoskodtak, hogy a tízórai szünetre elkészüljenek.
Nem is volt hiány semmiben. A szünetet jelző csengőszó
után osztályonként felsorakoztak a gyermekek és mindenki
kedvére válogathatott a háromféle vajas-mézes kenyérből.
Alig volt diák, aki ne repetázott volna és legtöbbjük 3-4
szeletet is evett. Nagyon ízlett a nebulóknak, s nekünk
felnőtteknek is. Köszönjük a felajánlást a Vándornyik és a
Félix családnak.         Kissné Unatényi Katalin igazgató
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„Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót
gyakorolni kell.” Bolyai János

A fenti idézet volt a mottója annak az anyanyelvi
csapatversenynek, amelyre idén először a Börzsöny
Általános Iskola egy lelkes kis csapata is benevezett a 7.
osztályos kategóriában. A Koczka Sára, Kovács Adrienn
és Szorcsik Adél alkotta „Börzsöny” csapat megyei szinten
4., a régióban pedig az előkelő 16. helyezést érte el több
egri iskolát is megelőzve. Eredményükhöz gratulálunk!

Iskolai sport
Novemberben két sportágban vettek részt diákolimpia
versenyen a Börzsöny Általános Iskola tanulói. A megyei
mezei futó Diákolimpia döntőt Balassagyarmaton az Ipoly-
gáton rendezték meg.
Eredményeink
4. korcsoport leány egyéni (36 induló)
1. Kovács Adrienn 2002 Nagyoroszi 4. Metykó Emese
2002 Nagyoroszi.  Mindketten továbbjutottak az országos
döntőre

Csapatban 3. Nagyoroszi Börzsöny Általános Iskola 39
pont:
Kovács Adrienn 2002 (e: 1), Metykó Emese 2002 (e: 4),
Koczka Fiametta 2001 (e: 15), Koczka Sára 2002 (e: 19),
Darányi Luca 2002 (e: 22)
1. korcsoport fiú egyéni (38 induló) 12. Berecz Ákos
2. korcsoport fiú egyéni (41 induló) 8. Koczka Kevin
3. korcsoport fiú egyéni (37 induló) 5. Tóth Roland
A rétsági körzeti leány kézilabda diákolimpiai versenyen 4
iskola csapata vett részt.
Eredmények:
Nagyoroszi- Bgy. Kiss Árpád 16:8 (8:6) Góllövők: Szorcsik
Adél 10, Németh Rebeka 2, Kovács Adrienn 2, Székely
Orsolya 1, Turcsányi Sára 1.
Nagyoroszi- Nógrád 16:7 (7:5) Góllövők: Szorcsik Adél
11, Kovács Adrienn 3, Németh Rebeka 1, Pásztor Nóra 1.
Nagyoroszi-Rétság 30:2 (16: 2) Góllövők: Szorcsik Adél
11, Kovács Adrienn 9, Pásztor Nóra 4, Németh Rebeka 3,
Székely Orsolya 1, Turcsányi Sára 1, Tóth Alexandra 1,
Nógrád -Rétság 9:7 (2:8). Bgy. Kiss Árpád- Rétság 14:5
(5:2)
A körzeti bajnokság végeredménye:
1. Nagyoroszi Börzsöny Általános Iskola 2. Balassagyarmat
Kiss Árpád Általános Iskola 3. Nógrád Hesz Mihály
Általános Iskola  4. Rétság Általános Iskola.
Gólkirálynő: Szorcsik Adél  32 gól, a legjobb kapus Vass
Natália, a nagyoroszi csapat legjobbja Kovács Adrienn

Bódis Bertalan

A Börzsöny Általános Iskola leány kézilabda csapata nyerte a körzeti diákolimpia őszi fordulóját Rétságon. A csapat
tagjai: állnak Németh Rebeka, Turcsányi Sára, Koczka Fiametta, Tóth Alexandra, Kovács Adrienn,  Szorcsik Adél,

Pásztor Nóra, Vass Natália, elől: Székely Orsolya, Koczka Sára, Metykó Emese.
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Emlékezzünk rájuk!

Ebben az évben temetünk, ismét temetünk, drága édesanyát
Zábrádinét Mancikát, régi nyugdíjas tagunkat. Molnár bácsit,
aki olyan sokat jött közénk a klubba. Most pedig egy férjet,
jó édesapát, drága nagyapát: Fövényesi Jánost. Ha valaki
messziről ismerte őket, azt mondja: ez az élet rendje!
De a családnak nagyon fognak hiányozni. Nem veszik fel a
telefont, ha keresik őket gyerekeik! Nem mennek vásárolni,
nincs, akihez szóljon a párja. Nekünk nyugdíjasoknak is
hiányoznak, mindig kevesebben leszünk, az ünnepeken
üresen marad a helyük az asztalnál. János mindig a mi
asztalunknál foglalt helyet, szeretett velünk énekelni.
Mindhármuknak bezárult egy ajtó itt a Földön, és kinyílt ott
fenn az égben. Az ő ajtajuk zárult be, de mindannyian
odatartozunk ahol ők vannak, az Úr Jézus elébe, ahol
számadásra vár bennünket is.

Mert Jézus Krisztus a szeretet,
Ma is Ő lobbant lángra szíveket.
Ő megmarad, ha minden elfogyott,
Ő a kőszikla, a fundamentumod.
Őt hirdeted, ha tovább hirdeted,
Hogy soha nem fogy el a szeretet.

Z.J.
                                          Prepszl Zoltán türelemüvege

SUZUKI, A MI (polgárőr) AUTÓNK….

A szlogen ismerős és helyén való. 2015-ben a községünkben
működő Polgárőrség „autóparkja” megújult. Ennek
apropójából beszélgettem Lakatos Lászlóval, a Nagyoroszi
Polgárőr Egyesület elnökével.

Úgy gondolom, hogy beszélgetésünk elején fontossággal
bír megemlíteni eddigi munkátokat, tevékenységeteket.
Mi történt veletek az elmúlt időszakban?

Az Egyesületünk 2010-ben alakult 19 fővel. Ma már ez a
létszám 26 fő. Elmondható, hogy többen lettük, és
tapasztaltabbak.

Milyen a korosztály megoszlása az egyesületen belül?
Mennyire érezhető a fiatalabbak jelenléte munkátokban?

A kezdetektől fogva inkább a közép-és idősebb korosztály
jelenléte dominált. Talán most az új autó megjelenésével
nagyobb lett az érdeklődés a fiatalok körében, mert ki ne
szeretne egy ilyen autót vezetni. Ez váltott ki érdeklődést
inkább, mint a feladatunk, de ez életkori sajátosság.
Huszonévesen mások az érdeklődési körök. A mi időnkben
is így volt, és ez így természetes.

Mi az Egyesület alapfeladata itt a községen belül?

Elsődleges alapfeladat a bűnmegelőzés, illetve olyan községi
rendezvények biztonságos lebonyolítása, mely az egész falu
érdeke. Számomra mégis a legfontosabb az a szolgálat,
melyet napi rendszerességgel végzünk az iskolánál, az
átkelőhely biztosítása. Reggel fél 8 és fél 9 között teljesítjük
ezt a szolgálatot, amikor a legtöbb iskolás gyerek megy át
az átkelőhelyen, ezen a legforgalmasabb csomóponton. Úgy
érzem, ha egy balesetet is megelőzhetünk, már megérte ezt
az egészet csinálni. A helyi feladatokon kívül meg kell említeni
azt a térségi, nem csak a településünkre irányuló feladatot,
melyet a Rétsági Rendőrkapitánysággal együttműködésben
végzünk. Közös szolgálatot adunk a rendőrökkel havi több
alkalommal, mely Rétság járás egész területére kiterjedő.
Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy elsődlegesen a
településünkre kell koncentrálni. Munkánkkal növelni kell a
község biztonságát és komfortérzetét. Egyesületünk mostani
létszámával és pénzügyi forrásával napi szinten nem tudunk
jelen lenni, hiszen tagjaink dolgozó emberek, így a hétvégi
járőrszolgálattal, a kiemelt rendezvények biztosításával
igyekszünk a felénk irányuló elvárásnak megfelelni.
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Az elmúlt 5 évben melyek voltak azok a történések,
melyek egyfajta fejlődést mutatnak?

Már említettem, hogy nőtt a létszámunk. Ez egyfajta anyagi
többletet is jelent, hisz a tagságunk társadalmi munkát végez,
és mindemellett éves 2000 forint tagdíjat fizet. Az évek
elteltével kimondható, hogy a munka minősége is javult.
Rendszeresen támogatja az Önkormányzat bizonyos éves
kerettel a Képviselő-testület határozata alapján munkánkat.
Ennek köszönhettük az Egyesület első, kicsit „használt”
autóját. Kialakíthattuk szolgálati helyünket a Művelődési Ház
emeleti részén. 2013-ig sikerült beszereznünk a szolgálat
ellátáshoz szükséges mellényeket, lámpákat. 2014-ben
számítógépet, éjjellátót tudtunk venni, idén pedig egy új
autóhoz juthattunk.

Mindezeket milyen forrásból sikerült beszereznetek?

A Nógrád megyei Polgárőr Szövetség több esetben volt
segítségünkre.  De meg kell említeni azokat  a
magántámogatókat is, kik segítik munkánkat, illetve a
tagdíjból is elkülöníthettünk pénzt beszerzésekre. Az új autót
pedig kormányzati pályázat útján kapta meg az Egyesület.

Akkor beszéljünk erről az új „csodaautóról”. Mit kell
erről tudnunk azon kívül, hogy gyönyörű és sokan
elfogadnák az itt élők közül is?

A Kormány írt ki pályázatot egyesületek részére. Ez a kiírás
három kategóriát jelölt meg pályázandó eszközként.
Személygépkocsi, terepjáró és kisbusz. Számunkra egy
kategória volt pályázható a kiírásnak megfelelően, a
terepjáró. Így belevágtam. A pályázat technikai
lebonyolításában nagyon sokat segített az Önkormányzat,
legfőképpen Buris Katalin, kinek segítsége nélkül bajban
lettem volna. Addig, míg az ember nem csöppen bele egy
pályázat elkészítésébe, nem is gondolná mennyi feladattal,
papírmunkával jár.
Külön szeretném Katinak ezúton megköszönni a segítségét.
Így beleugrottunk egy olyan lehetőségbe, mely önrész nélküli,
és az ÁFA-t sem kellett kifizetnünk. Tehát nulla forint
befektetéssel juthattunk ehhez a Suzuki Vitara típusú
terepjáróhoz.

Mennyiben könnyítheti meg a munkátokat ez az új autó?

Nyilvánvaló, hogy a komfortérzet is növekszik a tagságban,
ez szerencsés dolog, valószínű nagyobb kedvvel látják el a
szolgálatot. De komolyra fordítva a szót, mindenképpen
segít. Megbízható, üzemképes, így a régi probléma
kiküszöbölve, hogy elindul a kocsi vagy sem. Mindemellett
terepjáró-képessége miatt bátrabban ki tudunk menni olyan
helyekre, melyek eddig nehézséget okoztak számunkra. Így
a rossz idő és a rossz út már nem lehet akadály.

Hogyan tudjátok a fenntartási költségét biztosítani?

Ilyen szempontból is szerencsésnek mondhatjuk magunkat.
A pályázati kiírás alapján az autó mellé kaptunk egy 150
ezer forintos üzemanyag utalványt, mely 2016. december
31-ig él. Véleményem szerint ez az összeg az Egyesület
üzemanyag szükségletét egy évre biztosítani fogja. A
CASCO biztosításunkat is állja négy évre a Dunaauto Zrt,
akik kiadták az autót. Így a kötelező felelősség biztosítás,
és a szervizelési költség jelent valamennyi terhet. Mindezek
tükrében úgy látom, hogy az új autó fenntartása és
üzemeltetése az elkövetkezendő időszakban
zökkenőmentesen történhet.

Melyek azok az előttetek álló feladatok és elképzelések,
melyek megoldásra várnak a jövőben?

Igazán, amire mindig is koncentrálnunk kell, hogy a község
közbiztonsága mindig jó legyen. Valahogy ez mindig újra
termelődik. A másik pedig az Országos Polgárőr Szövetség
és a Rendőrség között kötött szerződés alapján, a
Rendőrséggel kialakított jó és zavartalan kapcsolatunkat,
munkánkat a jövőben is el kell látni. Talán mégis a
legfontosabb, ha a község lakói érzik, hogy tevékenységünk
révén valamennyire a bűnözés visszaszorítható, ha
tevékenységünk kellemes érzést, elismerést vált ki, az már
jó számunkra. Úgy gondolom, ha azokat a feladatokat,
melyeket már említettem, maradéktalanul meg tudjuk
valósítani, akkor annak amiért az Egyesület van, eleget
teszünk. Ezeket kell évről évre maradéktalanul megoldanunk.
Mindehhez a feltételeket az évek során kialakítottuk,
megteremtettük. Természetesen, ha a mostanihoz hasonló,
számunkra kedvező pályázati lehetőséggel találkozok a
közeljövőben, ami segítheti munkánkat, biztosan élni fogunk
vele.

Megköszönve a beszélgetést, és egyben remélve azt, hogy
egy kicsit sikerült bemutatnom „életeteket”
olvasóinknak, kívánok Nektek az elkövetkezendő
időszakra is jó munkát és sok sikert!

                                                                      Nagy Kata
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Baba-mama Mikulás

December 4-én, pénteken délután a Művelődési Házba is
ellátogatott a Nagyszakállú. Kora délutántól folytak az
előkészületek, hogy a gyerkőcök ünnepi környezetben
találkozhassanak a Mikulással. A Baba-mama Mikulása
főként azokhoz a kisgyermekekhez érkezett, akik még nem
járnak óvodába. Védőnőnk jóvoltából így ők is személyesen
találkozhatnak vele évről-évre. Mikulásunk idén sem egyedül
látogatott el hozzánk. Elmaradhatatlan segítői a krampuszok
és rénszarvasok kísérték útján, akik aztán táncra perdültek
a színpadon. Ezután természetesen a gyerekek vették át a
főszerepet és a nagyobbak verssel, énekkel köszöntötték
„öreg”vendégüket. Nem maradhatott el a csomagok
kiosztása és a Mikulás bácsival való fotózkodás sem.(kinek
mosolygósra, kinek megszeppentre, kinek pedig sírósra
sikeredett a közös kép). A sok közös kép és búcsúzás után
Mikulásunk megígérte „Jövőre is találkozunk!”
                                                                       G-V. Dóra

„Szívünk rég ide vár”…

csendült fel a jól ismert dallam a Börzsöny Általános Iskola
nebulóinak előadásában. Az énekszó meghozta a várva várt
eredményt, 2015. december 7-én valóban megjelent Szent
Miklós földi helytartója az iskolásaink között. Az alsó
osztályokban „házról házra” látogatta meg a gyerekeket, akik
műsorral kedveskedtek a szakállas vendégnek. A felső
tagozatosoknál egy közös összejövetellel ünnepeltük meg
ezt a napot: a Mikulás megmozgatta (megtornáztatta), illetve
megénekeltette a diákokat, és természetesen a jól
megérdemelt csomag sem maradt el! Virgácsot idén nem
kaptak a tanulóink! Vajon miért?...

                                                            Kramlik Mariann
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Összefoglaló: Dávid Ádám, az ifjúsági csapat
edzője

Némi aggodalommal vágtam neki a feladatnak, hiszen tudtam,
hogy nem könnyű keresztet vettem a vállamra. A játékosok
többségét csak látásból ismertem. A tavalyi tavaszi szezonban
1 pontot szereztek összesen. Problémák voltak a kiállással
is. Egy gyenge önbizalommal rendelkező, de hatalmas
potenciált rejtő csapatot láttam. Emellett, a bajnokság indulása
előtt olyan hírek is terjengtek a faluban, hogy itt nem lesz ifi
csapat Nagyorosziban (ezeknek „köszönhetően” voltak
olyanok, akik eligazoltak).

Nagy erővel vetettük bele magunkat Varga Istvánnal, hogy
megkeressük, és megszólítsuk a falu legényeit. Sikerült
összeszedni egy nagyon fiatal csapatot, akiket bár az elején
noszogatni kellett, de a hetek múlásával kialakult egy kemény
mag, akik elkezdtek egymásért harcolni. Elkezdtek hinni
önmagukban.
Örömmel tölti el az embert, ha azt látja, hogy ezek a fiatalok
rövid idő alatt a szeme előtt válnak egyre ügyesebbé,
határozottabbá. Több helyről is hallom a pozitív visszajelzést,
hogy látni lehet a srácokon a fejlődést.
Célunk a jövővel kapcsolatban, hogy minimum 2-3 olyan
játékost szerezzünk, akikre minden körülmények között
számíthatunk. Eredmények tekintetében pedig a jelenlegi
helyezést kell megtartani, de természetesen az elsődleges
feladat, hogy előrébb lépjünk.
Köszönetet szeretnék mindenkinek mondani, aki bármiben
is segítette nekem ezt a félévet. Akár edzést tartott helyettem,
tanáccsal látott el, segített az utazás megszervezésében, vagy
anyagilag hozzájárult. Továbbra is számítok rájuk! Köszönöm
a szeretteimnek, hogy megértéssel és türelemmel fogadják el
azt, hogy a legtöbb szabadidőmet az ifi csapatra fordítom.

Összefoglaló: Kovács Tamás: 2015. Ősz

Jó reményekkel indultunk neki az őszi szezonkezdetnek, 7
játékossal bővült a keretünk és szinte minden összeállt
ahhoz, hogy megfelelő őszi eredménnyel zárhassunk.
Láthatóan mindenki bizakodva várta az első bajnokit, ahol
bizony borsot törtünk a tavalyi bajnok orra alá, csak kevésen
múlott a bravúr. Minden adott volt az önbizalomteli
folytatásra, de valahogy a szerencse nem mellénk pártolt,
és a ki-ki meccseken egy picivel, de mindig alul maradtunk
ellenfelünkkel szemben, gondolok itt a Patak, Bánk, Varsány
elleni mérkőzésekre. A nyolcadik meccset követően
éreztem azt, hogy bizony sok játékos feladta és innentől
kezdve az út már lefelé vezetett. Az elfogadható, hogy valaki
a munkája miatt nem tud részt venni az edzéseken és a
hétvégén is dolgozni kellett, de akikről tudtam, hogy csak
azért nem jönnek, mert nincs kedvem… ez magáért beszél.
Az utolsó 4 meccsből kellett volna bezsebelnünk 6 pontot,
de csoda volt, hogy ki tudtunk állni 11-en. Nincs mit
szépíteni, ezt így nem lehet csinálni.
Szeretném köszönetemet kifejezni azoknak a szurkolóknak,
akik szinte a sikertelenség ellenére a hazai fordulókra mégis
kijöttek és végigszurkolták a 90 percet, azoknak a
játékosoknak, akikre a szezon folyamán végig számíthattam
és mindenkinek, aki valamilyen formában segítette az
egyesület őszi tevékenységét.
Végül külön szeretném megköszönni azt a segítséget, amit
Varga Istvántól kaptam a teljes idény folyamán.
Hajrá Nagyoroszi!

Emellett minden támogatás nagyon jól jön. Akármennyire
is kis tételnek tűnik az, de nekünk annál hatalmasabb
segítség. (Pl.: Hazai mérkőzések után szoktunk kedveskedni
a gyerekeknek üdítővel, szendviccsel, vagy nassolni valóval,
de akár egy pár focicipő is jól jön.)
Minden fiatalt szívesen fogadunk a csapatban, ha kedvet
kapott hozzá. Csak az a fontos, hogy lelkesedjen a sport
iránt. Bárki bizalommal fordulhat hozzánk, ha kérdése van,
vagy ha jelentkezne a csapatba játékosnak.
Hajrá Nagyoroszi!
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Elektronikus változata pdf-ben a
www.nagyoroszi.hu oldalon elérhetõ.
Alapítva 2015-ben

Lapalapító-felelõs kiadó:
Krasznainé Konczili Éva

Szerkesztõség elérhetõsége:
2645 Nagyoroszi, Petõfi út 19.
nagyorosziujsag@gmail.com

Lottózó

Október 26-tól új szolgáltatással várja vendégeit a
Sasi Presszó.

A lottózó nyitva tartása: hétfő-péntek  6-22 óra
hétvége és ünnepnap   8-22 óra

A nyitva tartás szabályait a Szerencsjáték Zrt. határozza
meg, ezért a karácsony és szilveszter körüli nyitva tartásról

az érdeklődők a presszóban kaphatnak felvilágosítást.

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

Felnőtt:
1. Szügy SE - Nagyoroszi HBB SE   7 - 3
2. Nagyoroszi HBB SE - Bánk SE   1 - 2
3. Nagyoroszi HBB SE – Őrhalom SE   0 - 3
4. Romhány SE - Nagyoroszi HBB SE   3 - 0
5. Nagyoroszi HBB SE - Borsosberény SE   1 - 1
6. Szabadnap
7. Roma SE Varsány - Nagyoroszi HBB SE   3 - 1
8. Nagyoroszi HBB SE - Patak SE   1 - 2
9. Unicum FC Mohora - Nagyoroszi HBB SE   6 - 1
10. Nagyoroszi HBB SE - Bercel KSK 1 - 6
11. Dejtár SE - Nagyoroszi HBB SE 3 - 0
12. Nagyoroszi HBB SE - Rétság VSE0 - 7
13. Nógrádsáp SE - Nagyoroszi HBB SE 4 - 0
14. Nagyoroszi HBB SE - Nézsa SE 1 - 2
15. Szendehely FC - Nagyoroszi HBB SE 6 - 0

Ifi:
1. Szügy SE - Nagyoroszi HBB SE   4 - 5
2. Nagyoroszi HBB SE - Bánk SE   0 - 3
3. Nagyoroszi HBB SE – Őrhalom SE   1 - 5
4. Romhány SE - Nagyoroszi HBB SE   11 - 1
5. Nagyoroszi HBB SE - Borsosberény SE   4 - 3
6. Szabadnap
7. Roma SE Varsány - Nagyoroszi HBB SE   7 - 2
8. Nagyoroszi HBB SE - Patak SE   2 - 0
9. Unicum FC Mohora - Nagyoroszi HBB SE   1 - 3
10. Nagyoroszi HBB SE - Bercel KSK 1 - 3
11. Dejtár SE - Nagyoroszi HBB SE 2 - 4
12. Nagyoroszi HBB SE - Rétság VSE3 - 3
13. Nógrádsáp SE - Nagyoroszi HBB SE 0 - 5
14. Nagyoroszi HBB SE - Nézsa SE 5 - 2
15. Szendehely FC - Nagyoroszi HBB SE 14 - 3

Szerkesztőtársaimnak megköszönöm az egész éves
munkát, a lapot készítők nevében az Olvasóknak
pedig megköszönöm az egész éves figyelmet! Egyben
békés, boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag új
esztendőt kívánok mindenkinek!
Karaffa Gyula
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