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Várom a Tavaszt!

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

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

Nagyon várunk már szép kikeletet.
Hogy kizöldüljön az erdők, mezők fája

Dalos madarak szálljanak az ágra.
Halljuk a sok madár vidám csicsergését.

A szép természet csodás ébredését.
Visszatérjen már a sok gólya, fecske,

Megteljen virággal minden kiskertecske.
Fű zöldelljen, virágok nyíljanak.

De csodás ez, csak jöjjön mihamarabb.
Élvezhessük a nap meleg sugarát,

Hiszen erre vártunk hónapokon át!
Köszöntünk március, csak hogy itt vagy végre,

Kedvünk is vidámabb, ha felnézünk a szép derült égre!

 Kovács Jánosné - Juci néni

Nőnapi köszöntő

Ezzel a pár sorral szeretnék köszönetet mondani klubunk vezetőségének, hogy most is mint minden évben eddig,
megszervezték számunkra a Nemzetközi Nőnap megünneplését. Szívesen jövünk ide, mert itt úgy érezzük magunkat,
mintha egy nagy családi vacsorára lennénk hivatalosak. Köszöntöm kedves vendégeinket is, akik elfogadták klubunk
meghívását és megtiszteltek jelenlétükkel. Köszönet jár a vacsora elkészítésében részt vevő összes dolgozónak, kik
lelkiismeretes munkájukkal igyekeztek ezt számunkra elkészíteni és egyben Siklai István úrnak is ki, ha egy pár órára is, de
elfeledteti velünk mindennapi gondjainkat. De amikor így egybejövünk, nem feledkezhetünk el azokról a nyugdíjas társunkról
sem, kik sajnos már nem lehetnek közöttünk. Így a közelmúltban eltávozott Fövényesi házaspárról sem, kik nem is olyan
régen itt ültek velünk egy asztalnál, mindig kedvesek, vidámak voltak, emléküket mindig megőrizzük a közülünk eltávozott
klubtársunkéval együtt. Nyugodjanak békében.
Most pedig, kik még hála Istennek, hogy jelen lehetünk a számunkra megrendezett ünnepi vacsorán, ehhez mindenkinek
jó szórakozást, a vacsora elfogyasztásához pedig jó étvágyat kívánok. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kellemes Húsvéti
Ünnepeket kívánok mindenkinek, mert közeleg  a Húsvét.
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Határozatok

37/2015.(11.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
32/2013. (07.29.) számú határozatával elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programját - az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 31. § (4) bekezdése alapján - áttekintette.
A képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program
áttekintése során arra a következtetésre jutott, hogy az Helyi
Esélyegyenlőségi Programot nem szükséges felülvizsgálni
tekintettel arra, hogy a helyzetelemzés és intézkedési terv
megfelel a jelenlegi helyzetnek, ezek felülvizsgálatára, illetve
módosításra okot adó érdemi változás nem következett be,
új helyzet nem állt elő.
Határidő: 2015. december 10.
Felelős: Gönczöl József polgármester

38/2015.(11.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
Nagyoroszi Község Önkormányzatának 2016-2019. évi
stratégiai ellenőrzési tervét. A Képviselő-testület utasítja a
jegyzőt, hogy a stratégiai tervben foglaltak végrehajtását
folyamatosan kísérje figyelemmel és szükség szerint tegyen
javaslatot a módosításra vonatkozóan.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

39/2015.(11.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az
önkormányzat 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy éves tervben
foglaltak végrehajtását folyamatosan kísérje figyelemmel és
szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra vonatkozóan.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

40/2015.(11.30.) számú Képviselõ-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
valamennyi pályázó részére 5.000,-Ft/hó/fõ ösztöndíjat
állapít meg a 2015. II. félévére és a 2016-2017. I félévére
az alábbi sorrendben:
1. Stefán Antal Krisztián
2. Petró Réka
3. Megyeri Nóra

4. Gál Adrienn
5. Bódis Gábor
Határidõ: 2016. december 31.
Felelõs: dr. Varga Tibor jegyzõ

41/2015.(11.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Szociális Bizottság elnökének Gál Józsefet választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gönczöl József polgármester

42/2015.(11.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltatási Társulás nevét 2016. január 1-től Nyugat-
Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulásra
változtatja. Egyben kijelenti, hogy az önkormányzat területén
a család és gyermekjóléti feladatokat a társulással kívánja
ellátni és egyben a szándéknyilatkozat aláírására felkéri a
polgármester.
Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Gönczöl József polgármester

43/2015.(11.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltat
nevét 2016. január 1-től Nyugat-Nógrád Család- és
Gyermekjóléti Szolgálatra változtatja.
Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Gönczöl József polgármester

44/2015.(11.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Nagyoroszi község hulladékszállítási szerződését a Tiszta
Vidékért Nonprofit Kft.-vel, 2016. december 31-ig
meghosszabbítja. Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Gönczöl József polgármester

45/2015.(11.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Községháza előtti 6 db és a Szentháromság téren lévő 13
db kiöregedett fa kivágásához hozzájárul a melléklet vázrajz
szerint, ennek költségeit vállalja, továbbá kötelezi magát az
összesen 19 db fa pótlására.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Gönczöl József polgármester

 46/2015.(11.30.) számú Képviselő-testületi határozat
1./Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul, hogy a Civilek Nagyorosziért Kulturális,
Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület elnevezésében,
beleértve a rövid elnevezést Civilek Nagyorosziért Egyesület
formában a Nagyoroszi nevet időbeni korlátozás nélkül
használhassa.
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2./ Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul, hogy a Civilek Nagyorosziért Kulturális,
Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület székhelye az
önkormányzat tulajdonában álló 2645. Nagyoroszi, Fő út
1. szám alatt található ingatlanban kerüljön bejegyzésre. A
székhely használat jogcíme: szívességi használat. A képviselő-
testület hozzájárul, hogy az egyesület előzetesen egyeztetett
módon a rendezvényeit ezen az ingatlanban bonyolítsa le.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gönczöl József polgármester

 47/2015.(11.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nagyoroszi Falumúzeum csatornajavításra vonatkozó
árajánlatát a melléklet szerint elfogadja és a 2016. évi
költségvetésben erre 100.000,-Ft költséget tervez.
Határidő: 2016. február 1.
Felelős: Gönczöl József polgármester
 1/2016.(01.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását a csatolt melléklet szerint
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a módosítás
aláírására. A képviselő-testület felhatalmazza Nagyoroszi
Község Polgármesterét, hogy a módosításokat az egységes
szerkezetű Társulási Megállapodáson átvezesse.
Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Gönczöl József polgármester

 2/2016.(01.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Művelődési Ház tűzeseti főkapcsolójának kiépítésére
250.000,-Ft keretösszeget biztosít. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy kérjen be két további árajánlatot és a
legolcsóbb árajánlattevőt bízza meg a munka lebonyolításával
Határidő: 2016.április 1.
Felelős: Gönczöl József polgármester

3/2016.(01.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést és az önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési tervét elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Gönczöl József polgármester

4/2016.(01.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nefelejcs Óvoda Óvodavezetőjének Holma Zoltánnét
2015. szeptember 1-től öt évi határozott időre bízza meg
bérének változatlanul hagyása mellett. A bér felülvizsgálatára
a testület a költségvetés ismeretében visszatér.
Határidő: 2015. szeptember 1. – 2020. szeptember 1.
Felelős: Gönczöl József polgármester

5/2016.(01.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
módosítását nem tartja szükségesnek.
Határidő: 2016. február 1.
Felelős: Gönczöl József polgármester

6/2016.(01.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést és Havaj Kornél részére egy
darab 12 m2 helyiséget biztosít a Művelődési Ház I. emeletén
2016. február 1-től egy évi határozott időre 20.000,-Ft/hó
bérleti díjért.
Határidő: 2016. február 1.
Felelős: Gönczöl József polgármester

7/2016.(01.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Művelődési Ház bérletével kapcsolatosan az alábbi
határozatot hozza.
A Művelődési Házat, egyes helységeit az önkormányzati
intézmények (ideértve iskola), nyugdíjas klubok, civil
szervezetek ingyenesen használhatják az előre meghatározott
időpontokban.

Bérleti díjak:
·házasságkötés esetén 80.000,-Ft/3 megkezdett naptári nap,
vagy 30.000,-Ft/megkezdett naptári nap,
·vásár esetén 3500 Ft/óra,
·felső emeleten iroda használat 20.000,-Ft/iroda/hó, kivéve
rendőrség, polgárőrség, caritas,
·disco bérleti díja 35.000,-Ft/nap
·egyéb rendezvény esetén 30.000,-Ft/megkezdett naptári
nap

Az irodák csak egy év határozott időre adhatók ki.
Határidő: 2016. február 1-től folyamatos
Felelős: Gönczöl József polgármester

 8/2015.(01.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést és Záhorszki Szilvia kérelmét
nem tudja teljesíteni.
Határidő: azonnal
Felelős: Gönczöl József polgármester

9/2016.(01.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Krasznai Gyula 100.000,-Ft-os támogatási kérelmét a
költségvetés tárgyalásakor ismét napirendre tűzi.
Határidő: 2016.március 1.
Felelős: Gönczöl József polgármester
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10/2016.(01.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés
kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási
rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel
akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a
kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és
a magyar embereket.
Határidő: azonnal
Felelős: Gönczöl József polgármester

 11/2016.(01.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (a
továbbiakban Kttv.) 225/C § bekezdéseiben foglaltak
alapján Gönczöl József főállású polgármester 2016. évi (40
nap) szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti
szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak
megfelelően jóváhagyja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt,
hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

12/2016.(01.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Gönczöl József polgármester jutalmazására a költségvetés
tárgyalásakor visszatér.
Határidő: 2016. március 1.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

Megjelent a 12/2015. (XII.01.) Nagyoroszi Község
Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról. Keressék a
www.nagyoroszi.hu internetes oldalon

Rendeletek

Az év utolsó falusi rendezvénye, a Mindenki
Karácsonya…

Gyorsan eltelt ez az év, itt is a december, elmúlt már a Mikulás
ünnepe, a gyerekek válogathatnak a sok-sok édesség közül,
hogy éppen mit szeretnének nassolni. S elérkezett az év utolsó
nagy rendezvénye, a már több éve megrendezésre kerülő
Mindenki Karácsonya. Ennek megvalósítását 2015.
december 19-re, egy szombati nap délutánjára terveztük.
El is érkezett a várva-várt nap, s már az előkészületek
javában voltunk, amikor is tudatosult bennünk, hogy már
megint, annyi minden kis apró dolog van, amivel meg kell
birkóznunk, ahhoz, hogy ez a rendezvény úgy sikerüljön,
ahogy szeretnénk. Pedig már egy hete meg sem álltunk, de
az idő mindig csak rohan, csak rohan. A rendezvény
helyszínére érkezőket a művelődési ház aulájában téli
szalvéta kiállítás várta. A műsor idén is nagyon színvonalasra
sikerült, köszönet érte minden fellépőnek, hogy szebbé
varázsolták, ezt a napot. Az Általános Iskolások műsora
sokszínű volt, úgy gondoltuk ezt érdemes még egyszer a
közönség elé tárni, hiszen az iskolás karácsonyi műsoron
sok szülő, nagyszülő nem tudott részt venni, így ők sem
maradtak le ezekről a szép produkciókról. A helyi fiatalok
is ismét előrukkoltak egy kis műsorral, a Pásztorjátékot adták
elő kicsit modernebb változatban, néhány tánclépéssel
kiegészítve, s mindez sokak szemébe könnyet is csalt. A
Börzsöny Néptánc Együttes  ismételten felpezsdítette a
hangulatot szépséges táncával, jó érzés, hogy őrzik a
hagyományt. Rendezvényünk vendég fellépői a Szendehelyi
néptánccsoport volt, akik sváb táncokat adtak elő, nem
teljes létszámmal, de ettől függetlenül is csodás produkcióval
léptek a színpadra. Ez úton is szeretnénk Nekik
megköszönni, hogy eleget tettek meghívásunknak, s további
rendezvényeinken is szívesen látjuk őket. Szokássá vált már
nálunk, hogy a rendezvényen fellépőket megjutalmazzuk egy
kis ajándékkal. Idén ezeknek egy részét saját kezűleg
készítettük el a Karácsonyt megelőző hetekben. A műsor
után mindenkit egy közös vacsorára invitáltunk, ami
babgulyás, bejgli és kalács volt, ezzel is hangsúlyozva a
rendezvény lényegét, az együtt eltöltött este hangulatát. A
megmaradt ételeket szétosztottuk a rászorulók és a több
gyermekes családok között. A jóllakott gyerekek és felnőttek
is egyaránt válogathattak az asztalokra kitett adomány
ruhadarabok és játékok közül. Mindenki talált olyat, ami
elsőre megtetszett neki és már fogta is és vitte magával, az
asztalokon alig maradt néhány apró játék. Köszönet
Mindenkinek, aki segítette a rendezvény megvalósítását,
az Önkormányzatnak az anyagi támogatásért, a szakácsnak
és a segítőknek a finom vacsoráért, a fellépőknek az
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emlékezetes műsorért, az adományozóknak és nem utolsó
sorban az önkénteseknek is, akik szabadidejüket feláldozva
kivették a részüket a munkálatokban.
„Háztól házig, szívtől szívig, az egyik helytől a másikig
– a Karácsony melege és élvezete mindannyiunkat
közelebb hoz egymáshoz” (Emily Matthews)

Berki Dalma
A Nagyoroszi Nyugdíjas Klub 2015. évi
tevékenységéről

Előző klubvezetőnk, Sátori Sándorné Jucika halála nagyon
megrendítette tagjainkat. Úgy gondoltuk, annyival tartozunk
emlékének, hogy lehetőségeinkhez mérten folytassuk az
idősek körében végzett tevékenységet.
A januárban megválasztott új vezetőség szívvel-lélekkel
igyekezett a Klub életét színvonalassá tenni.
Összejöveteleinket minden hónap első szerdáján tartottuk,
de kirándulásokat, színházlátogatásokat is szerveztünk.
Többségünk részt vett a Községi rendezvényeken is.
Általában 20-30 fő rendszeresen eljárt a szervezett
programokra. Sajnos egyre több a betegeskedő tagunk.
Őket igyekszünk meglátogatni az otthonukban.
Köszönjük azoknak az aktív tagjainknak önzetlen segítségét,
akik rendszeresen kivették a részüket az ünnepi
előkészületekből: Bauke Györgyné, Benyó Pálné, Farkas
Ottokárné, Fövényesi Istvánné, Gál Katalin, Makrai
Ferencné, Suhajda Jenő. Sztrakáné Drajkó Katalin a Klub
pénztárosaként végzi áldozatos munkáját. Hálásak vagyunk
Drajkóné Vakker Irénnek a titkári teendők évek óta történő
ellátásáért.

Elérkezett az év utolsó összejövetele december 02-án.
Örömünkre szép számmal megjelent a tagság. Arnóczki
Mihály klubvezetőnk köszöntötte a jelenlévőket. Közösen
elénekeltük a Nyugdíjasok Indulóját, majd 1 perces néma
felállással emlékeztünk az elhunyt tagjainkról. Kezdetét vette
az ünnepi műsor. Két kis óvodás télapós, és karácsonyi
verssel, énekkel kedveskedett. Hornyák Sándorné és
Kovács Jánosné egy-egy szép verset olvasott fel. A Télapó
szaloncukorral kínált mindenkit és a segédei kiosztották az
ajándékokat a tagoknak. Vezetőnk köszöntötte egy szál
rózsával, illetve egy üveg borral azokat a tagjainkat, akik
ebben az évben töltötték kerek születési évfordulójukat.
Ezt követően hozzáláttunk a finom disznótoros vacsora
elfogyasztásához. Ez idő alatt Teszári Károly és Bekéné
Anika szórakoztatta a jelenlévőket versekkel, énekekkel, a
zenét Siklai István szolgáltatta. Ezúton is köszönjük szíves
közreműködésüket.
Az est gyors lebonyolításának oka, hogy a Klub
Alapszabályának a Civil törvény szerinti módosítását is el
kellett végeznünk a tagság nagy többségének a
jóváhagyásával. E feladat megoldásához a Nógrád-megyei
Nyugdíjasok Képviseletének két vezetőségi tagja nyújtott
segítséget. A módosítást a jelenlévő 49  klubtag egyhangúlag
elfogadta.
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A hivatalos rész után újra felszabadult beszélgetés, nótázás
következett. Igazán kellemes hangulatban fejeztük be az
utolsó összejövetelünket. Reméljük a következő esztendő
sem lesz rosszabb a Klub életében!

2016-ban, idén január 13-án  találkoztunk először a
tagsággal, amikor a pénzügyi beszámolót és az elmúlt év
értékelését követően az új év programjaira tettünk javaslatot.
Egészségügyi okok miatt Drajkóné Vakker Irén titkári
teendőinek végzéséről lemondott, helyette Zábrádi Jánosnét
választotta a Közgyűlés. Néhány új tag felvételét és az
előterjesztett napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag
elfogadták. Várjuk újonnan belépni szándékozó nyugdíjasok
jelentkezését.
Megemlékeztünk 2015-ben elhunyt klubtársainkról: Molnár
Sándorról, Fövényesi Jánosról és Fövényesi Jánosnéról.
Nyugodjanak békében.

Jó egészségben töltött, békés, boldog újesztendőt kívánok
a Nyugdíjas Klub vezetősége nevében!  Hornyák Endréné

Kis lak áll a nagy Duna mentében

Úgy elszálltak az évek felettünk,
Észrevétlen nyugdíjasok lettünk.
Ledolgozott sok-sok évnek vége,
Új korszak jött az ember életébe.
Csak az a baj, hogy öregszik az ember,
Nem bír már dolgozni ahogy kell,
De örüljünk hogy megadta az élet,
Hogy megértük a nyugdíjas évet.
Ezután már ne gondoljuk másra,
Csak családunkra és kedves unokákra.
Várjuk őket nagy-nagy szeretettel,
Öleléssel és finom ebéddel.
Adjon Isten még jó egészséget,
Boldogságban töltött hosszú évet.
Hogy még soká örüljünk egymásnak
És klubunkban a sok nyugdíjas társnak.

A nyugdíjas klub évnyitóján elénekelt ének.
Kovács Jánosné Juci néni

Mint minden plébánián, Nagyorosziban is hosszú évtizedekre
nyúlik vissza a ministrálás. A ministráns szó jelentése: szolgáló.
Általában fiatalok és gyerekek végezik ezt a szolgálatot,
segítenek az atyáknak a miséken, és a kisebb szertartásokon
is. A ministrálás közben a fiatalok közelebbről megismerhetik
a szentmise menetét, feladatokat láthatnak el az oltár körül,
miközben szolgálatot tesznek az Úrnak. Ennek a gyakorlására
gyűlnek össze a gyerekek már több mint egy éve vasárnap
délutánonként a Nagyoroszi plébánián.
Egyházközségünkben a ministráns próbák újraálmodója Vida
Attila, ő foglalkozik ilyenkor a gyerekekből, fiatalokból álló
közösséggel. Attila emberszeretetével, közvetlenségével
érdemelte ki a ministránsok bizalmát. Őszinte nyitottságával
hamar lett valamennyiünk igaz barátja. Problémáinkkal,
nehézségeinkkel bármikor fordulhatunk hozzá. A
foglalkozások nem csak gyakorolással telnek, hanem
játszunk, kirándulunk, valamint sok új barátra tehet szert az,
aki bekerül ebbe a közösségbe. Várjuk olyan hittanos
gyerekek jelentkezését közösségünkbe, akik szívesen
tartoznának közénk.
 Nagyoroszi ministránsok

Ministrálás
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Nefelejcs Karácsony………..

Óvodásaink mint minden évben most is nagy várakozással
készültek a karácsonyi ünnepségekre. A kiscsoportosok nyílt
délután keretében, a szülőkkel közösen barkácsoltak
karácsonyi díszeket, majd a közösen feldíszített saját
„kiscsoportos” fenyőfájukat körbejárva énekeltek, verseltek.
December 16-án délelőtt fél tízkor, a nagycsoportban került
sor az óvodai karácsonyi ünnepségünkre, melyen
gyermekeinken kívül meghívott vendégeink is részt vettek.
A gyönyörű, közös fenyőfát egy nagyoroszi lakos ajánlotta
fel óvodánknak, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni!

Az óvónénik rövid ünnepi műsora után következett az
ajándékozás. A szülői munkaközösség közbenjárásával 20-
20 ezer forintot kaptunk a helyi CF-MAJER Kft-től,
valamint MASZLIK MIKLÓS egyéni vállalkozótól, amiből
2 darab Bobocar autót és színes ceruzákat vettünk. Az
Önkormányzat jóvoltából a gyermekek számára oly kedves
csoportonként kapott játékok mellé 200 ezer forint értékben
vásárolhattunk egy csoportba szekrényeket; valamint udvari
játékainkat bővíthetjük majd egy 150 ezer forint értékű eu-
szabványos,  kétüléses hintával. Sokéves hagyományunkhoz
híven, gyermekeink apró egyéni ajándékot is kaptak, amit
mindenki hazavihetett.
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Farsangoltunk…..

Óvodánkban a böjti időszak kezdetét figyelembe véve, az
idén február 05-én, pénteken tartottuk a farsangi mulatságot.
Már két héttel előtte elkezdtük az ünnepre való
ráhangolódást; vidám verseket, dalokat tanultunk,
tánclépéseket, népszokásokat elevenítettünk fel, színes
szalagokkal díszítettük az óvodát.
A gyerekek nagy izgalommal készültek a farsang napjára,
hiszen ilyenkor „belebújhatnak” a számukra kedves figurák,
mesehőseik „bőrébe” is.
A lányok körében a legkedveltebbek voltak a Jégvarázs című
mese szereplői, de volt még számtalan tündér, pillangó,
királylány, boszorkány is. A fiúk kedvenceivé az idén a
pókember, batman, katona, cowboy, kalóz jelmezek váltak.
Nagyon sokan öltöztek tigrisnek, volt méhecske, kutya, cica,
nyuszi; és a dolgozók is változatos jelmezeket öltöttek
magukra.
A gyerekek többsége már jelmezbe öltözve érkezett, de az
igazi mulatság tízórai után kezdődött; a közös tornatermi
tánccal. Amikor elfáradtak, ki-ki visszament a saját
csoportjába, s jóízűen fogyasztották el a szülők által hozott
finomságokat. A nagyobb csoportokban az óvónénik vidám,
furfangos játékokkal is színesítették a farsangi délelőttöt.

Fövényesi Jánosnétól búcsúzunk

Szeretett Kolléganőnk, a gyermekek Julika óvó nénije sajnos
végleg eltávozott közülünk 2015. december 9-én.
1945.július 3-án született Nagyorosziban. A gimnáziumi
érettségi után képesítés nélküli óvónőként Diósjenőn kezdte
óvodai tevékenységét. 1965. július 15-től dolgozott a
Nagyoroszi Napköziotthonos Óvodában, s közben
óvodapedagógusi diplomát kapott Kecskeméten, majd
Egerben a Tanárképző Főiskolán magyar nyelv- és irodalom
szakon is diplomát szerzett. Munkássága idején szakmai
tudását folyamatosan gyarapította, példát mutatva a fiatalabb
kolléganőinek.
1975- vezető helyettesként, majd 1980-89-ig az Óvoda
vezetőjeként sokat tett az intézmény- és udvarának szebbé
tételéért. Nevéhez fűzhető a KRESZ-park létrehozása.
Megbecsülésnek örvendet t a környék
óvodapedagógusainak körében is. Szakmaszeretete, a
gyermekekkel és a szülőkkel, valamint a munkatársakkal és
a Társadalmi Szervezetekkel tartott jó kapcsolata számunkra
követendő példa.
Munkássága elismeréseként elsőként kapta meg a Szabó
Endre Díjat 1990-ben.
2002-ben történt nyugdíjazásáig csoportvezető óvónőként
tevékenykedett a kisgyermekek és munkatársai legnagyobb
megelégedésére. Munkásságát a Művelődési Minisztérium
Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadásával ismerte el.
Időközben szeretett Férjével - kit halála előtt néhány héttel
előbb veszített el - felneveltek 2 fiút, s a 4 unokát is imádattal
vették körül. Kedves Kolléganőnk emlékét örökre
megőrizzük. Nyugodjék békében!

Holma Zoltánné  A Nefelejcs Óvoda vezetője
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Börzsöny Néptánc Együttes

A 2015/2016-os tanévet 2015 augusztus 29-én a
kétbodonyi fellépésünkkel indítottuk, ahol az utóbbi években
rendszeres fellépők vagyunk. Ezt követte a nagyoroszi szüreti
mulatság október 3-án, ahol sorban felléptek csoportjaink,
és örömünkre szolgált, hogy színesíthetjük a szüreti
rendezvényt. Ezt követően október 10-én a rétsági szüreti
rendezvényen is megörvendeztettük táncunkkal a mulató
közönséget. November 15-én Salgótarjánban a Múzsa
Művészeti Fesztivál Gálaműsorán énekeltek énekes
lányaink, ahová a területi válogatókról jutottak be.
Saját rendezvényünk az “András havi mulatság” 2015
november 27-én került megrendezésre, ahol a Börzsöny
Néptánc Együttes óvodás, iskolás és ifjúsági csoportja
szórakoztatta a falu apraját-nagyját, majd a táncházban igazi
mulatságban lehetett része minden kedves résztvevőnek. A
naptári évet a karácsonyi fellépésekkel zártuk, 18-án
Balassagyarmaton a Vadóka Néptáncegyüttes vendégeként
léptünk fel, majd 19-én Nagyorosziban a falu karácsonyi
műsorában szerepeltünk.
Az első 2016-os fellépésünk január 22-én egy nagyobb
rendezvényen, a balassagyarmati Madách Ünnepségen volt,
majd ezt követte február 12-én a Nemzeti Művelődési
Intézet rétsági rendezvényén való szereplésünk, valamint
február 17-én  Diósjenőn a Szentgyörgyi Napok megnyitó
ünnepségén táncoltunk.
A tanév végéig még számos fellépésünk lesz, kisebbeknek
nagyobbaknak tánctábor itthon és Erdélyben, népdaléneklő
versenyek… akad bőven tennivalónk.
A következő saját rendezvényünk április 9-én
Nagyorosziban a  Tavaszi Néptáncfesztivál lesz, ahol
igyekszünk érdekes, tartalmas programot szervezni, és
szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
Simon Katalin néptáncpedagógus

Cserebere fogadom jövőre én is megadom!

Juliska bab, Nagydobosi sütőtök, Ökörszív paradicsom…
Megannyi praktika, szokás és recept fonódott köréjük, mint
ahogy nagyanyánk derekára a kötény. De ezek a fajták csak
ízelítőt mutatnak nekünk a tájfajták feledésbe merülő
világáról. Még egy részük küzd a fennmaradásért kitartó
kertészekkel karöltve. A nagyi igazi zamatos paradicsoma,
roppanós salátája és illatos petrezselyme bár elsiklunk
mellettük, felbecsülhetetlen értékek! Hidak a régi idők
emlékei és az új kor kihívásai között.
Állandó minőségükkel, betegségeknek és vad időjárásnak
való ellenálló képességükkel, joggal helyet biztosíthatnak
maguknak bármelyikünk kertjében.
Szenteljünk egy napot ezeknek a fajtáknak és gazdáiknak,
hogy ne csak az emlékeinkben, hanem kertünkben
élhessenek tovább. Március 19-én, szombaton 9 órai
kezdettel magcserét tartunk a HMO-ban, ahol minden féltve
őrzött mag új gazdára találhat. Osszuk meg egymással a
tudást, amit ránk hagyományoztak eleink és ezek a
növények. Az új ismeretek szerzéséhez hozzájárul még
Dr. Halász Krisztián, aki különleges konyhakerti növényekről
tart vetítéssel egybekötött előadást.
A nap zárásaként filmvetítéssel és közös beszélgetéssel
készülünk.

A magcsere megszervezésében a Civilek Nagyorosziért
Egyesület volt segítségünkre!

Horváth Áron és Török Regina
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Frankó Alíz 01.02.

Gáspár Lenke 01.29.

Hetényi Zétény Sándor 02.10.

Botos Rikárdó 03.04. Cserháti Balázs 04.27.

Barkaszi-Farkas Miron 05.11.

Pap Emília 05.26.Maróti Blanka 06.04.

Gratulálunk,
a szülőknek,
a babáknak

hosszú, egészséges
életet

kívánunk!!

(A Szerkesztőség.)
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Bajdik Zoltán 06.11.

Brugovitzky Márk 08.21.

Molnár Vencel 08.29.

Molnár Fanni 09.30.

Imre Dorka 10.23.

Kohl Áron 11.09.

Pásztor Borbála 11.20. Fodor Adél Zorka 12.15. Boka Boglárka 12.26.
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Nagyoroszi iskolások sikere

A Börzsöny Általános Iskola két 8. osztályos tanulója, név
szerint Tóth Alexandra és Turcsányi Sára kiemelkedő
eredményt ért el egy országos szintű irodalmi levelezős
versenyen. Magyartanárukként még októberben gondoltam
egy merészet, és beneveztem őket a vetélkedősorozatba,
nem számítva a váratlan sikerre.
Az egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium által
meghirdetett levelező verseny 3 fordulóból állt, és a XX.
századi magyar irodalom jeles alakjait dolgozta fel igen
változatos módon. A több hónapon keresztül tartó levelezős
fordulók végeredménye december 18-án került napvilágra
– sajnos éppen az iskolai karácsony napján.
A közel 50 fős mezőnyben iskolánk két tanulója hozta el az
1. és 2. helyezést (1. Tóth Alexandra 2. Turcsányi Sára).
Sajnos az ünnepélyes eredményhirdetésen nem állt
módunkban részt venni, így iskolai keretek között - kissé
megkésve - részesültek diákjaink a jutalomkönyvekben és
oklevelekben.  Eredményükre végtelenül büszkék vagyunk,
sikerükhöz gratulálunk.

Kramlik Mariann magyartanár, a tanulók felkészítője

Ha február, akkor Diósjenő minket is vár!

Minden év februárjában gyerekseregtől hangos a diósjenői
általános iskola. Persze más napokon is hallani a gyerkőcök
hangját, de ilyenkor különösen. Az ok pedig nem más, mint
hogy az iskola hagyományaihoz híven februárban rendezi meg
a Szentgyörgyi Napokat, az iskola névadójának szentelt
versenysorozatot.
A verseny az idei tanévben 2016. február 17-én kezdődött
a szokottnál is nagyobb „felhajtással”, túlmutatva kezdeti
rendeltetésén, a kistérségi iskolák megmérettetésén.
Versenyzők ugyanis nemcsak a környék iskoláiból (a
szorosan vett kistérségből) jelentkeztek, hanem Vácról,
Szécsényből, Szécsényfelfaluból, sőt Endrefalváról is
érkeztek.
A megnyitóünnepség keretében bemutatkoztak a helyi és
környékbeli tehetségek, köztük a nagyoroszi Börzsöny
Néptáncegyüttes is egy fergeteges táncprodukcióval.
A megnyitó záróakkordjaként Kocsis Dénes - a Budapesti
Operettszínház fiatal tehetsége - kápráztatta el a közönséget,
kicsiket és nagyokat egyaránt.
A versenyzők a megnyitóünnepség után korosztályonként
és kategóriánként külön-külön termekbe vonulva kezdték
meg a megmérettetést.
A nagyoroszi iskolások idén mesemondó és népdaléneklő
kategóriában képviseltették magukat.

A mesemondók között Dénes Antónia 3. osztályos tanulónk
szerepelt a legjobban, aki III. helyezést ért el saját
korosztályában.
Iskolánk további tanulói is kitettek magukért a népes
mezőnyben:
Berki Dzsesszika 1. osztályos tanuló;
Maróti Johanna, Tálas Iván, Walter Zsombor a 2. osztály
képviseletében;
Annus Laura, Majer Diána, Szántó Rebeka a 3. osztály
versenyzőiként;
Polgár Bence, Lengyel Antal és Balló Krisztián pedig az
összevont - 4., 5. és 6. osztályos -  korcsoportban.

A versenykiírásban idén először szerepelt népdaléneklő
kategória, amely nagy öröm volt iskolánknak. Népdalos
„pacsirtáink” hozták is a tőlük megszokott, remek eredményt,
ugyanis minden korosztályban remekül szerepeltek:
Kiemelt Arany Minősítést kapott: Pásztor Nóra;
Arany Minősítéssel jutalmazták: Koczka Sárát és Szántó
Rebekát;
Ezüst Minősítést ért el: Polgár Bence;
Bronz Minősítés jutott Szántó Zsoltnak.

Valamennyi tanulónkra büszkék vagyunk, sikereikhez
gratulálunk, és bízunk a remek folytatásban!
Kramlik Mariann
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Kézilabda - Második hely a Farsang Kupán

Három csapat részvételével a balassagyarmati Kiss Árpád
Általános Iskola tornatermében január 27-én került sor az
idei első kézilabda tornára.

Eredmények:

Nagyoroszi – Kiss Árpád VDSE 12:11. Góllövők: Szorcsik
6, Kovács 4, Koczka F. 1, Németh 1 ill. Petői 6, Stolcz 3,
Dombovári 1, Bangó 1.
Pásztó – Nagyoroszi 18:15. Góllövők: Vladár 7, Szarvas
6, Lipták 4, Kövesi 1 ill.Kovács 8, Szorcsik 5, Németh 2.
Pásztó – Kiss Árpád VDSE 14:10. Góllövők: Vladár 6,
Lipták 3, Szarvas 2, Szabó 1, Sulyok 1 Bráth 1 ill. Petői 5,
Czifra 2, Dombovári 2, Stolz 1.

Végeredmény:
1.Pásztó 2 2 - - 32:25 4 pont
2.Nagyoroszi 2 1 - 1 27:29 2 pont
3.Kiss Árpád VDSE 2 -  - 2 21:26 0 pont

Gólkirálynő: Vladár Dorka (Pásztó)
Legjobb játékos: Kovács Adrienn (Nagyoroszi)
Legjobb kapus: Bukovszki Anna (Kiss Á. VDSE)
Pásztó legjobb játékosa: Szarvas Bianka
Nagyoroszi legjobb játékosa: Szorcsik Adél
Kiss Á. VDSE legjobb játékosa: Petői Panna

Bódis Bertalan

(Gratulálunk a rendszeresen kimagasló eredményt elérő
diák-sportolóinknak! Hajrá Nagyoroszi, csak így tovább!
A szerkesztőség.)
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Iskolai farsang

Végre eljött ez a nap is… Egy fergeteges farsangi mulatsággal
elzavartuk a telet! Mindenki várta már... kicsik és nagyok
lelkesen készülődtek a nagy napra, jelmezes izgalmaktól és
próbáktól volt hangos az iskolánk épülete és a tanári szoba
is! A szervezés és a kivitelezés a Diákönkormányzat  feladata
volt. A két jelmezbe öltözött ceremóniamester, rendkívülien
és bravúrosan vezette a műsort. 
A csoportos táncok a betanító kollégák kreativitásáról
árulkodtak, igazán ötletes és változatos koreográfiákat
láthattunk. Tanulóink rendkívül ügyesek voltak, öröm volt
látni az izgalommal teli boldog arcokat a színpadon,  hiszen
sok-sok próba előzte meg a fellépést.
A zsűri rendkívül nehéz helyzetben volt, amikor dönteni
kellett. Minden kategóriában csupán az első helyezettek lettek
kiemelve és minden beöltözött jelmezes kapott ajándékot.
Önfeledten, örömmel táncoltak, szerepeltek a gyerekek, a
megtelt művelődési házban pedig lelkes tapsvihar fogadta a
produkciókat. A nyertesek aztán boldogan vették át a
megérdemelt díjakat, a tortákat és csokikat.

1. helyezettek :
    - egyéni jelmez kategóriában : Zachar Noémi 1.osztályos
tanuló boszorkányjelmeze lett a győztes
    -  kiscsoportos kategóriában : Deák Iván és Tóka Márk
3.osztályos tanulók - Ollókezű Edward és Kaszás
jelmezben, bravúros táncukat és kreatív jelmezüket értékelte
a zsűri
    - csoportos kategóriában: a 2. osztályosok Kerti parti
produkciója lett a győztes.

A jelmez versenyek után jöttek a játékok, melyben minden
gyerek kipróbálhatta az ügyességét és nyert egy-egy csokit.
Tanáraink seprűs boszorkánytáncát a gyerekek nagy
örömmel fogadták és kíváncsian lesték,  hogy egy-egy jelmez
vajon kit is rejt? 

Varga Dóri és a helyi fiatalok profi táncbemutatóval
örvendeztették meg a közönséget. A nyolcadikosaink pedig
Anita tanárnénivel, fantasztikus jelmezekben, fergeteges
mulatozásba kezdtek. Nagy izgalommal zajlott a tombola
sorsolás, majd a fergeteges délután záróakkordjaként
következett a tánc, az igazi mulatság, ahol a gyerekek már
tét nélkül, boldogan és kipirult arccal mulathatták át a
délutánt. Közben a büfében is elfogytak a szendvicsek,
üdítők és a sütik is. 

Köszönetünket fejezzük ki az iskolai SZMK tagoknak, akik
a büfében, jegyárusításban segédkeztek, Micsik Anikónak
a ruhatári felügyeletért, Hauszmann Gábornak, Pásztor
Attilának a konferálásért, továbbá minden szülőnek,
nagyszülőnek, akik süteményekkel, üdítőkkel, adományokkal

segítették a rendezvényt. Külön köszönetet érdemel Pásztor
Bálint 6. osztályos tanuló, aki  a tánchoz szolgáltatta a zenét.

Köszönjük az élményteli programot és a farsangi
előkészületeket, lebonyolítást a Diákönkormányzat
vezetőjének, Vigyinszki Attiláné Jolikának.

Terényi Zsuzsanna
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JÖJJÖN A TAVASZ, VESSZEN A TÉL!

A magyarság farsangi rítusai és hiedelmei főként a három
utolsó farsangi napra – farsangvasárnapra, farsanghétfőre
és húshagyókeddre „a farsang farkára” – vonatkoznak,
amely egyúttal télbúcsúztató  szertartás is. A téltemetés a
farsangi, a téli-tavaszi szokások egyik legrégibb motívuma.
Európa minden népénél, így nálunk is ismert, és katartikus,
illetve gonoszűző jellege is volt. Az eltemetés, a faluból
történő kiűzés, kihajtás gondolata egyformán
kapcsolódhatott élő emberhez, szalmából, rongyból stb.
készített bábuhoz és egyéb, a telet, a hideget, a fagyot
megszemélyesítő tárgyhoz. Az Ipoly mentén piros ruhába
öltöztetett szalmabábut vittek a falu szélére, ahol a felállított
bábut körültáncolták, majd azt elégették, ezzel elűzve a telet
és lezárva a farsangi ünnepkört.

Iskolásaink február 9-én, húshagyókedden elevenítették
fel az ünnepkörhöz kapcsolódó tájegységünk szokásait. A
tavalyi rendezvénnyel ellentétben idén nem azért kellett
izgulnunk, hogy meg ne fagyjunk, hanem, hogy meg ne
ázzunk. Miután hétfőn nem egyszer bőrig ázhattunk, kedden
gyönyörű napsütéses időre ébredhettünk. Az égiek velünk
voltak. Felérkezvén az iskolába, a magányosan álldogáló,
szépen felöltöztetett szalmabábu fogad. Az osztályokban
még tart az okosítás, de talán már a gondolatok kicsit máshol
járnak. Hamarosan kicsengetnek, és szalmabábunk csendes
magányának vége szakad. Pillanatok alatt megtelik az udvar
a gyerekzsivajjal.  Aztán egy gyors sorakozó az osztályok
részére, és indulhat a menet. Az indulásról hamar hírt
kaphatott a falu apraja és nagyja, hiszen Simon Kati néni,
Pintér Bálint dobolása és Ladányi Feri bácsi zurnájának
(töröksíp, melyet gyakran tárogatónak is neveztek) hangja
hetedhét határig hallatszott. Így nem is lepődhettünk meg
azon, hogy leérve a falu központjába, érdeklődők sokasága
fogadta a szalmabábut utolsó útjára kísérő iskolásokat.
Mindeközben már a kis óvodások is felsorakoztak, hogy
bekapcsolódhassanak a sokaságba, és együtt temethessék
el a telet a „nagyokkal”. A szalmabábut kísérők sora egyre
csak nő és nő, hiszen az út szélén álldogálókat is elvarázsolta
a zene, a gyerekek vidámsága, melyhez csatlakozniuk kellett
nekik is. Örömmel nyugtázhattuk, hogy lassan már a
Művelődési Ház parkolója is szűknek bizonyult a
téltemetésre. Aztán elérkezett a pillanat, mikor is végső
helyére került a bábu, hogy iskolások és ovisok közösen
kört alkotva, még utoljára körbetáncolhassák. Ismét
felcsendült a zene és az ének. Mi más következhetett ebből,
csak is az, hogy beindultak a lábak is. Hát persze, hogy
rövid időn belül már a gyerekek csujogatásától zengett a
falu központja. A napsugár pedig vidáman szemlélte tovább
eme összetartó közösség önfeledt mulatozását. Nincs az a
tél, ami ezt látván, itt merne maradni! Aztán a zene elhalkul.
Csabi bácsi lép a „porondra”.



16Oroszi Hírhozó 2016.01.

Árgus  szemek figyelik ténykedését. Óriási ováció közepette
a lángok magasba csapnak. Sikerült! Elűztük! Hát erre még
egyet ropni kell! Aztán hamuvá válik a múlt, hogy valami új
következhessen. Érkezzen hát a tavasz! Induljunk ismét
utunkra, vissza az iskolába. Itt már az osztálytermekben
megterített asztalok várják a nebulókat, hogy szokásukhoz
híven elkezdődhessen a pocakok tömése, amelyre a kedves
anyukák és nagymamák által sütött finomabbnál-finomabb
fánkok szolgáltak.

Jó látni ezt az összefogást! Gyerekek, pedagógusok, szülők,
nagyszülők együtt tesznek azért, hogy életben tartsák a
szokásokat, hagyományokat, felelevenítve elődeink régi és
tiszta mindennapjait.

Eltemettük a zord és hideg telet! És beköszöntött szerda
reggelre a csapadékos tavasz!

(Gyerekek! Nem lehetne egy esőűző napot is
végigmulatnunk?)

Nagy Kata
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2015. decemberében alakult egyesületünk a Civilek
Nagyorosziért Kulturális, Hagyományőrző és
Turisztikai Egyesület.

Buris Katalin elnök
Berki Dalma alelnök
Pintér Bálint elnökségi tag

Célunk:

· Nagyoroszi Község kulturális örökségének védelme,
gazdagítása, hagyományok, helyi sajátosságok
megóvása, felelevenítése, a vidéki életforma
megőrzése, népszerűsítése.

· Testvér települési kapcsolatok kialakítása, a határon
túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi
tevékenység.

· Az épített örökség megóvása, helyi értékvédelem,
az épített környezet - különösen a falukép – javítása.

· Természet- és környezetvédelem, a természeti és
helyi értékek adottságainak és fejlesztési
szükségleteinek adatgyűjtése, megismerése és
megismertetése.

· A falusi turizmus élénkítése, Nagyoroszi táji-,
természeti-, kulturális és emberi értékeinek és
adottságainak bemutatása.

Tevékenységünk az alábbiakra terjed ki:

· Helyi kulturális, gasztronómiai, vallási, természetjáró,
sport és jótékonysági rendezvények, programok
szervezése és lebonyolítása.

· Közművelődési és közösségfejlesztéssel kapcsolatos
rendezvények szervezése és lebonyolítása.

· Környezettudatos vásárlás ösztönzése, szelektív
hulladékgyűjtés és felhasználás elterjesztése.
Ismeretterjesztő - egészséges táplálkozással és
életmóddal, illetve a megelőzéssel kapcsolatos,
természet- és állatvédelemmel kapcsolatos -
előadások,  képzések szervezése és lebonyolítása
minden korosztály számára.

· Kiállítások, bemutatók, kézműves foglalkozások
szervezése és hagyományok, helyi sajátosságok
népszerűsítése (műhely kialakítása).

· Tájékoztatók, szakmai anyagok és egyéb
kiadványok  -írott és elektronikus -video-, hang és
filmfelvételek megjelenítése és terjesztése,
kibocsátása.

· Kapcsolatok kialakítása hasonló tevékenységű
szervezetekkel.

· Önkéntes társadalmi munka.
· Ismeretterjesztés a környezettudatos nevelésért,

elsősorban a gyermek és ifjúság körében.
· Közreműködés szakmai képzések és

továbbképzések, vitafórumok és konferenciák
szervezésében, nevelési és oktatási képességfejlesztő
és ismeretterjesztő tevékenységek szervezésében és
lebonyolíásában.

· Közreműködés ifjúsági és gyermektáborok,
rendezvények, felnőtt képzés szervezésében a
szabadidős, készségfejlesztő, hagyományőrző és
kézműves tevékenységek elősegítése érdekében.

· Közreműködés Nagyoroszi turisztikai
látványosságainak, kulturális örökségeinek
feltárásában, megőrzésében, a hagyományok
ápolásában, a térségre jellemző néphagymányok
újraélesztésében és népszerűsítésében.

· Közreműködés a nevelést – oktatást, előadást
elősegítő tárgyak, eszközök és felszerelések
pályázatokon való beszerzésében, kulturált
közösségi tér létrehozásában.

· Pályázatok készítése az egyesület feladataihoz
kiegészítő források szerzése céljából.

· A gazdasági szereplők összehangolása, közös
termékfejlesztés, feldolgozás, kereskedelmi
lehetőségek megteremtése és kialakítása ( pl: helyi
piac).

· A lakosság humán közszolgáltatásokhoz való
hozzájutásának, illetve azok elérésének erősítése.

· Helyi intézmények és közösségek együttműködési
készségének erősítése, menedzselése, a helyi
társadalom hátrányos helyzetű tagjai számára
hasznos szolgáltatások szervezése.

· Interaktív bemutató tér, falusi és egyéb
vidékfejlesztési attrakciók és szolgáltatás
továbbfejlesztése.

· Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében az
alábbi tevékenységeket  folytathatja:
rendezvényszervezés, hirdetés, propaganda- és
reklámtevékenység, oktatás szervezés, kiállítás-
szervezés, piackutatás, ismeret terjesztés,
kiadványok megjelentetése, pályázatok készítése.
Az egyesület vállalkozási-kereskedelmi
tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként, a
céljának megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhet.

 Aki szívesen részt venne ezek megvalósításban és szeretne
csatlakozni az egyesülethez, az itt olvasható elérhetőségen
civilek.nagyorosziert@gmail.com-on vagy személyesen
teheti meg az elnökségi tagoknál.

Szeretettel várjuk a csatlakozni vágyókat!
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KONYHATÜNDÉR TANODA (beharangozó)

Nincs az a háztartás, melyben ne lenne fellelhető a fiókok
mélyén megbújó kincs, melyet nagyanyáink, édesanyáink
hagytak ránk. Ott lapulnak -az idő múlását bizonyítva-
megsárgult lapokon azok a receptek, háztartási praktikák,
melyek féltve őrzött kincsek. A múltat idézik, és jelenünk
részesei. Elkísérnek életünkben azok az ízek és finomságok,
melyeket valamikor a családi asztalra varázsoltak szeretteink.
Már csak rajtunk múlik, hogy mindezek a feledésbe merülnek-
e, vagy átadva az utókornak, tovább örökítjük azt a tudást,
melyet a főzés területén ránk testáltak.

Örömmel tudathatom, hogy vannak olyanok, akik ezt
fontosnak tartják, és szeretnék Önökkel is megosztani eme
területen szerzett tapasztalatukat, tudásukat. Március hónaptól
Molnár Ágnes (Dunyi) kezdeményezésére Önök is részesei
lehetnek eme hagyományápolásnak, ha kéthetente, hétfői
napokon ellátogatnak a Művelődési Házba.

A „Tanoda” elsődleges célja, hogy terítékre kerülhessenek
azok a tradicionális ételek, melyek a tájegységünkre,
községünkre jellemzőek, és sokak számára elkészítésük talán
nem is ismert. Ennek érdekében szeretnék bevonni
mindazokat a nagyikat, idős néniket, akik őrzik eme
„titkokat” és praktikákat, hogy átadva a fiatalabb
nemzedéknek, fennmaradhassanak és továbbvihetők
lehessenek. Megismerjék általuk azokat a fűszereket, melyek
a múlt századunk ízes magyar ételeinek elengedhetetlen
kellékei voltak. Kerüljön ismét az asztalra az igazi házi szörp
és lekvár is, melyek készítésének csínját-bínját ismerhetik
meg az „összfőzésre” ellátogatók. Írom ezt azért, mert itt
kérem, nemcsak beszélgetésről van szó, hanem finomabbnál-
finomabb ételek elkészítéséről és kóstolásáról.

Keressék hát elő a fiókok mélyén megbújó megsárgult
lapokat, emeljék le a polcokról a megrongyolódott régi
szakácskönyveket, és látogassanak el Önök is március
21-én 18 órakor a Művelődési Házba, hogy mindennek
részesei lehessenek. Osszák meg velünk azokat a recepteket,
ételeket, mely az Önök „hagyományát” képezi, és mindezt
szeretnék másokkal is megismertetni.

Kicsik és nagyok! Fiatalok és idősebbek! Fakanalat és
kötényt elő, a finomságok megízlelése érdekében!

Nagy Kata

A Nyitott Műhely Galéria
(Nagyoroszi, Petőfi út 19)

programjai

2016. március 9. - 16. - 23. - 30.-án  szerdán, 18 órai
kezdéssel Szerda esti bőrös foglalkozás kezdődik a
Nyitott Műhely Galériában. Hozzájárulás: 500 Ft/fő,
anyagot, szerszámot hozni nem kell.

2016. március 13-án, vasárnap 17 órakor Pálmai István
Néprajzi Filmklubjának ötödik vetítése kezdődik a Nyitott
Műhely Galériában. Téma: Palóc mesemondók. A program
látogatása ingyenes.

2016. március 17-én, csütörtökön 17 órakor Végh József
mkl. helytörténeti sorozatának folytatása a Nyitott
Műhely Galériában. Téma: Márciusi jeles napok,
népszokások, Egy eltűnt település: Jásztelekpuszta című
könyv bemutatója. A program látogatása ingyenes.

2016. március 27-én, vasárnap 17 órakor a nagyoroszi
Hamvas Kör soron következő beszélgetése a Nyitott
Műhely Galériában. A program látogatása ingyenes.

Minden érdeklődőt szeretettel vár Krasznainé Konczili Éva
és Krasznai Gyula!
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TAVASZI VÁSÁR

a Nagyoroszi Gazdaboltban
(Iskola út 1. – régi „Papucsgyár”)

MÁRCIUS 12-én (szombaton) 7:00-től 15:00-ig:

vetőmagok, vetőburgonya,
virághagymák, rózsatövek,

virágföldek, virágládák, virágcserepek,
tápoldatok,

növényvédő szerek széles választékban,
gyümölcsfák* (előrendelhetőek a boltban),

kerti gépek bevezető áron,
csirkeháló, kerti szerszámok, nyelek,

kesztyűk, kannák,
horgászfelszerelés,

etetőanyagok, botok, orsók, aprócikkek.

A megjelölt termékekre
10 % kedvezményt

adunk.

Tel: 06 30 712 4541
* Rossz idő esetén a gyümölcsfa
szállítása késhet néhány napot.

MEGHÍVÓ

SZEZONNYITÓ HORGÁSZVERSENY AZ ÁLMOS
HORGÁSZTAVON

A szervezőség  sok  szeretettel  meghív  minden
érdeklődőt  a

2016.03.27-én, a nagyoroszi  Álmos  horgásztavon
megrendezésre  kerülő

szezonnyitó horgászversenyre.

Szabályok: Horgászni úszós vagy fenekező készséggel,
de csak egy bottal és egy horoggal, tetszőleges módszerrel

szabad. Haltartó háló használata kötelező.

Program:   05:45 – 06:00  Gyülekező
06:00 – 06:30 Sorsolás, helyek elfoglalása

06:30 – 07:30 Kipakolás, felkészülés
07:30 – 11:30 Verseny

11:30 – 12:30 Mérlegelés, értékelés, díjátadás

Nevezési díj: 700.- Ft plusz egy már megunt, de még
használható horgászeszköz.

(Ez bármi lehet, de ennek hiányában + 700.- Ft-ot kell
befizetni.)

Nevezni előzetesen a 06/30/7265043-as telefonszámon,
és a verseny helyszínén 06:00 óráig lehet.

Minden benevezett versenyző díjazásban részesül.
Keressetek a Facebook-on is.

Esőnap: 2016.04.03. (Villámokkal kísért zivatarok
esetén.)
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PROGRAM AJÁNLAT

A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete 2016. március 7. és 13. között az „I. világháborús
emlékhét Nagyorosziban” címmel rendezvénysorozatot szervez a Művelődési Házban.

A rendezvénysorozat programja:

2016. 03. 09. 15:30 Emlékkiállítás megnyitása
16:00 Gere József helytörténész előadása az „I. világháború eseményei Nógrád megyében”

2016. 03. 10. 12:00 I. világháború kézi fegyverek kiállítása
14:00 Végh József helytörténész előadása „Élet az I. világháború alatt Nagyorosziban”
15:00 Helytörténeti vetélkedő az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulók részére

2016. 03. 13. 09:30 Ünnepi szentmise
10:30 Koszorúzás és gyertyagyújtás a Hősök emlékhelyénél
12:00 Emlékhét zárása

                   A programok nyíltak, bárki által látogathatók. Belépődíj nincs.

A programsorozatot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
támogatja.

A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete 2016. április 19. és 24. között az „Egyesület 35.
évfordulója” címmel rendezvénysorozatot szervez a Művelődési Házban.

A rendezvénysorozat programja:

2016. 04. 19. 18:00 Honvéd Férfikar műsora a nagyoroszi Szent Miklós templomban
2016. 04. 21. 16:00 „Egyesület 35. éve fényképeken” kiállítás megnyitása
2016. 04. 22. 10:00 Egészségügyi szűrő és tanácsadási nap - a rétsági Egészségfejlesztési Iroda részvételével
2016. 04. 23. 09:00 Szabadtéri programok

16:00 Ünnepi megemlékezés
17:30 Kulturális programok
18:30 Zenés vacsora est

2016. 04. 24. 16:00 Rendezvénysorozat zárása

A zenés vacsoraest kivételével a programok nyíltak, bárki által látogathatók. Belépődíj nincs.

A programsorozatot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.


