
CIVIL FÓRUM 
 

2013. május 30-án a nagyoroszi önkormányzat és öt civil szervezet (Nagyoroszi 

Honvéd Balassi Bálint Sport Egyesület, Nagyoroszi Nyugdíjas Klub, Nagyoroszi Polgárőr 

Egyesület, Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete, Sugárkankalin 

Turisztikai Egyesület), valamint a Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

és a Börzsöny Néptánc Együttes képviselői létrehozták a Nagyoroszi Civil Fórumot. 

A fórum feladata, hogy egyeztető és közvetítő szerepet töltsön be a helyi közösségek, 

szakmai szervezetek, civil csoportosulások összefogásának szolgálatában. 

A Civil Fórum legfontosabb célkitűzése Nagyoroszi történelmi, vallási és egyéb 

hagyománybeli, valamint természeti értékeinek megbecsülése, megőrzése, emellett 

Nagyoroszi - mint lakókörnyezetünk - emberközpontúvá tétele. 

Ezen cél elérése érdekében a Civil Fórum kész minden civil szféra szereplőivel és a 

helyi önkormányzattal, annak testületeivel, intézményeivel, a civil szféra és a gazdasági élet 

szereplőivel együttműködni. A Fórum keretet szeretnénk teremteni mindazon régi és új 

nagyoroszi lakos számára, aki részt kíván vállalni lakókörnyezete szépítésében, javításában. 

Nemcsak elkötelezett lokálpatriótákra számítunk, hanem minden olyan nagyoroszira, aki 

maga is hozzájárulna munkájával, tanácsaival Nagyoroszi jövőjéhez. 

Mindezek mellett a Nagyoroszi Civil Fórum hangsúlyozottan minden országos 

szervezettől és politikai párttól független, azoktól függetlenül működik. A Fórum bíróságon 

nem bejegyzett, informális, pártpolitika-mentes, társadalmi-közösségi szerveződés. 

A Fórum tagjai nyílt közösséget alkotnak, amelybe bárki beléphet, a belépés 

automatikus minden Nagyoroszi területén működő, valamint az ott élő szervezet és személy 

számára. 

A Nagyoroszi Civil Fórum fő feladata a különböző szervek és szervezetek 

programjainak megismerése, összehangolása és propagálása. Ezen munkák elvégzésére a 

Fórum két koordinátort választott Tóth Gábor és Varga Dóra személyében. A koordinátorok 

feladata a Fórum résztvevőivel közösen, a következő hónap eseményeinek, programjainak 

összehangolása, pontosítása és elkészítése. 

A következő Civil Fórum 2013. június 14.-én 19:00-kor lesz a Művelődési Házban. 

Témája a júliusi és augusztusi feladatok pontosítása. 

Az önkormányzat vállalta a faluban lévő hirdetőtáblák felújítását, újak kihelyezését, 

valamint a koordinátorok által összeállított havi programok megjelenítését honlapján és 

plakátokon egyaránt. 

Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának a Fórumhoz és egy átfogó 

együttműködéssel sikerülne előmozdítani Nagyoroszi életét. 


