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Ti s zt e l t  Na gyoros zi  P o lgá r !  Ked ves  Ol vas ó!

Megtiszteltetés számomra, hogy polgármesterként köszönthetem Nagyoroszi minden
kedves lakóját.

Először is szeretnék köszönetet mondani,  hogy bizalmat szavaztak és felhatalmaztak
arra, hogy községünk további sorsát irányíthassam. Ígérem, hogy képviselőtársaimmal
együtt lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a településért mindent megtenni és a
Nagyoroszi emberek javát szolgálni.  Nem könnyű a feladat amit vállaltam, de mindent
el fogok követni községünk folyamatos fejlődése érdekében.

Választási kampányom egyik célkitűzése volt a helyi újság újraindítása a településen,
mert az emberek őszinte tájékoztatását fontosnak tartom egy közösség életében.

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2020.  (02.06.) számú
határozatával döntött a helyi újság kiadásáról.  Településünknek pár éve nincs írott
sajtója,  amelyből a helyi lakosok információkhoz juthattak volna a Nagyorosziban
zajló eseményekről.  Hosszas előkészítés és egyeztetés után újraindul az Oroszi
Hírhozó,  amely reméljük, kárpótolni fog minden kedves olvasót.

Célul tűztük ki,  hogy a közérdekű információkat minél szélesebb körben juttassuk
el mindenkihez, hogy a település lakói pontos képet kapjanak Nagyoroszi mindennapjairól,
az önkormányzat munkájáról, folyamatban lévő és tervezett beruházásokról, fejlesztésekről
és a legfontosabb eseményekről,  történésekről.

Kérem Önöket, kísérjék figyelemmel az újrainduló helyi újságot.  Őszintén bízom
abban, hogy a lap megjelenése segíteni fogja Nagyoroszi lakóinak hiteles tájékoztatását.

Szívesen várjuk visszajelzéseiket, észrevételeiket,  ötleteiket és javaslataikat az
újsággal kapcsolatban.

Jó olvasást kívánok mindenkinek!

Babicska Károly
     polgármester
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2019.  A  helyi  önkormányzati választások  eredménye:

2019. október 13-án az ország legtöbb településén, így Nagyorosziban is Önkormányzati választásokat tartottak.
Itt dönthettek a lakosok azzal kapcsolatban, hogy ki az a hat fő, akik alkothatják az elkövetkező öt évre a Képviselő-
testületet, és ki lesz településünk polgármestere. A hat képviselői helyre 27-en jelentkeztek, polgármesternek 4-en
indultak. Választásra jogosultak Nagyorosziban 1627 fő.  Ebből megjelent 886 fő. (54,46%)

Polgármester:

Név: Érvényes szavazatok: Jelölő szervezet:

BABICSKA KÁROLY   418 (47.55%) Független
GÖNCZÖL JÓZSEF   194 (22.07%) FIDESZ-KDNP
GREGORCSOK GÉZA   181 (20.59%) Független
DR. FERENCZI GÁBOR     86 (9.78%) Független

Képviselők:

Név: Érvényes szavazatok: Jelölő szervezet:

BORBÉLY LÁSZLÓ 429 (49.54%) Független
VÁNDORNYIK ESZTER 402 (46.42%) Független
BÉKE VIKTÓRIA 398 (45.96%) Független
DÁVID ÁDÁM 365 (42.15%) Független
VARGA GÁBOR 322 (37.18%) Független
FÉLIX ÁGNES 251 (28.98%) Független
SZORCSIK ATTILA 203 (23.44%) Független
JUHÁSZ ZSOLT 194 (22.4%) Független
GÁL JÓZSEF 179 (20.67%) Független
FARKAS ZSOLT 170 (19.63%) Független
BALOGHNÉ GÁL LORETTINA
EVELIN 169 (19.52%) Független
BERKI LAJOS 167 (19.28%) Független
GÁL ZSUZSANNA ÉVA 165 (19.05%) Független
CSALLÓKÖZI JÓZSEF 158 (18.24%) Független
LAKATOS LÁSZLÓ 131 (15.13%) Független
JUHÁSZ MIKLÓS 130 (15.01%) Független
STASS RICHÁRD 121 (13.97%) Független
GARAZSI JÓZSEF 98 (11.32%) Független
MADÁRNÉ TAMÁS SZILVIA 95 (10.97%) Független
MATYASOVSZKI ANDRÁSNÉ 95 (10.97%) Független
GÁL KATALIN 93 (10.74%) Független
NÉMETH KRISZTIÁN 88 (10.16%) Független
KOVÁCS LÁSZLÓ KÁLMÁN 60 (6.93%) Független
BENYÓNÉ BALÁZS ÉVA 56 (6.47%) Független
FARKAS NIKOLETT 52 (6.0%) Független
DÉNES ÉVA 48 (5.54%) Független
MAYER LÁSZLÓ MIKLÓSNÉ 20 (2.31%) MUNKÁSPÁRT

Mindenkinek gratulálunk az elért eredményhez! A Képviselő-testületnek kitartást erre a ciklusra, és a választások
végeztével minden nagyoroszi lakosnak a közös cél lebegjen a szeme előtt.

                                                 A z  Ö nk or má ny za t
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Megalakult a képviselő- testület

2019. október 24-én került sor a HEMO színháztermében
a képviselő-testület alakuló ülésére. Az ünnepélyes
eseményen kb.  50 érdeklődő jelent  meg.
Az ülés elején Walter  Károly,  a HVB elnöke
ismertette a választás eredményét, melynek elfogadása
után átadta a polgármesternek és a képviselőknek
a megbízólevelüket .  Ezek ut án a képviselők és
a polgármester  let et ték esküjüket  és aláír ták az
esküokmányt .
Az aláírások után Walter Károly elsőként gratulált
a megválasztottaknak. Azt kérte, hogy béke legyen
a testület tagjai között. Tartsák tiszteletben egymás
véleményét.  Legyenek egészséges viták,  és vitás
esetekben fogadják el a többség akaratát. Jó egészséget
kívánt  a t estület  tagjainak munkájukhoz.
Gönczöl József leköszönő polgármester köszönetet
mondott mindazoknak, akik segítették őt az elmúlt
9 évben: a hivatali dolgozóknak és az önkormányzati
intézményben lévő munkatársaknak, de leginkább
feleségének, aki mindvégig mellette volt. A végén
pedig át tekintet te az elvégzet t  feladatokat ,  és a
képviselő-testületnek eredményes munkát kívánt.
Az újonnan megválasztott polgármester úr röviden
ismertette a ciklusra a terveit, úgymint a balesetveszély
csökkentése a faluban, az önkormányzati épületek
és járdák fokozatos felújítása, pályázati lehetőségek
kihasználása, és az újság újraindítása. Hozzátette,
hogy a célkitűzések megvalósításához sok munka,
akarat, és kitartás szükséges.  Elképzelhető, hogy
az elkövetkező évek kevesek lesznek hozzá,  de
el kell kezdeni,  hogy változások induljanak el
Nagyorosziban.
Utána alpolgármester választásra került sor, melyre
Babicska Károly polgármester Dávid Ádám Jánost
javasolta,  akit  a t estület  meg is választot t .
A következő napirendi pontok a bizottságok felállítása
vo lt ,  amelynek összetétele  a következőképpen
alakult :

Szociális bizottság:
Elnök: Borbély László István
Tagok: Béke Viktór ia

Vándornyik Eszt er
Külsős tagok: Ceglédné Rácz Zsuzsanna

Bakó Károlyné
Pénzügyi bizottság:
Elnök: Félix Ágnes

Tagok: Varga Gábor
Vándornyik Eszt er

Külsős tagok: Bálint -Busai Szilvia
Varga István

A bizot tságok külsős tagjai letet ték esküjüket ,
és aláírták az esküokmányt .
Ezt  követően polgármester  úr  megköszönte a
részvételt, és a jelenlévőket ünnepélyes koccintásra
invitálva,  az ülést  bezárt a.

Dávid Ádám

ÖN K ORM ÁNYZATI  HÍR EK

K ÉP VISE LŐK  B EM UTATK OZÁSA

Béke Viktória vagyok, Nagyorosziban lakom. Jelenleg
a község szívében, vállalkozóként üzemeltetem saját
virágüzletemet, így sokan ismernek.
A Budapest i Corvinus
Egyetemen szereztem
Tájépítész mérnök mester-
diplomát. Tanulmányaim
szerves részét képezte a
TELEPÜLÉSTERVEZÉS,
TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁS,
KÖRNYEZETVÉDELEM ,
TERMÉSZETVÉDELEM.
Ezekre a komplex
ismeretekre alapozom a
községgel szembeni
elképzeléseimet. Hogyan
fejleszthetjük és hozhatjuk újra lendületbe szeretett
községünket, hogyan tehetjük szebbé, rendezettebbé a
faluképet, valamint hogyan formálhatjuk a lakosság
szemléletét a környezettudatosság irányába.
Ezek mellett fontosnak tartom az EGÉSZSÉGES
ÉLETMÓD népszerűsítését is, mely alapját az Aerobik
sportedző képesítésem adja, mely végzettségemet
tovább képeztem sporttáplálkozás és táplálkozás
kiegészítés bizonyítvánnyal is. Így kiemelkedően
fontosnak tartom a helyi sportlehetőségek szélesítését
és szeretném a figyelmet felhívni a gyerekek és a fiatalok
egészséges étkeztetésére is.
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Borbély Lászlónak hívnak, 1973-tól vagyok nagyoroszi
lakos. A faluban kevesen vannak, akik nem ismernek.
Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy már negyedszer
választottak meg a helyi lakosok önkormányzati
képviselőnek. Itt is szeretném megköszönni a sok száz
választómnak a bizalmat , amivel megtisztelték
személyemet. Mindig a közösség érdekeit szem előtt
tartva végeztem-végzem a rám bízott képviselői
feladatokat.  A falu és polgárai igényeit mindig
igyekszem szem előtt tartani, mindig szívesen fogadom,
ha problémáikkal megkeresnek, és a lehetőségeimhez
mérten mindig próbálok segíteni. A felmerült kérdéseket,
kéréseket tolmácsolom képviselőtársaim és
polgármesterünk felé, a legjobb megoldást keresve.
A változás-változtatás és a megújulás jegyében kezdtünk
meg munkánkat 2019 őszén, ami sok-sok energiát és
időt igényel, hiszen az örökségünk hiányosságait
mielőbb rendezni kellett és még sajnos kell is. Ezek
megoldása után már a jövőt tervezzük, igyekszünk a
lehető legtöbb lehetőséget és forrást megszerezni
Nagyoroszinak.
Hiszek abban, hogy képviselőtársaim fiatalos
lendületével és az én sok éves képviselői
tapasztalatommal együtt hosszú távú fejlődést tudunk
elérni szeretett falunknak. Igyekszünk az önkormányzat
pályázati tevékenységét is sikeressé tenni. El kell
mondanom, hogy a Magyar Faluprogram keretében már
több pályázat is íródott. Egy-egy ilyen pályázat megírása
és benyújtása is komoly és felelősségteljes feladat,
amelyet önkormányzatunk dolgozói pontosan és
szorgalmasan végeznek. Sajnálatos módon ez idáig
forráshiány miatt nem tudtunk pályázatot nyerni. De
nem adjuk fel!
Ahogy eddig is tettem képviselői éveim alatt, a
döntéseimet mindig a tényekre alapozva és legjobb
tudásom szerint hozom meg a választóim javára. Ahogy
mondani szoktam: az igaz és az egyenes út a legrövidebb
és a legjobb!

Ezúton is köszöntöm az Oroszi Hírhozó olvasóit,
és nagy örömmel tölt  el,  hogy újabb adósságot
sikerült törleszteni a lakók felé! Remélem hosszú
éveken keresztül működni fog a nagyoroszi lakosok
tájékozt atása ezen a t erületen is.
Röviden magamról: Dávid Ádámnak hívnak,
31 éves nagyoroszi lakos. 3 éve házas. Feleségem
Dávid-Megyeri Nóra.  Hatodik éve dolgozok a

Knaus Tabbert Kft-
nél, mint rendszergazda.
Amit a hivatásomnak
érzek, és ezért hálás
vagyok a Jóistennek,
hogy ezzel foglalkozha-
tok, nap mint  nap.
Munkám mellet t  a
helyi Római Katolikus
Egyházközség akolitusa
vagyok tavaly szeptember
óta, és legjobb tudásom
szerint  szeretném
szolgálni közösségünket .  Mind a szertartások
tekintetében, mind a plébánia napi szintű működésével
kapcso latban, amivel megbíz plébánosunk.
Ezek mellet t  pedig a Nagyoroszi HBBSE-ben
vagyok vezetőségi t ag,  ahol az egyesület  napi
szintű feladataiban is segédkezek.

A 7 fős testületben ugyan csak egy szavazatom
van, de mindig arra törekszem, hogy legjobb
tudásom szerint ,  le lkiismeretemre hallgatva a
falu javát  támogassam és szolgáljam, amíg az
összeegyeztethető hitemmel,  és a szüleinktől
tanult  hagyományokkal.
Szeretném támogatni az Egyházközösséget ,  a
helyi sportéletet (nem csak a labdarúgást), falunk
fokozatos szépítését, épületeink korszerűsítését,
kulturális  életünk pezsgését ,  szolgáltat ásaink
bővítését ,  hogy lakosságmegtar tó  erőnk minél
jobb legyen.

Hiszek a lakosok összefogásában, és akt ív tenni
akarásában! Mindig azok a dolgok tudnak sikeresek
lenni és hosszútávon működni,  amit  az emberek
magukénak éreznek, és ők maguk is tet tek ér te.
Szeretnék minden ilyen egyéni és tömeges kezdeményezést
támogatni.

Bármilyen kezdeményezés, probléma esetén állok
rendelkezésükre!

Félix Ágnes vagyok, születésem óta Nagyorosziban
élek. Végzettségem képesített könyvelő, vállalati
tervező, statisztikus, a salgótarjáni Táncsics Mihály
Közgazdasági és Kereskedelmi szakközépiskolában
végeztem, de megszereztem a mérlegképes könyvelői
végzettséget is. Legtöbben a Takarékbankból ismernek,



Oroszi Hírhozó 2020. augusztus 5Oroszi Hírhozó 2020. augusztus

de jelenleg már a
ba la s s a g ya r ma t i
Ipoly Cipőgyár Kft-
ben dolgozom
pénzügyi-számviteli
ügyintézőként.
Édesapám Félix
József nyugdíjas,
s z o b a f e s t ő k é n t
dolgozott és
méhészkedik még
jelenleg is.
Édesanyám Félix

Józsefné (Szandai Juli) a Tsz-ben dolgozott az
állattenyésztésben, már ő is nyugdíjas.
Két gyermekem van, Szabina Szolnokon él, tanítónőként
dolgozik, Balázs még velünk lakik, egyetemi
tanulmányait jelenleg halasztotta,  egy helyi
vállalkozónál dolgozik.
Párom Bódis Bertalan a helyi iskolában tanít, biológia-
földrajz tanár, megyei szaktanácsadó.
Képviselői munkám során népszerűsíteni szeretném a
természetjárást, fellendíteni a Nagyoroszi környéki
turizmust. Terveim közt szerepel a falu szépítése,
élhetőbbé tétele. Azon szeretnék dolgozni, hogy
községünk a fiatal családok számára vonzó legyen,
minél több fiatal itthon telepedjen le, alapítson családot.
Szeretném, ha az időseknek is minél több segítséget
tudnánk nyújtani, hogy megkönnyítsük az életüket.

Varga Gábor vagyok, családom Abaúj és Zemplén
megyék határán, a Hernád folyó völgyében lévő
kistelepülésekről - Hernádbüd és Pere - származik.
Jómagam Miskolcon születtem, ahol kozmetikus
édesanyámmal, épületgépész édesapámmal és
húgommal együtt az egyetemi évek kezdetéig közösen
éltem.
Családom támogatásával a Gödöllői Szent István
Egyetemen szereztem agrármérnöki diplomáimat: 2006-
ban Növénynemesítő- és Növénybiotechnológia, majd
pedig 2011-ben Növényorvosi képesítéssel.
Tizennégy évvel ezelőtt az egyetemi évek során
ismerkedtem meg párommal, Pintér Ágnessel, aki immár

10 éve a feleségem, és három gyermekünk - Luca, Máté
és Dávid - édesanyja. Bevallom, hogy miskolciként
párom hatására
csöppentem be a
Pintér család
mindennapjaiba és
ezzel együtt jutottam
el életemben először
Nagyorosziba, abba a
nógrádi községbe,
amely napjainkra
már családunk
ot thonává vált.
Meggyőződésem,
hogy valódi
életterünkké lett idő
közben Nagyoroszi,
a település, melynek
adottságai, fejlődési
lehetőségei kiemelten fontosak családunk boldogulása
számára csakúgy, mint az itt élő valamennyi falubéli
számára egyaránt.
Képviselőként a településért végzett munkámat a község
és a közösség lehetséges fejlődésének szolgálatába
kívánom állítani, munkámmal ennek érdekében segíteni
szeretném valamennyi korosztály számára megfelelő
adottságokkal rendelkező, és még élhetőbb település
kialakítását Nagyorosziban.
Üdvözlettel: Varga Gábor

Vándornyik Eszternek hívnak, Nagyorosziban lakom.
Diplomámat a Nyugat-magyarországi Egyetem
Gazdálkodási és menedzsment szakon szereztem meg,
mint közgazdász. Ezt
követően idén 9. éve,
hogy egy budapesti
magánvállalkozás-
nál dolgozok
irodavezetőként.
Számos gazdasági,
pénzügyi és
logiszt ikai tudást
sajátítottam el ezen
időszak alatt  s
f o l y a m a t o s a n
figyelem az újonnan

5
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elém gördülő lehetőségeket. A megszerzett tudásomat
szeretném a gyakorlati életben is beleilleszteni a
képviselői feladataimba. Nagyoroszihoz erős családi
szálak fűznek, ugyanis szüleim és egykori nagyszüleim
is szívükön viselték a falunk sorsát.
Édesanyám Vándornyik Ottóné, aki jelenleg a családi
méhészetből előállított termékeket értékesíti a falu
központjában lévő „Mézes”-ben. Édesapám Vándornyik
Ottó, akit  sokan ismerhetnek méhészként,
gazdálkodóként, polgárőrként.
Terveim között szerepel a nagyoroszi közösségi élet
újbóli fellendítése, a fiatalabb-, illetve az idősebb
korosztály számára is különböző lehetőségek
megteremtése. Érezzék a lakosok, hogy ők fontosak s
mindezt kizárólag együtt tudjuk elérni. A többi
képviselőtársammal közösen élhetőbbé, szebbé tenni
Nagyoroszi közösségi tereit és mindennapjait!

BÖLCSŐDEVEZETŐ BEMUTATKOZÁSA

A Nagyoroszi Bölcsőde vezetőjeként szeretném
Önökkel megosztani,  hol tart a bölcsőde projekt.
2019. szeptemberétől dolgozom e festői szépségű
községben. Előtte Ősagárdon, majd Vácon, közel
tíz évig dolgoztam kisgyermeknevelőként, szociálpedagógusi
diplomám megszerzése után lehetőséget  kaptam
egy 42 férőhelyes bölcsőde vezet ésére.
Az új kihívás és a nagyobb anyagi elismerés
motivált  a  munkahelyvált ásban.
A polgármester, és jegyzőváltás, valamint a járvány
lelassítot ta a  bö lcsőde megnyitását ,  de ma már
elmondhatom, hogy az összes hatósági ellenőrzésen
- kisebb hiánypót lásoktól eltekintve - sikeresen
megfeleltünk.
Azoknak a családoknak szeretnénk szeptembertől
segítséget nyújtani, akik munkavégzésük, tanulmányaik,
szociális körülményeik miatt gyermekük napközbeni
ellátását bölcsődében tudják megoldani. A mindent
kielégítő ,  szabványoknak megfelelő,  igényesen
berendezet t  int ézmény 12 gyermek ellátására
alkalmas.
Játékkészletünk a 20 hetes korúaktól a háromévesekig
minden korosztály számára önfeledt örömet biztosít.
Udvarunkon mobil és fix játékok segítik a mozgásfejlődést.
Olyan intézmény működtetése a célom,  ahová
a gyerekek szívesen járnak, mert szerető, biztonságot
adó , ot thonos légkör veszi őket  körül,  ahol a
gyermekeket életkori sajátosságaik, eltérő természetük,

egyéni fejlet tségi szint jük figyelembevételével
nevelik  és gondozzák.
A beiratkozás egész évben folyamatos, szeretettel
várom önöket, hogy személyesen is megismerkedhessenek
a bölcsődei élet tel.

B e sze  E d i t

KÖSZÖNET

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azon nagyoroszi
vállalkozóknak, akik áldozatos munkájukkal, önként
segítették a Bölcsőde épületének még hiányzó külső és
belső munkálatainak kivitelezését, ezáltal is elősegítve,
az intézmény mihamarabbi megnyitását.
                                                          Az Önkormányzat
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HÍRE K ,  ESEM É NYEK

Mindenki Karácsonya 2019

2019 decemberében ismét megrendezésre került a
Mindenki Karácsonya elnevezésű jótékonysági
program.

A programra érkezők egy színvonalas iskolai előadáson
vehettek részt, amelyet a Nagyoroszi Általános Iskola
diákjai adtak elő, külön köszönet jár nekik. Minden
érdeklődő egy gazdag csomagot vehetett át. A csomagok
tartalma tej, tészta, cukor, alma, mandarin és háromféle
szaloncukor volt.

A csomagok tartalmát az Önkormányzat finanszírozta,
köszönjük a Coop ABC-ből Baricz Juliannának és a
község két zöldségesének, Bacsa Lajosnak és Balázs
Lászlónak a csomagok minőségi áruval való ellátását.

A programon résztvevők száma kb. 80 fő volt, a
csomagok mellett ízletes babgulyást szolgáltak fel a
polgármester úr és a képviselő-testület tagjai, ezzel is
erősítve az összetartozást és az ünnep szeretetét. Az
ünnepre való hangolódást tovább segítették a háttérben
szóló karácsonyi dallamok.

Reméljük, a 2020-as évben is ilyen sikeres lesz a
Mindenki Karácsonya, szeretettel várunk mindenkit
decemberben.
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Faluszépítő program I.

2020. májusában hirdettük meg az „Első Nagyoroszi
Faluszépítő” akciónkat.

Szerencsére kegyes volt az időjárás hozzánk, így az
eltervezett és meghirdetett feladatokat sikeresen
teljesíteni lehetett.
A kitűzött területek a következők voltak: HEMO előtti
kiskert átrendezése, a zöld hídra kikerültek virágládák,
a híd melletti szobor környékének virágosítása, valamint
a Polgármesteri Hivatal és a Posta előtti terület
átgondolása.
A napot sikeresen zárta az önkéntesekből álló csapat,
igaz szerény számú volt az érdeklődés a programra,

azonban ez nem csorbította a jókedvet és a feladatok
kivitelezését.
Szívből reméljük, hogy a lakosság pozitívan fogadja az
új ültetési- és díszítési törekvéseinket. További
faluszépítési akciók is szerepelnek a terveink között,
amelyeket szintén meghirdetünk, és bízunk a közösség
segítő szándékában, amelyre szeretettel várunk
mindenkit.
Ezúton is szeretnénk külön megköszönni a
résztvevőknek a jelenlétet, illetve a profi munkavégzést!

Lakosság részéről:
Bódis Bertalan, Gál Zsuzsanna, Baricz Julianna,
Koleszár Barnika, Koleszár Kornél,
Varga-Pintér Ágnes
Önkormányzat részéről:
Babicska Károly, Béke Viktória, Berki Lajos, Borbély
László, Dávid Ádám, Félix Ágnes, Pikács Hajnalka,
Varga Gábor, Vándornyik Eszter
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Trianoni megemlékezés

Idén volt a 100. évfordulója a 1920. június 4-én Nagy-
Trianon kastélyban aláírt békediktátumnak, ami a
hazánkra nézve tragikus következményekkel járt. A
járvány utáni időszak lehetőségeihez mérten a
Nagyoroszi Önkormányzat is megemlékezett erről a
szomorú eseményről.
Az ünnepség kezdete előtt sötét fellegek gyülekeztek,
és nem sokkal később elkezdett szakadni az eső is, de
akik eljöttek a megemlékezésre, azoknak nem szegte a
kedvét az időjárás. A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége (KÉSZ) országos kezdeményezésére a
Nagyoroszi Szent Miklós templom harangjai is
megszólaltak 16:30 órai kezdéssel, 100 másodperce.
Miután elhallgattak a harangok, felcsendült a Himnusz.
Utána következtek polgármester úr ünnepi gondolatai,
és Polgár Bence elszavalta Juhász Gyula: Trianon című
versét. Végül az ünnepséget a Szózat zárta le.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvételt a
körülmények ellenére, és azoknak is, akik segítettek a
megemlékezés létrejöttében!

Díszpolgári cím adományozása

Díszpolgári cím adományozására került sor
Nagyorosziban.

„Nagyoroszi Község Díszpolgára” cím annak a
köztiszteletben álló magyar, vagy külföldi
állampolgárnak adható, aki Nagyoroszi község és
polgárai számára, a község fejlődése, gyarapodása és
hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő
tevékenységet végzett.

A Képviselő-testület tagjai írásban javasolták Hornyák
Endre Mihály volt polgármester urat erre a megtisztelő
Díszpolgári címre, a településért végzett kiemelkedő
munkája elismeréseként.

Nagyoroszi Község Önkormányzat Polgármesterének
18/2020. (06.16.) számú határozatával Hornyák Endre
Mihály részére „Nagyoroszi Község Díszpolgára” címet
adományozta.

A díszpolgári cím átadására - egészségi állapotára való

tekintettel - szűk családi körben került sor 2020. június
17-én. Az ünnepségen az önkormányzat részéről jelen
volt Babicska Károly polgármester, Dávid Ádám János
alpolgármester, és Kapás Ildikó jegyző.

A polgármesteri köszöntő után díszoklevél és egy
emlékplakett került átadásra az ünnepelt részére. Ezt
követően kötet len beszélgetés keretében
megismerhettük egykori polgármesterünk kiváló
humorát.

Mély fájdalommal vettük tudomásul a szomorú hírt,
hogy új titulusát nem élvezhette sokáig itt a földi életben.
Vigasztaljon minket az a tudat, hogy bár nem régóta
rendelkezett a Díszpolgári címmel, de mindenki az azzal
járó tisztelettel bánt vele, és beszélt róla.

Nagyoroszi újonnan megválasztott díszpolgára 2020.
július 20-án elhunyt.

Ezúton is kívánunk őszinte részvétet az elhunyt
családjának, szeretteinek, Nagyoroszi Község
Önkormányzata és Képviselő-testülete nevében!

(A temetés polgári szertartása lezajlott, a volt
polgármesterünktől sokan búcsúztak egykori
polgármestertársai, munkatársai, falubeliek. A szerk)
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Nagy Lajos (élt 67 évet)
Puporka Barnabás (élt 18 évet)
Pusztai Richárd Tibor (élt 34 évet)
Szabó Miklós Tiborné (szül.: Bander Katalin, élt 83
évet)
Szilágyi László (élt 69 évet)
Veki Józsefné (szül.: Molnár Margit, élt 77 évet)
Vidra József (élt 67 évet)

,,Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, Hiába
szállnak árnyak, álmok, évek, Ők itt maradnak bennünk
csendesen.”

Gólyahír

Simó Panna                2019.11.20.
Szorcsik Csaba          2020.01.01.
Fövényesi Réka         2020.01.06.
Varga Ákos                2020.02.03.
Jardek Noel László    2020.03.17.
Novák Zara                2020.06.11.
Szorcsik Bence          2020.07.09.

„A gyermek az öröm, reménység, gyönge kis testében
van valami világi, ártatlan lelkében van valami égi,
egész valója olyan nekünk, mint a tavaszi vetés; ígéret
és gyönyörűség.”     Gárdonyi Géza
Szívből gratulálunk a szülőknek, a babáknak hosszú,
egészséges és boldog életet kívánunk!
Az Önkormányzat

(Amennyiben a szülők is hozzájárulnak, szívesen várjuk
és rakunk ki a babákról képet.)

Nagyoroszi Lakosoktól búcsúzunk!

Ács Gábor (élt 24 évet)
Adler Hugó (élt 69 évet)
Balogh Istvánné (szül.: Cserődi Mária, élt 72 évet)
Benke László Jánosné (szül.: Stern Magdolna, élt 66
évet)
Bobák Józsefné (szül.: Berta Erzsébet, élt 84 évet)
Busai Istvánné (szül.: Velebni Ilona, élt 84 évet)
Csallóköziné Dankó Mária (született: Dankó Mária,
élt 83 évet)
Dobsonyi Jánosné (szül.: Törincsi Edit, élt 84 évet)
Hornyák Endre „Nagyoroszi Község Díszpolgára”
(élt 74 évet)
Koncz Lajosné (szül.: Nagy Mária, élt 93 évet)
Maglódi Imréné (szül.: Dinnyés Margit, élt 82 évet)
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Kedves László Atya,  Kedves Testvérek!

Hálával és köszönet tel a szívünkben jöt t ünk el
ezen a szép délelő t tön a legszentebb áldozat
bemutatására,  a szentmisére.

„Uram! Ma szép,  ma jó,  ma szent a lélek
szava

Mert benne cseng a hála diadala,

Mert benne cseng az örök
felmagasztalás,

Dicsőség Istennek és hálaadás!”

Hála és köszönet mindenható Istenünknek, amiért
5 eszt endővel ezelőt t  ideküldöt t ,  ide vezérelt
hozzánk téged László atya, és megtartott, megőrzött
közöt tünk ennyi idő re.

„Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen
megmentsek némelyeket .” (1 Kor 9,22)
Papi jelmondatodhoz mindig hű voltál, szolgálatod
minden napján elénk élted hitvallásodat cselekedeteidben,
minden felénk fordulásban,  minden vigasztaló
szóban,  amit  nekünk nyújtot t ál.
Fáradhatat lanul,  kitartóan és bö lcsen vezet t él
minket az igaz úton, a keskeny ösvényen, hatalmas
tudásoddal és t iszta  lelkeddel.
Gazdagítottál minket  hitbéli és lelki életünkben:
a szentmiséken, ahonnan mindig tanításod ajándékaival
a szívünkben térhet tünk haza.  A Bibliakörben,
ahol a  Szent írást  magyaráztad és lehetőséget
adtál arra,  hogy mi is  megismerhessük egymás
véleményét, ezáltal közelebb kerülhessünk egymáshoz
és Teremtőnkhöz.  A latin szentmiséken, a nagycsütörtökön
végzett lamentációban, a nagypéntek esti keresztútjárásokon,
a szentségimádásokon, különösen az egyéni alkalmakon,
amelyek csendességében egészen megérezhettük
Urunk közelségét .
Az advent i áhitatokon,  a hajnali misék utáni
teázásokon, a nagy ünnepeink előtt általad szervezett
lelkigyakorlatokon átélhettük a meghitt készülődés
kegyelmét .
A gyalogos zarándoklaton, a belföldi és a külföldi
zarándokutakon megtapasztalhattuk az úton lévők
Istenkeresését ,  a megérkezés ö römét .

B Ú CSÚ ZTATÓ
A világi év végéhez közeledve az egyházi közösség
formálásában nagy szerepet  töltöt t  be a hálaadó
vacsora,  amelyen megköszönted mindenkinek
a munkáját ,  aki bármit  is tet t  az adot t  évben az
egyházközségért. Megható, lélekemelő és megerősítő
volt a házassági évfordulót  ünneplő házastársak
hálaadó szentmiséje, ennek keretében a házastársi
fogadalmuk megújítása.
Fontos volt számodra, hogy gyermekeink is megismerjékJézust,
a gyermekszentmiséken, az ifjúsági találkozókon,
a vidám hangulatú hittantáborokban, a ministránsok
számára szervezet t  kirándulásokon, a családos
adventi koszorúkészítéseken. Így közelebb hoztad
Isten országát közösségünk fiataljaihoz, családjaihoz
is .

Kifogyhatatlanul adtál nekünk, mindig tele voltál
tervekkel, sosem csüggedtél el, bátorítottál minket,
mellet tünk álltál,  odaadtad magadat  teljesen a
szo lgálatban, így mindenkinek mindene let tél.

„Akinek Istenben boldogsága egyre nő,

Elindul adni.  Ad és vissza nem kér.

Szolgál.  Kicsinek,  nagynak,  mindenütt,

mindenkinek. Bérre, hálára nem vár.

Alázatosan fölfelé tekint,

ha itt is,  ott  is  fölragyog egy szempár.

Ha Krisztus fénylő napja rámosolygott,

adni,  szolgálni így indul el az,

aki boldog.”

Óvó pásztora voltál a rád bízott nyájnak, mindenkire
odafigyelt él,  nem hagytad,  hogy bármelyikünk
is elvesszen.

Lelki épülésünk mellett anyagiakban is gyarapítottad
a rád bízott egyházközséget. Felújíttattad orgonánkat,
amely azóta is zengő hangjával szolgálja a Teremtőt.
Megújult templomunk fűtési rendszere, a hangosítás,
a t emplomi világításunk, melynek visszafogo t t
fényei a hajnali szentmiséken elősegítet te belső
lelki készülődésünket, ünnepeinken pedig beragyogta
templomunkat. Felújított harangjaink érces hangon
hirdet ték és hirdetik a világnak Isten dicsőségét .
Gondod volt a plébánia épületére, megszépítetted
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B ESZÁ M OLÓK

Ovis hírek a 2019/2020-as tanévről

Az óvoda élete szeptembertől a megszokott mederben
folyt, programjaink a munkaterv szerint kerültek
megrendezésre. Új óvodásaink zökkenőmentesen
beszoktak, s a nyári időszak után a nagyobbak is hamar
visszaálltak az óvodai életbe.
A csoportok életkorához igazodva megemlékeztünk
október 23-áról, s a gyermekek által készített zászlókat
elhelyeztük a község emlékművénél. November 15-én
az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a helyi
méhészek támogatásával gyermekeink finom mézes
reggelit tízóraizhattak.
Hagyományainkhoz híven szerveződött a Télapóünnep
is!
December 5-én Télapóváró műsor keretében kis
mesejátékkal kedveskedtünk a gyerekeknek, majd aznap
délután nagycsoportosainkkal ellátogattunk a pataki
Mikulásházba. Másnap reggel 9 órára érkezett hozzánk
két Krampuszával a Télapó. A gyerekek nagyon örültek
a csomagoknak, s lelkesen verseltek, mondókáztak,
daloltak a Télapónak.
December 11-én délután kiscsoportosaink a szülőkkel
közösen barkácsolhattak, karácsonyfadíszt s asztali
dekorációt készítettek, majd a feldíszített karácsonyfát
körülállva ünnepeltek.
Az óvodai karácsonyi ünnepség december 18-án délelőtt
volt, melyre meghívtuk nyugdíjas és gyesen lévő óvodai
dolgozóinkat is. Az óvónénik betlehemes pásztorjátékot
adtak elő, majd a rövid műsor után a gyerekek nagy
örömmel vették birtokba a rengeteg ajándékot.
Az újév első szervezett programja február 5-én volt,
melynek során a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. “házhoz menő”
programjai keretében a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos tudnivalókkal ismerkedhettek; majd
újrahasznosításos technikával barkácsolhattak
nagycsoportosaink.
Február első péntekén mindenki jelmezbe öltözött, s sok-
sok sütivel, szörppel, tánccal telt a délelőtt. A farsangi
ünnepkör zárásaként február 25-én egy igazi
kiszeégetéssel kergettük el a telet!
Az előző évekhez hasonlóan a nőnap alkalmából
nagycsoportosaink rövid műsorral köszöntötték régi
nyugdíjas dolgozóinkat és gyes-en lévő kolléganőnket.
A szülői munkaközösség jóvoltából az óvodás kisfiúk
köszöntötték a lányokat és a dolgozókat.
A tanév utolsó ünnepe, melyet  intézményileg
megtarthattunk, a március 15-e volt.

a környezetet  a plébániaudvar és a  templomkert
rendezésével,  korszerűsít tetted a plébánia fűtési
rendszerét  is.
Köszönjük, hogy kitartot tál mellet tünk, mindig,
mindenkor gondod volt  ránk, szeret tél minket
és segítettél abban, hogy már itt, ebben a közösségben
építhessük Isten országát és általad jobb emberré
válhassunk.

Útravalóul egy verssel kívánunk neked, kedves
László atya, további szép és tartalmas szolgálatot
az új helyeden:

„Krisztus, csodálatos vagy,

élő,  hatalmas és jelenvaló!

Szavak zűrzavarában

szíven talál a Szó,

halálból életre keltő,

új útra indító.

Sodor, mint a vihar,

győzelmes erővel.

Hívsz, és indulni kell.

Küldesz és menni kell,

szolgálni és tenni kell.

Szereteted parancsa

szívünkben énekel.

Nyomodban új meg új

tanítvány indul el

szolgálni mint a fény,

ízt adni,  mint a só.

Hogy bennünk is  Te szolgálj,

őbennük is  Te légy

élő,  hatalmas és jelenvaló.”

A Jóisten áldása kísérjen utadon, Isten veled!

                                               Megyeri At tiláné Kriszti

                                                v i l ág i  e l nö k
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A csoport életkorának megfelelő tartalommal
beszélgettünk a témáról, s készítettünk ünneppel
kapcsolatos jelképeket a gyerekekkel.
A nevelési év rendjében a munkatervhez képest komoly
változás jelentett az ünnep utáni napon, a koronavírus
miatt  kihirdetett országos vészhelyzet.
A március 16-án összehívott  rendkívüli
képviselőtestületi döntés értelmében ekkortól az óvoda
zárva volt; de ügyeleti rendszerrel működtünk május
22-ig.
Erre az időszakra eljárásrendet készítettünk, ami
meghatározta óvodai mindennapjainkat.  Ennek
értelmében az óvodai zárvatartás alatt  a
következőképpen végeztük munkánkat:
-Elvégeztük az időszak elején az óvoda fertőtlenítő,
takarítási munkáit.
-Felváltva ügyeltünk, s minden dolgozó kivette az 5
hónapra időarányosan jutó szabadságát.
-Elvégeztük az egyébként tanév szorgalmi időszakának
végén elvégzendő írásos munkákat (gyermekek
értékelése, év végi csoport értékelés, stb)
-Felülvizsgáltuk, szükség esetén módosítottuk; illetve
új szabályzatokat, dokumentumokat írtunk.
-Eszközöket készítettunk, javítottunk.
-Május második és harmadik hetében jórészt elvégeztük
a nyári nagytakarítás feladatait.
-Az óvoda zárt  facebook csoportjaiban az
óvodapedagógusok az ünnepek és jeles napok aktuális
témáiban foglalkoztatási lehetőségeket ajánlottak fel a
szülőknek (most már minden csoportnak van olyan
oldala az interneten, ahol közreadhatjuk a fontosabb
információkat,  valamint az óvodában történt
eseményekről, programokról, rendezvényekről készített
fotókat óvodásaink szüleinek)
-A karanténhelyzet miatt az eddigiektől eltérő módon
került sor az óvodai beiratkozásra. Az óvodaköteles
gyermekek automatikusan beírásra kerültek, hacsak nem
jelzett a szülő, hogy máshová szeretné vinni gyermekét.
A szülőkkel való konzultáció, kapcsolattartás teljesen
az internetes (online) módra hagyatkozott.
Ezen időszakban természetesen összevont csoportokkal
működtünk; egy hónapig 5-6, majd Húsvét után 8-9
gyermekkel voltunk 2 csoportban.
Május 4-től már 17 gyermek szülei vették igénybe az
ügyeletet.
A május 25-ei héttől 4 csoportban 46 gyermekkel
voltunk, s a Pünkösd hétfőtől 48-56 közötti gyermek
járt óvodába.
Sajnos tőlünk független okok miatt ebben a tanévben
elmaradt a nagycsoportosok hosszú évekre
visszatekintő, s hagyománnyá váló Nógrádmarcali
Szemétlerakó és Hulladékfeldolgozó megtekintése;
valamint mindazok a programok, melyekre március 16.

után került volna sor. (nyílt napok a csoportokban, anyák
napja,  első osztályosok látogatása, évzáró,
nagycsoportosok kirándulása)
Amint a helyzet és az országos enyhítések lehetővé
tették, sor kerülhetet t az iskolába menő
nagycsoportosaink búcsúztatására. A kényszerítő
körülmények miatt új módon, az óvoda udvarán került
sor a ballagási ünnepségre, melyen minden ballagó
gyermek két hozzátartozója vehetett részt.
A problémák ellenére nagyon színvonalasra sikerült a
ballagók műsora; a gyerekek megható, szívhez szóló
versekkel,  dalokkal búcsúztak az óvodától,  a
dolgozóktól s óvodás társaiktól.
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- akik igényt  tartot tak a táborra - eltölt het t e,
elt ölthet i a nyári szünet  egy részét  az isko lai
táborban. Az 1.  turnus június 29-től július 3- ig
tartott, melynek a sport volt a fő vonulata. Tartalmas
és klassz tábor volt, tele jobbnál jobb programokkal!
Jó volt látni, ahogy a gyermekek örültek egymásnak
és a sok-sok játékos feladatnak. Köszönet  a  2
megvalósít ó  ko llégának: Terényi Bernadet tnek
és Tóth-Peredi Anitának.

Tartalmas pihenést , kikapcsolódást , hosszú nyári
szünetet  kívánok minden diákunknak!

Megyeri Att iláné     igazgató

Börzsöny Általános Iskola hírei

Kedves Olvasóink!

Nagy öröm és megtiszteltetés iskolánk számára,
hogy mi is megjelenhetünk az oroszi újság lapjain.

Köszönjük ezt a lehetőséget!

Nem volt könnyű az elmúlt időszak, azt is írhatnám,
embert  próbáló feladatokat  kellet t  mego ldania
gyermeknek,  szülőnek, tanárnak egyaránt ,  de
SIKERÜLT! A legtöbb gyermek eredményesen
zárta a 2019/20-as tanévet .

Ez az eredményesség nagyban köszönhető diákjainknak,
hiszen kit artásuk,  önállóságuk és szorgalmas
munkájuk nélkül ez nem sikerült  volna.  Nagy
köszönet  illet i a  szülőket ,  akik – sokan munka
mellet t – segítet ték gyermekeiket ,  nem hagyták,
hogy a csemetéik elvesszenek a sok-sok megoldandó
feladat  közöt t ,  kicsit  tanítókká váltak ők is,  a
szokottnál jobban belemélyedve az iskolai tanulnivalók
rejtelmeibe. Köszönet  illet i pedagógusainkat is,
hiszen ők is igyekeztek mindent  megtenni azért ,
hogy a digitális tanrendben elsaját ítot t  tudás
megmaradjon a gyermeki elmékben. Mindenkinek
új volt  ez a helyzet  és rámutatot t  arra,  hogy
milyen jó  is a  „valódi” iskolai élet ,  mennyire
tud hiányozni diáknak, tanárnak és szülőnek egyaránt.

Rendhagyó volt ballagásunk, amelyet 2020. június
20-án  -  szombaton - 10 órakor  tar tot t unk az
iskolában. Bár szomorkás volt az idő, de az ünnepélyesség,
a meghittség jelen volt  az egész rendezvény alatt.
Szép és különleges volt  a folyosó és a  8.-os
osztályterem díszítése,  amit  ezúton is köszönünk
a hetedikes szülőknek, a tanári karból Szabóné
Donkó Annának és Kovács Karinának, akik mindent
megtettek azért, hogy ez a ballagás is emlékezetes
és szívet  melengető legyen.

Hálatelt szívvel gondolnak nyolcadikosaink osztályfőnökeikre:
Hámoriné Szajbert Piroska, Viczián Anna és Tóth
– Peredi Anita tanítókra, akik összefogták, irányították
ezt a közösséget és segítséget nyújtottak  a gyermekeknek
8 éven keresztül az iskolai élet  mindennapjaiban.
Köszönet illeti iskolánk összes pedagógusát, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy a „Börzsönyös” diákjaink
eredményesek legyenek, eljussanak életük következő
állomásához, a középfokú oktatásba.

Ez az első év, amikor intézményvezetőként beadtam
az Erzsébet tábor 2 turnusára intézményünk pályázatát,
amelyet meg is nyertünk, így tanulóink egy része,

Diáksport

A 2019-2020-as tanévet újult erővel és nagy lendülettel kezdtem
el, azzal a céllal, hogy megpróbálok még több sportversenyen
részt venni a gyerekekkel. Ez sajnos a koronavírus kialakulása
miatt nem valósult meg, de ameddig a karantén nem alakult
ki, addig sem tétlenkedtünk sportolás terén.
Szeptemberben az Európai Diáksport napját iskolánkban is
megtartottuk, ahogyan az eddigi években. Az adott évnek
megfelelő távot szokták iskolánk tanulói teljesíteni. Ezt a
futótávot a Hora dombon előre kijelölt pályán, osztályonként
teljesítették a gyerekek. Nagyon élvezték, hogy szinte az egész
iskola együtt futhatott rövid időeltolással.
Decemberben Diósjenőn játékos sportversenyen vettünk részt
alsós gyerekekkel, ahol jól szerepeltek. Tavaly indultunk először
és a gyerekek nagyon élvezik ezt a fajta versenyt.
Ugyanebben a hónapban Kézilabda Mikulás Kupán
szerepeltek a gyerekek Rétságon, amit a IV. korcsoportos
leányok megnyertek, a III. korcsoportos fiúk és lányok valamint
a IV. korcsoportos fiúk 2. helyen végeztek.
Februárban elkezdődtek a kézilabda fiú és leány diákolimpiák,
amelyen III. és IV. korcsoportban is szerepeltek iskolánk diákjai.
A 3. korcsoportos fiúk a megyei döntőre továbbjutottak a IV.
korcsoportos lányok már a megyei elődöntőt nem tudták
lejátszani. Gyermekeink a körzeti és megyei elődöntőkön
szépen teljesítettek. A megyei döntők megrendezése elmaradt
a kialakult helyzet miatt.
Ebben az évben először szerepeltünk Intézményi Bozsikban,
ahol 3. és 4. osztályos gyermekek vettek részt. Torna
rendszerben játszottak a gyerekek, Diósjenőn és Romhányban.
A gyerekek szerették ezeket a tornákat, szívesen vettek rajta
részt. Az utazást szülők segítségével valósítottuk meg. Az utolsó
torna elmaradt a kialakult helyzet miatt. De a Magyar
Labdarúgó Szövetségtől minden gyermek kapott egy névre
szóló oklevelet és érmet.
Ebben a tanévben gyermekeink mezei futó, atlétika összetett
és egyéni, labdarúgás, valamint kisiskolák versenyen
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Óvoda felújítási munkálatai

Sokakat foglalkoztat az a téma az óvodával kapcsolatban, hogy
hol tartanak éppen a munkálatok az épülettel kapcsolatban.
Mint azt a legtöbben tudják, az előző ciklusban Nagyoroszi
megnyert egy energetikai pályázatot, ami az épület szigetelését,
ablakcseréjét és fűtéskorszerűsítését takarja.
Bizonyára a legtöbb szülő, és óvodai dolgozó előtt is ismert,
hogy az épületeknek vannak hiányosságai, amit meg kell
szüntetni ahhoz, hogy a pályázatban foglalt munkálatok
megvalósulása után az épületben egészségesebb, és
komfortosabb legyen az ott tartózkodás.
Az új képviselő-testület elsők között kezdett el foglalkozni ezzel
a feladattal, hogy minél előbb megoldást találjanak.
Korábban készített szakértői vélemények is alátámasztották,
hogy a legfőbb probléma okozója a felszíni, és talajvíz
elvezetése. A tetőn is több helyen hiányosak, vagy el vannak
csúszva a cserepek. Az ereszcsatorna is több helyen sérült, és a
onnan lefolyó víz rögtön az épület tövébe folyik le, így azt a fal
magába szívta.
Az év végén három fő feladat fogalmazódott meg, ami
halaszthatatlan: falak vízszigetelése, esővíz, talajvíz elvezetése
az épülettől, és a tető komplett felújítása.
A 2020-as évi költségvetésbe 25.000.000 Ft-ot tett félre a
képviselő-testület, mivel az ilyen célra szánt pályázatból nem
tudtuk megvalósítani ezeket a munkákat forráshiányra
hivatkozva.
Elkezdtük összegyűjteni a három-három árajánlatot, ami
nehezebb feladatnak bizonyult, mint az elsőre tűnhet bárki
számára. Nagyon sok kivitelező jött ki az épületet megnézni,
hogy árajánlatot adjon, de végül ezek különböző okok miatt
ezek elmaradoztak a részükről. Ami azért volt bosszantó, mert
a “kikosarazás” előtt jó pár nap, és hét telt el. Hiába jeleztük
ezt nekik többször is, hogy várjuk az áraikat.
Sajnos az árajánlatok hiányában nem tudtunk nekikezdeni a
munkálatoknak az óvoda bezárása alatt, bármennyire is
hasznos lett volna a kialakult helyzet ebben a tekintetben.
A leállás ideje alatt május 1-jén sikerült elvégezni a falak
vízszigetelésével kapcsolatos első munkálatokat.
A rendkívüli helyzet alatt polgármester úr a felszíni
vízelvezetéssel kapcsolatban is döntést hozott, és aláírta a
kivitelezővel a megbízási szerződést.
A képviselő-testület pedig július 15-én döntést hozott a tetővel
kapcsolatban, hogy ki legyen a kivitelező.
A nyertes kivitelezők tájékoztatása szerint augusztus hónapban
tudnak nekiállni a munkálatoknak. A kapott tájékoztatás szerint
nem kell az intézményt bezárni, de fokozott figyelmet követel
mindenkitől a munkálatok ideje alatt.
Hamarosan a pályázattal kapcsolatos munkálatok is
megkezdődnek, mint a nyílászárók cseréje. Ősszel pedig
kezdődik az épületnek a szigetelése.
A következő évre is a képviselő-testület szándékában áll további
munkálatokat végrehajtani az épületen, ha ezt az önkormányzat

COVID-19

   Az idei tavasz március 16-ával kihirdetett járványhelyzettel,
világméretű vírusjárvánnyal kezdődött, mely községünkre is
vonatkozó, életvitelre és az egészségügyi ellátásra mély hatást
gyakorló szigorításokkal járt ill. jár még a mai napokban is.
A nagyoroszi körzetben 14 fő hivatalosan karanténba kijelölt
személy volt, covid fertőzöttséget senkinél sem tudtak
kimutatni, fertőzés miatt kórházban senkit sem kezeltek.
   A minisztériumi utasításoknak megfelelően a rendelés –
néhány életveszélyes esetet kivéve – a telemedicinára
redukálódott. A személyes beteg-orvos találkozás alól
felmentett orvosok és szakdolgozók telefonon és elektronikus
csatornákon keresztül folytattak paciensekkel anamnézis-
felvételt, edukaciót, e-recept rendelést. Járásunkban a
Dr.Kenessey Albert Kórházat központosított járványkórházzá
nevezték ki, így a szakorvosi konziliumok főként
távkonzultációvá váltak. Most a veszélyhelyzet feloldása után
is még korlátozott maradt a személyes orvos-beteg találkozások
száma, mikéntje.
   A vírustesztelések száma a községben ismeretlen, sem a
mentőktől, sem a kórházi osztályoktól, sem a kormányhivataltól
nincs összesítő adatunk.
   Valójában az újabb az újabb covid-járvány (-ok)
lehetőségének megszűnése csak a teljes populációra kiterjedő
vírusellenes oltóanyag elkészítésétől és széleskörű átoltásától
várható. Addig életben maradnak bizonyos korlátozó
intézkedések, úgy mint: a rendelőkben (a váróban is!)
szájmaszk viselése, telefonos gyógyszerfelíratás, -konzultáció,
telefonos rendelésre való bejelentkezés (légúti tünetek, lázas
állapot esetén feltétlenül!!).
   Az elkövetkező időszakban javasolt, hogy mindenki
türelemmel és empátiával tartsa be a kötelező, veszélyt
csökkentő előírásokat, rendeleteket, mivel a teljes szabadság,
szabadosság érzete mindannyiunkra veszélyt jelenthet!

 Dr. Vártok Zoltán    háziorvos

szerepeltek volna a Diákolimpián belül. Ezek a versenyek a
veszélyhelyzet kialakulása miatt nem valósultak meg.
Pest megyei kézilabda bajnokságban szerepelt már 4 éve
iskolánkból kettő leánycsapat. A gyermekek a Váci Dunakanyar
Kézilabda Akadémiához voltak leigazolva, de jómagam
foglalkoztam velük, tartottam nekik edzést, és hétvégenként
jártunk meccsekre. Idén u12-es és u15-ös csapataim voltak,
de a bajnokságot ők sem tudták befejezni.  Sajnos az u15-ös
csapat idén játszott utoljára együtt, mert elballagtak. Közülük
van olyan tanuló, aki a Váci NKS csapatánál folytatja a
kézilabdát. Az u12-es csapat jövőre folytatja tovább a
küzdelmeket a bajnokságban.
Tóth-Peredi Anita
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gazdasági helyzete engedni fogja.
Hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy gyermekeink, és
az ott dolgozók minél egészségesebb, és korszerűbb
környezetben töltsék a mindennapjaikat.

K ÖZÉRDEK Ű INF ORM ÁC IÓK

GÓLYAFA

Kedves Nagyorosziak, az önkormányzati választáskor a
bemutatkozómban felhívtam a figyelmet a település
rendezésére, szebbé tételére, szakmámból adódóan ezt
szívügyemnek tekintem.

Ezért a közeljövőben szeretnék társadalmi programokat,
összefogásokat szervezni a község szebbé tételére. Olyan
felhívásokat, melyek nem beruházás függőek, hanem sokkal
fontosabb: SZEMLÉLET ÉS RÉSZVÉTEL függőek. Amikor
a falu apraja-nagyja összefog és EGYÜTT megvalósítjuk a
kitűzött célt.

A terveimet évekre tervezem, hiszen egyszerre nem megy
minden, ezt be kell látni. Kezdjük a kicsitől és haladunk a
nagyobb felé, így mindig sikerélmény párosul a munkánkhoz.
Rögtön kezdeném a kedvencemmel és egyben az egyik
legfontosabb ötletünkkel, újításunkkal. Az ötlet az Ágié és
Eszteré volt, a nevet Ádám adta, Gábor, Laci bácsi és a
polgármester úr pedig velem együtt és reméljük Önökkel/
Veletek IMÁDJUK az ötletet:

Tisztelt Lakosok!

Ezúton szeretnénk értesíteni Önöket a „Lakótelepi játszótér”
jelenlegi státuszáról.

Az említett játszótér nem látja el a funkcióját. Ez a tarthatatlan
állapot már évek óta beszédtéma a községben, az említett
területen elhelyezkedő játszótér életveszélyes a gyerekekre
nézve is, illetve esztétikai szempontból rontja a falu összképét.
Mihamarabbi megoldást kíván a fennálló helyzet, mielőtt
tragédia következne be.

Többszörösen is komplikált a Nagyoroszi 345/4 HRSZ-on lévő
terület karbantartása. A tulajdonos: Magyar Állam,
vagyonkezelő : Honvédelmi Minisztérium (HM).

A fent leírtakból kiindulva, felkerestük a Vagyonkezelőt, aki a
HM. Ők írásban és telefonon is az alábbiakról tájékoztattak.
Az említett területen lévő játszótér és autómosó lebontásra kerül.
A bontásról való ajánlatkérések elbírálása folyamatban és a
kivitelezés (bontás) várhatóan a nyár folyamán megtörténik.
Arra szeretnénk kérni a tisztelt Lakosságot, hogy a bontás
idejéig illetve idején körültekintően és figyelemmel legyenek
egymás iránt is.

Köszönjük eddigi türelmüket és megértésüket.

Vándornyik Eszter

Nagyorosziban 2020-tól MINDEN ÚJSZÜLÖTT Gólyafát
kap, ha a szülők szeretnék.

A fák fajtái választhatók: Díszcseresznye, hárs,
berkenye…készítettem egy listát az alkalmazható fajokkal. A
szülő kiválaszthatja és azt az Önkormányzat a megadott helyre
elülteti. Célunk a község zöldfelületének növelése, ezáltal
környezetünk szebbé, rendezettebbé  válik, a levegő minősége
javul.

Több fát egyszerre, adott időpontban (ősszel és tavasszal)
ültetünk el, a helyszínen a polgármester úr ünnepi beszédet
mond, és pezsgőt bontunk az új élet örömére! A fáknál plakett
jelzi, hogy kinek a tiszteletére ültettük.
Remélem tetszik az ötletünk  és szeretettel fogadják/fogadjátok!

Béke Viktória
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Magyar Falu Program - Orvosi eszköz (MFP 2020)
Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó
lakosságszámú települések önkormányzatai (a továbbiakban:
önkormányzat) számára a tulajdonukban lévő, állami
finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők
működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzésének
támogatására.
Az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása,
a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése.
A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi
alapellátás területi egyenlőtlenségei.
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/
rendelkezésre állása.
Támogatás formája: vissza nem térítendő, 100%-os támogatási
intenzitású hazai támogatásnak minősül. 100%-ban
előfinanszírozással történik.
Konkrét pályázat: A fogorvosi ellátásának és a védőnői szolgálat
ellátásának fejlesztése Nagyoroszi községben
A beruházás során a fogorvosi ellátást és a védőnői szolgálat
eszközállományát kívánjuk fejleszteni.
A beadott pályázatról értesítést kaptunk, melyben arról
tájékoztatnak, hogy a pályázatunk megfelelt a kiírásban
meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, azonban a
rendelkezésre álló forrás kimerült, ezért tartaléklistára került.

Magyar Falu Program - Közösségi tér (MFP 2020)
Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó
lakosságszámú települések önkormányzatai (továbbiakban:
önkormányzat) számára a Közösségi tér ki-/átalakítás és
foglalkoztatás támogatására.
Közösségi épületek építése, külső és belső tereinek felújítása,
bővítése, korszerűsítése.
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/
rendelkezésre állása.
Támogatás formája: vissza nem térítendő, 100%-os támogatási
intenzitású hazai támogatásnak minősül. 100%-ban
előfinanszírozással történik.
Konkrét pályázat: Közösségi tér felújítása Nagyoroszi
községben a meglévő, leromlott, beázó tetőszerkezetet
szeretnénk felújítani a Műv. házon.
Jelenleg még nincs döntés.

Magyar Falu Program - Közterület karbantartását szolgáló
eszközbeszerzés (MFP 2020)
A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú
települések számára a belterületi közterületek rendezettségének
támogatása, feltételeinek javítása, megfelelő eszközállomány
biztosítása.
A program esélyt ad az önkormányzatok számára az alapvető
közfeladatok ellátása céljából a belterületi közterület
fenntartását biztosító eszközök beszerzésére.
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó

lakosságszámú önkormányzatok és önkormányzati társulások
számára új eszközök/munkagépek beszerzésére, amelyek
hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő
karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti
zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához.
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/
rendelkezésre állása.
Támogatás formája: vissza nem térítendő, 100%-os támogatási
intenzitású hazai támogatásnak minősül. 100%-ban
előfinanszírozással történik.
Konkrét pályázat: Közterületi karbantartó gépek és eszközök
beszerzése Nagyoroszi községben.
Nagyoroszi Község Önkormányzata, a belterületi
közterületeinek karbantartásához gépeket, berendezéseket
kíván jelen pályázati támogatásból beszerezni.
Jelenleg még nincs döntés.

Magyar Falu Program - Önkormányzati járdaépítés,
felújítás anyagtámogatása (MFP 2020)
Magyarország területén működő az 5000 fő, és ez alatti állandó
lakosságszámú települések önkormányzatai (a továbbiakban:
önkormányzat) számára, járdák fejlesztésének támogatására.
A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális
állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a
városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében
beszélhetünk felújításra szoruló járdáról. Az 5000 fő, és ez
alatti állandó lakosságszámú települések esetében ez
hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos
gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen
felújítási munkákra.
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/
rendelkezésre állása.
Támogatás formája: vissza nem térítendő, 100%-os támogatási
intenzitású hazai támogatásnak minősül. 100%-ban
előfinanszírozással történik.
Konkrét pályázat: Járda felújítás támogatása Nagyoroszi
községben.
Ady Endre u. és orvosi rendelő közötti járdaszakasz
felújítása.
Önkormányzat és Kossuth u. közötti járdaszakasz
felújítása.
A beadott pályázatról értesítést kaptunk, melyben arról
tájékoztatnak, hogy a pályázatunk megfelelt a kiírásban
meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak,
azonban a rendelkezésre álló forrás kimerült, ezért
tartaléklistára került.

Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és
közterületi játszótér fejlesztése (MFP 2020)
A pályázat célja az 5000 fő, és ez alatti állandó
lakosságszámú településeken az önkormányzat
tulajdonában lévő játszóterek felújítása, építése, az
óvodai játszóudvar és kültéri eszközfejlesztés
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támogatása, ezáltal a vidéki kistelepüléseken élők
egészséges testi és lelki fejlődésének segítése.
Alprogramhoz kapcsolódóan cél, hogy a vidéki
kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki
fejlődését segítse és lehetőséget biztosítson a szabadidő
eltöltésére, generációktól függetlenül. Ennek keretében
a kiírás célja, hogy minél több kistelepülésen elérhetővé
váljon biztonságos, változatos játékokkal felszerelt
játszótér, minden óvodában megvalósuljon nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet szerinti követelményeknek megfelelő
eszközök és felszerelések beszerzése, óvodai
játszóudvarok felújítása hiszen ez elengedhetetlen a
kisgyermekkori nevelés hatékony fejlesztése
szempontjából. Mindezek eredményeként létrehozott
játszóudvarok, játszóterek, beszerzett fejlesztő eszközök
hozzájárulnak, hogy a kisgyermekek fejlődési
lehetőségei javuljanak, így a vidéki élet jobbá, vonzóbbá
váljon a családok számára.
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás
biztosítása/rendelkezésre állása.
Támogatás formája: vissza nem térítendő, 100%-os
támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.
100%-ban előfinanszírozással történik.
Konkrét pályázat: KÖZTERÜLETI JÁTSZÓTÉR
KIALAKÍTÁSA NAGYOROSZI KÖZSÉGBEN
A település központjában, közterületei játszóteret
szeretnénk létesíteni. Korszerű, vonatkozó
szabványoknak megfelelő, 0-14 éves korosztály
számára, játszóeszközök telepítésével.
Jelenleg még nincs döntés.

TU RI SZTI K A

Amiről a térkép mesél:  Bugyihó

Nagyoroszi-, és egyben Nógrád megye határán van egy
Bugyihó nevű hely, a Börzsöny hegység északi felének második
legmagasabb hegye. 633 méteres magasságával a település
legmagasabb pontja. Itt találkozik Nógrád és Pest megye,
valamint három község: Kemence, Nagyoroszi és
Bernecebaráti.
Érdekes a név eredete. Nevének nincs köze a női intim
ruhadarabhoz, a bugyihoz. Ugyanis a Budich szláv
személynévből ered, amihez hozzájön a birtokos jelző, így lesz
Budichov, vagyis Bugyihó hegye.
Gyalog a faluból úgy jutunk oda, hogy a zöld jelzésen indulva

először a Pénzásási rétig haladunk. Innen tovább a kék
négyzeten az u.n. Motor vagy Wenckheim úton a Csánki kertig
(563 m) megyünk tovább. Innen a sárga jelzést követve a Reptér
alatti úton fél óra alatt eljuthatunk Bugyihó szikláihoz.
Korábban egy geodéziai torony állt a csúcson. Ma már csak
egy betonból készült magassági pont található ott. Innen a
magas fák miatt nincs jó kilátás.  A csúcstól lejjebb egy tisztásról
viszont jól látszik a Csóványos 938 méter magas orma, a
felújított kilátóval. Sziklái között hatalmasra nőttek a bükkfák.
Egy tavaszi túra során előterében széles sávban az erdei
holdviola pompás virágaiban gyönyörködhetünk. Az északi
oldal szikláin különleges páfrányok kapaszkodnak.
A túra a sárga jelzésről a pirosra letérve tovább folytatható
Királyházáig, vagy a másik irányba Nagy-völgyben található
Oszlopó-forrásig.
A turistaút jól járható, annak ellenére, hogy az elmúlt évben a
közelben jelentős mennyiségű bükkfa kitermelés és szállítás
történt. (GPS korditáták N 47° 59,266' és E 18° 59,325')

Bódis Bertalan
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Nagyoroszi HBBSE - 2019/2020

A most nem régen lezárt labdarúgó szezon több szempontból is érdekesnek mondható mind csapatunk, mind a
megyei labdarúgás történetében.
Az első érdekesség, hogy a Megye II. osztály korábban nyugat és kelet felosztást elhagyva, úgy döntött a Nógrád
Megyei MLSZ, hogy a csapatok kevés száma miatt egy csoportot hoz létre. Ez gyakorlatilag annyit jelentett ránk
nézve, hogy Salgótarján környéki csapatok ellen is voltak mérkőzéseink mind idegenben, mind hazai pályán. Így
a több évtizedesnek mondható ismerettségek újabbakkal egészültek ki.
A másik érdekesség az utánpótlás csapatunkat érintette. Korábban Megye II. osztályban az ifjúsági csapat kiállítása
volt a kötelező, Megye I. osztályban pedig ifjúsági és serdülő csapat. Ez annyiban változott, hogy minden érintett
csapat eldönthette, hogy melyik korosztályban kíván csapatot indítani, és elég volt egyet (Megye I. csapatoknak
ez hatalmas könnyebbség).
Nagyoroszi az ifjúsági korosztályt választotta, mivel a korábbi években is ilyen utánpótlás csapatunk volt. A
fiatalokat kettő csoportra osztották: nyugatra és keletre.
Sajnos ez a rendszer nagyban megnehezítette a csapatok, így a mi egyesületünk dolgát is, mert előfordulhatott az,
hogy egy időben két különböző helyre kellett utazni csapatoknak, vagy mindkettő hétvégi napon volt mérkőzésünk,
amivel pedig családjainktól vettük el az időnket.
A koronavírus a megyei labdarúgást is elérte, így sajnos a tavaszi szezon nem tudott végigmenni, vagy az ifjúsági
csapat esetén el se tudott indulni.

Végül az a döntés született, hogy az éppen aktuális eredmény rögzítésre került, és nem hirdettek eredményt.

Felnőtt csapatunk az előkelő 5. helyen tartózkodott ebben az időben 15 csapatból, ami régen látott jó helyezés.
Pláne, hogyha azt is nézzük, hogy az egész megyében mérették meg magukat ezúttal.

Megye II. állása a bajnokság lezárásakor:

H: Csapat neve: Msz: Gy: D: V: LG: KG: GK: Pont:
1. Bánk SE 13 12 1 0 84 9 75 37
2. Nőtincs SE 13 12 0 1 50 9 41 36
3. Szügy SE 13 11 1 1 60 6 54 34
4. Építők KC Forgách SC 13 10 0 3 45 22 23 30
5. Nagyoroszi HBB SE 14 7 1 6 42 45 -3 22
6. Bercel KSK 13 6 1 6 25 37 -12 19
7. Mátraverebély-Szkút SE 14 5 1 8 16 36 -20 16
8. Zagyvaróna SE 14 5 1 8 26 48 -22 16
9. Mihálygerge SE 14 5 2 7 22 49 -27 13 (-4 pont)
10. Varsány SE 14 4 1 9 28 30 -2 9 (-4 pont)
11. Tari Szabadidős Egyesület 13 3 0 10 25 51 -26 9
12. Őrhalom SE 12 2 1 9 21 51 30 7
13. Szent Imre DSE 14 0 0 14 10 61 -51 0
14. Kálló SE 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Nógrádsáp SE 0 0 0 0 0 0 0 0

SP ORT



20 Oroszi Hírhozó 2020. augusztusOroszi Hírhozó 2020. augusztus 20

Ifjúsági csapatunknak nehéz dolga volt, mivel nagyon fiatal volt a csapat átlagéletkora, ha nem a legfiatalabb.
Átszervezték a korosztályokat is, így volt pár játékosunk, akikre nem számíthatunk, pedig a korábbi évek szabályai
alapján szerepelhettek volna.
Ezen nehézségek mellett is kitartóak voltak a fiúk, és végigvitték a bajnokságot, ami manapság nem sok fiatalról
lehetne elmondani, így a képzeletbeli kalapunkat is megemelhetjük tisztes helytállásukhoz, ha az eredmények
nem is tudják ezt tükrözni jelenleg.

U19 Nyugat állása a bajnokság lezárásakor:

H: Csapat neve: Msz: Gy: D: V: LG: KG: GK: Pont:
1. Szendehely FC 12 11 0 1 66 5 61 33
2. Érsekvadkerti UFC 12 10 1 1 86 16 70 31
3. Szügy SE 12 8 3 1 66 19 47 27
4. Diósjenői SE 12 9 1 2 43 23 20 26 (- 2 pont)
5. Szécsény VSE 12 8 0 4 52 18 34 24
6. Unicum FC Mohora 12 7 1 4 47 16 31 22
7. Nőtincs SE 12 7 0 5 31 41 -10 21
8. Rimóc SE 12 3 1 8 27 49 -22 9 (- 1 pont)
9. Varsány SE 12 2 2 8 10 58 -48 8
10. Bercel KSK 12 2 2 8 20 73 -53 8
11. Nagyoroszi HBB SE 12 2 0 10 30 68 -38 6
12. Őrhalom SE 12 2 0 10 16 63 -47 6
13. Romhány SE 12 1 1 10 14 59 -45 4

A jelen állapotok:
Csapatunk jogosult volt a Megye II. osztályba beadni a nevezését, ami meg is történt egyesületünk részéről. De a
mi nevezésünkkel egy időben Dejtáron is elindult újból a sportélet, így meghatározó játékosok, és edzőnk is,
átigazoltak.
Németh Krisztiánnak köszönjük az eddigi munkáját! Csapatunkat az elmúlt időszakban nem vehette semelyik
ellenfelünk félvállról, neki köszönhetően. Sok sikert kívánunk neki új csapatánál!
Új edzőnk így Garazsi József lett, akinek legalább hasonló eredményességet kívánunk itt!
Sajnos a végére kell egy másik kellemetlen hírt is közölni. 1994/1995 óta most először vagyunk kénytelenek a
Megye III-ban indulni. Hiába, hogy volt Megye II-es elfogadott jelentkezésünk.
Jelen pillanatban 15 távozó és 15 érkező játékosunk van, amely számok még változhatnak. A vezetőség is átalakulás
alatt van, így a realitások talaján maradva az egyedüli opció ez most számunkra. Hogy tudjuk rendezni sorainkat.
Ami az egyedüli pozitívuma a történésnek, hogy újból visszajöhetnek a Patak és Dejtár elleni rangadók, és ezáltal
hátha több nézőt csalogatnak ki a mérkőzéseink.                                                                       Hajrá Nagyoroszi!

PO LGÁR M ES TERI  DÖ NTÉS EK

Nagyoroszi Község Önkormányzat
Polgármesterének  1/2020. (03.23.) határozata

Nagyoroszi Község Önkormányzata a csatolt melléklet
szerinti tartalommal Együttműködési Megállapodást köt

a Goodwill Consulting Kft-vel (székhely: 1162
Budapest, Timur utca 74., adószám: 13253954-2-42)
pályázatokkal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatásokra.

A határozat mellékletét képező szerződést aláírom.
Felelős: Babicska Károly polgármester
Határidő: azonnal
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Nagyoroszi Község Önkormányzat Polgármesterének
2/2020. (04.01.) határozata

14/2020. (03.14.) számú Képviselő-testületi határozat

A koronavírus terjedését megelőző óvintézkedés lehetőségeiről
I.

Nagyoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete a
megelőzése érdekében az alábbi döntéseket hozza:

1. A Nefelejcs Óvodát 2020. március 16. naptól határozatlan
időre bezárja. A bezárás ideje alatt kivételesen indokolt esetben
gyermekfelügyeletet biztosít.
2. A gyermekétkeztetést, mint kötelező önkormányzati feladatot
a következő feltételekkel biztosítja:
a) Az általános iskolában és az óvodában felügyelt gyermekek
a megszokott módon vehetik igénybe az étkezést, a szülő által
kért gyakorisággal.
b) A digitális oktatásban részt vevő tanulók és az óvodás
gyermekek szülei az iskolában, illetve az óvodában telefonon
vagy elektronikusan igényelhetik az étkezést. Az elkészített
étel a Művelődési Házban működő konyhán vehető át 11.30
és 14.30 óra között.
3. A Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatalban az
ügyfélfogadás 2020. március 16. naptól határozatlan ideig
szünetel. A Hivatal dolgozója az ügy ismeretében mérlegeli
az ügyfél személyes fogadását. A Hivatal ügyintézőinek
elérhetőségét elektronikus úton, telekommunikációs
eszközökkel, valamint a Hivatal elé kihelyezett gyűjtőládával
biztosítani kell.
4. A munkavállalókra az érvényes (aktuális) munkaügyi
szabályok vonatkoznak.
5. A Képviselő-testület a járvány megelőzése érdekében
szükség szerint ülésezik.
Jelen határozatot széles körben ismertetni kell.

15/2020. (03.14.) számú Képviselő-testületi határozat

A koronavírus terjedését megelőző óvintézkedés lehetőségeiről
II.

Nagyoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete a
megelőzése érdekében az alábbi döntéseket hozza:

1. A Művelődési Ház helyiségeinek rendezvényekre történő
bérbeadását 2020. március 16. napjától határozatlan ideig
szünetelteti.
2. A Művelődési Házban működő Könyvtárat 2020. március
16. napjától határozatlan időre bezárja.
3. A munkavállalókra az érvényes (aktuális) munkaügyi
szabályok vonatkoznak.

Jelen határozatot széles körben ismertetni kell.
Felelős: Babicska Károly polgármester
Határidő: ——————

Nagyoroszi Község Önkormányzat
Polgármesterének
3/2020. (04.01.) határozata

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-
testülete Szociális Bizottságának
1/2020. (03.17.) számú, 2/2020. (03.17.) számú, 3/
2020. (03.17.) számú,
4/2020. (03.18.) számú, 5/2020. (03.17.) számú, 6/
2020. (03.17.) számú,
7/2020. (03.17.) számú, 8/2020. (03.17.) számú, 9/
2020. (03.17.) számú,
10/2020. (03.17.) számú, 11/2020. (03.17.) számú, 12/
2020. (03.17.) számú,
13/2020. (03.17.) számú, 14/2020. (03.17.) számú, 15/
2020. (03.17.) számú,
16/2020. (03.17.) számú, 17/2020. (03.17.) számú, 18/
2020. (03.17.) számú,
19/2020. (03.17.) számú, 20/2020. (03.17.) számú, 21/
2020. (03.17.) számú,
22/2020. (03.17.) számú, 23/2020. (03.17.) számú, 24/
2020. (03.17.) számú,
25/2020. (03.17.) számú, 26/2020. (03.17.) számú, 27/
2020. (03.17.) számú,
28/2020. (03.17.) számú, 29/2020. (03.17.) számú, 30/
2020. (03.17.) számú,
31/2020. (03.17.) számú, 32/2020. (03.17.) számú, 33/
2020. (03.17.) számú,
34/2020. (03.17.) számú, 35/2020. (03.17.) számú, 36/
2020. (03.17.) számú,
37/2020. (03.17.) számú, 38/2020. (03.17.) számú, 39/
2020. (03.17.) számú,
40/2020. (03.17.) számú, 41/2020. (03.17.) számú, 42/
2020. (03.17.) számú,
43/2020. (03.17.) számú, 44/2020. (03.17.) számú, 45/
2020. (03.17.) számú,
46/2020. (03.17.) számú, 47/2020. (03.17.) számú, 48/
2020. (03.17.) számú,
49/2020. (03.17.) számú, 50/2020. (03.17.) számú, 51/
2020. (03.17.) számú,
52/2020. (03.17.) számú, 53/2020. (03.17.) számú, 54/
2020. (03.17.) számú,
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valamint 55/2020. (03.17.) számú, határozatait
megerősítem.

Felelős: Babicska Károly polgármester
Határidő: ——————

Nagyoroszi Község Önkormányzat
Polgármesterének
4/2020. (04.22.) határozata

A Nefelejcs Óvoda felújításához szükséges utólagos
szigetelési munkálatok elvégzésére az Ipari Építő Bt.
(székhely: 2645 Nagyoroszi, Szondi György u. 21.,
adószám: 26303224-2-12, Cg. 12-06-005966) 4.950.000
Ft + 27 % Áfa, összesen: 6.286.500 Ft-os, azaz hatmillió-
kettőszáznyolcvanhatezer-ötszáz forintos árajánlatát -
“utólagos szigetelés kiváltás Aguapol technológiával”
- fogadom el.

A szerződés aláírása felől intézkedem.
Felelős: Babicska Károly polgármester
Határidő: azonnal

Nagyoroszi Község Önkormányzat
Polgármesterének
5/2020. (04.23.) határozata

A Magyar Falu Program keretében meghírdetett orvosi
eszközök beszerzése pályázati konstrukcióra 2.603.491
Ft értékben pályázatot nyújtok be. A pályázatban a
fogorvosi ellátáshoz egy coagulátor, tűfogók több
méretben, műszerasztalok, a védőnői szolgálat
ellátásához vizsgálólámpa, mérleg, hűtőszekrény, irodai
székek, gyermekszékek, magasságmérők,
hulladékgyűjtők, valamint számítógépek beszerzését
kívánom megvalósítani.

Felelős: Babicska Károly polgármester
Határidő: folyamatos

Nagyoroszi Község Önkormányzat
Polgármesterének
10/2020. (05.08.) határozata

A Nagyoroszi Bölcsőde Szervezeti és Működési

szabályzatát a csatolt melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyom.

Felelős: Babicska Károly polgármester
Határidő: azonnal

Nagyoroszi Község Önkormányzat
Polgármesterének
12/2020. (05.08.) határozata

A pedagógus szolgálati lakás korábbi bérlője
megvásárlásra ajánlotta fel az Önkormányzat számára
a lakásban található konyhabútort és egyéb tárgyakat.
A Képviselő-testület a veszélyhelyzet kihirdetését
megelőzően az eladásra kínált tárgyakat megtekintette,
megvásárlását nem javasolta. Ezért a felajánlott
konyhabútor és egyéb tárgyak megvásárlását elutasítom.

Felelős: Babicska Károly polgármester
Határidő: határozat szerint

Nagyoroszi Község Önkormányzat
Polgármesterének
14/2020. (05.22.) határozata

Magyar Falu Program keretében meghirdetett
“Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” pályázati
konstrukcióra pályázatot kívánok benyújtani a
Művelődési Ház és Könyvtár lapostető vízszigetelésére
Közösségi tér felújítása Nagyoroszi községben címmel.

Felelős: Babicska Károly polgármester
Határidő: azonnal

Nagyoroszi Község Önkormányzat
Polgármesterének
15/2020. (05.22.) határozata

Magyar Falu Program keretében meghirdetett
“Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című
pályázathoz szükséges feladatok ellátására a határozat
mellékletét képező “Vállalkozási szerződés” szerinti
tartalommal szerződést kötök a Szántó Architect 8.
Design Kft-vel (székhely: 1138 Budapest, Váci út 136/
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A 6. em. 27.; adószám: 26197177-2-41; képviseli:
Szántó Zsófia).

Felelős: Babicska Károly polgármester
Határidő: azonnal

Nagyoroszi Község Önkormányzat
Polgármesterének
16/2020. (05.29.) határozata

A Nefelejcs Óvoda felújításához szükséges felszíni és
felszín alatti (drén csövezés) vízelvezetési munkálatok
kivitelezésére - a beérkezett árajánlatok közül - az Ipari
Építő Bt. (székhely: 2645 Nagyoroszi, Szondi György
u. 21., adószám: 26303224-2-12, Cg. 12-06-005966)
árajánlatát fogadom el bruttó: 8.350.000 Ft-os, azaz
nyolcmillió-háromszázötvenezer forint összeggel.

A vállalkozási szerződés aláírásáról intézkedem.

Felelős: Babicska Károly polgármester
Határidő: azonnal

Nagyoroszi Község Önkormányzat
Polgármesterének
17/2020. (06.04.) határozata

Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatát és Ügyrendjét a
határozat melléklete szerinti tartalommal 2020. június
15-i hatályba lépéssel jóváhagyom.

Felelős: Kapás Ildikó jegyző
Határidő: 2020. június 15-től folyamatos

Nagyoroszi Község Önkormányzat
Polgármesterének
18/2020. (06.16.) határozata

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a díszpolgári címről szóló 2/2003. (II.20.)
önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése alapján
HORNYÁK ENDRE MIHÁLY részére a

NAGYOROSZI KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA címet
adományozom.

Felelős: Babicska Károly polgármester
Határidő: azonnal

TE ST ÜLE TI  HATÁ ROZATOK

72/2019.(10.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Helyi Választási Bizottság 2019. október
13-i önkormányzati választásról szóló jelentését elfogadja.

Határ idő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

73/2019.(10.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Félix Ágnes képviselőt  a  szavazatszámláló
bizottság elnökének,  Varga Gábor  és Vándornyik
Eszter  képviselőket a  szavazatszámláló bizottság
tagjainak megválasztotta .

Határ idő: azonnal
Felelős: -

74/2019.(10.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Babicska Károly polgármester  illetményét
2019. október 13-i hatállyal – megbízásának időtartamára
– havi bruttó 548.500 Ft-ban, költségtér ítését  pedig
illetménye 15 %-ban,  azaz havi bruttó 82.300 Ft-
ban határozza meg.

Határ idő: 2019.  október  13-tól folyamatos
Felelős: Dr.  Varga Tibor  jegyző

75/2019.(10.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Dávid Ádám János képviselőt alpolgármesterré
választotta .

Határ idő: azonnal és folyamatos
Felelős: Babicska Károly polgármester
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79/2019.(11.07.)  számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz,  hogy az Észak - Kelet  Pest  és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás társulási Tanácsába Babicska
Károly polgármes ter t  delegálja .

Határ idő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

80/2019.(11.07.)  számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz,  hogy az Észak - Kelet  Pest  és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás társulási Tanácsába Babicska
Károly polgármester  akadályoztatása esetén Dávid
Ádám János alpolgármester t  delegálja .

Határ idő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

83/2019.(12.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát
elvégezte, és a felülvizsgálat eredményeként megállapította,
hogy a  szervezeti és működési szabályzat tar ta lma
helytálló,  ezér t  a  hatályos szervezeti és működési
szabályzat módosítás nélkül továbbra is hatályban
marad.  Következő felülvizsgálatára ,  módosítására
2020. március 31-ig kerül sor.

Határ idő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

84/2019.(12.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
megállapodásról szóló döntést a nemzetiségi önkormányzat
elnökének távolléte miatt  a  következő
képviselő-testületi ülés  időpontjáig elnapolja .

Határ idő: határozat szövege szer int
Felelős: Babicska Károly polgármester

85/2019.(12.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal
elfogadja a Művelődési Ház helyiségeinek eseti bérbeadás
szabályozottságának ellenőrzéséről szóló összefoglaló
jelentést .

Határ idő: azonnal
Felelős: jegyző

86/2019.(12.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal

76/2019.(10.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Dávid Ádám János alpolgármester tiszteletdíját 2019.
október 24-i hatállyal – megbízásának időtar tamára
– havi bruttó 192.000 Ft-ban, költségtér ítését  pedig
tiszteletdíja  15 %-ban,  azaz havi bruttó 28.800 Ft-
ban határozza meg.

Határ idő: azonnal és folyamatos
Felelős: Dr.  Varga Tibor  jegyző

77/2019.(10.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a  Szociális Bizottság elnökének Borbély
István László képviselőt ,  a  bizottság tagjainak Béke
Viktór ia  és Vándornyik Eszter  képviselőket,  nem
képviselő tagoknak Ceglédné Rácz Zsuzsannát és
Bakó Károlynét választja .

Határidő: folyamatos, a képviselő-testület más tartalmú
döntéséig
Felelős: Babicska Károly polgármester

78/2019.(10.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pénzügyi Bizottság elnökének Félix Ágnes
képviselőt, a bizottság tagjainak Varga Gábor és Vándornyik
Eszter képviselőket,  nem képviselő tagoknak Bálint-
Busai Szilviát  és Varga Istvánt választja .

Határ idő: folyamatos,  a  képviselő-testület
más tar ta lmú döntéséig
Felelős: Babicska Károly polgármester

82/2019.(11.07.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az óvoda épületének energetikai felújítását  megelőző
rekonstrukciós munkálatok önerőből történő megvalósításáról
szóló előter jesztést .
Az óvoda épületenergetikai projektjének megvalósítását
megelőző munkálatok költségének meghatározásáig
nem dönt a munkálatok önerőből történő megvalósításról.
Felhatalmazza a  polgármester t ,  hogy a  beruházás
költségeinek meghatározására indikatív árajánlatokat
kér jen be.

Határ idő: folyamatos,  a  következő képviselő-
testületi ülésig
Felelős: Babicska Károly polgármester
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kapcsán érintett belterületi ingatlanok vonatkozásában

a) egyetér t  az Önkormányzat 1/1 tulajdonában
és kezelésében álló Nagyoroszi belt .  341 hrsz-
ú  1.4303 ha nagyságú kivett  közút  besorolású
ingatlanrésznek az átminősítésével, és támogatja
a 21-22-50/2019 munkaszámú változási vázrajz
szer inti telekalakítás folytán kialakuló 341/3
hrsz-ú kivett országos közút besorolású  földrészletnek
térítésmentes, a Közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I.  törvény 29.§ (6)  és 32.§ (3) bekezdése
szerinti Magyar Állam  tulajdonába és a Magyar
Közút Nonprofit   Zrt . vagyonkezelésébe adását
a  Nagyoroszi 341/1,  341/2,  341/4, 341/5,  341/
6 és 341/7 hrsz-ú kivet t  közterület  besorolású
területek helyi önkormányzat részére visszahagyása
mellet t ,

b) egyetér t  a  Magyar  Állam tulajdonában levő
1464 m2 nagyságú Nagyoroszi belterület  2/
24 hrsz-ú kivett országos közút besorolású ingatlanból
a 21-22-50/2019 munkaszámú változási vázrajz
szer inti telekalakítás folytán kialakuló 2/32
és 2/34 hrsz-ú,  kivett  közterület  besorolású
ingatlanrésznek a  Közúti közlekedésről szóló
1988.  évi I. törvény 32.§ (3) bekezdése szerinti

c) Az eljárás költségeinek viselése és az ingatlanok
tulajdonjog-változásának ingatlan nyilvántartási
átvezetése a  Magyar  Közút Nonprofit  Kft-t
terheli.

d) Felhatalmazza a polgármestert az átadás-átvétellel
kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására
és a  szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határ idő: folyamatos
Felelős: Babicska Károly polgármester

89/2019.(12.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete válla lja  a  DMRV Zrt.  felé fennálló,  a  2645
Nagyoroszi, Szentháromság tér 4. (jelenleg Falumúzeum,
korábban Napközi otthon) szám alatti önkormányzati
tulajdonban levő ingatlant érintő 1.449.984 Ft ivóvíz-
és csatornadíj tartozás 12 havi kamatmentes részletben
történő megfizetését, a 2020. évi költségvetés terhére.

elfogadja az önkormányzat 2020.  évre vonatkozó
belső ellenőrzési tervét .

A Képviselő-testület utasít ja  a  jegyzőt,  hogy az éves
tervben foglaltak végrehajtását  folyamatosan kísér je
figyelemmel,  és szükség szer int  tegyen javaslatot  a
módosításra  vonatkozóan.

Határ idő: 2020.  december  31.
Felelős: jegyző

87/2019. (12.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a  Nagyoroszi Bölcsőde Alapító Okiratát  a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Intézményvezetőnek Besze Editet  választja ,  2020.
január  1.  napjától 2022.  szeptember  1.  napjáig.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár
által vezetett törzskönyvi nyilvántartási adatok bejegyzéséhez
szükséges további intézkedéseket tegye meg.

Határ idő: azonnal,  illetve a  határozat
szövege szer int
Felelős: Babicska Károly polgármester

88/2019.(12.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a  2201.  sz.  Nagyoroszi-Dejtár  összekötő
út 0 -000 – 7+870 kmsz között i szakasz felújítása

helyi önkormányzat tulajdonába és vagyonkezelésébe
vételével.

Felhatalmazza Babicska Károly polgármestert a részletfizetési
megállapodás megkötésére a  DMRV Zrt-vel.

Határ idő: 2019.  december  31.  és folyamatos
Felelős: Babicska Károly polgármester

1/2020. (01.10.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a  Nagyoroszi Bölcsőde Alapító Okiratát  a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Intézményvezetőnek Besze Editet  választja ,  2020.
január  20.  napjától 2022.  szeptember  1.  napjáig.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár
által vezetett törzskönyvi nyilvántartási adatok bejegyzéséhez
szükséges további intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal, illetve a határozat szövege szer int
Felelős: Babicska Károly polgármester

2/2020. (01.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Nagyoroszi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötendő Együttműködési Megállapodást a  határozat
melléklete szer inti ta r ta lommal jóváhagyja.
Felhatalmazza a  polgármester t  az Együttműködési
Megállapodás aláírására .

Határ idő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester
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3/2020.  (02.06.) Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az EFOP-1.5.3-16-2017-00079 „Nyugat-Nógrádi Térségi
összefogás – Humán kapacitások fejlesztése térségi
szemléletben” című pályázatról szóló előter jesztést
megtárgyalta ,  és biztosít ja  a  pályázatban a  2 354
036 Ft-ot a bérek, megbízási díjak és járulékok kifizetésére
addig, amíg utalás nem érkezik a pályázat alszámlájára.

Határ idő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

4/2020. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az előter jesztést  megtárgyalta  és az
alábbi döntést hozta: a Nagyoroszi 1489 hrsz-ú földterületet
nem kívánja  ér tékesíteni.

Határ idő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

5/2020. (02.06.) számú Képviselő-testületi
határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Önkormányzat kiadásában rendszeresen megjelenő

8/2020. (02.06.) számú Képviselő-testületi
határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a DIGI Kft. által a Nagyoroszi 0129/2 hrsz-ú ingatlanon
30 m magas tornyos bázisállomás létesítését  nem
támogatja .

Határ idő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

9/2020. (02.06.) számú Képviselő-testületi
határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az óvodai néptánc oktatáshoz a szülői hozzájárulást,
melynek bruttó összege 2019/2020-as tanév hátralevő

10/2020. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az óvoda épületének energetikai korszerűsítését
megelőző rekonstrukciós munkálatok 2020. évi költségvetés
terhére történő megvalósításáról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület  úgy határoz,  hogy a  2020.  évi
költségvetésben 25.000.000 Ft-ot, azaz huszonötmillió
for intot  biztosít  az óvoda felújítási munkálataira .
Határ idő: azonnal és folyamatos
Felelős: Babicska Károly polgármester

11/2020.  (02.06.) számú Képviselő-testületi
határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
testülete megtárgyalta a 2020. évi költségvetés elkészítését
megalapozó döntésekről szóló előterjesztést. A Képviselő-
testület a bemutatott tények alapján a 2020. évi költségvetés
helyzetét stabilnak tekinti,  fő feladatának a stabilitás
megtartását tart ja .

helyi újság kiadását határozza el.  A képviselő-testület
megbízza a  polgármester t  a  helyi újság kiadásának
előkészítésével.

Határ idő: azonnal és folyamatos
Felelős: Babicska Károly polgármester

6/2020. (02.06.) számú Képviselő-testületi
határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Nagyoroszi Község Önkormányzata  tulajdonában
lévő www.nagyoroszi.hu honlap működtetésével kapcsolatban
az alábbiak szerint határoz: Dávid Ádám János képviselő
felajánlását Nagyoroszi község honlapjának társadalmi
munkában történő üzemeltetésére elfogadja, és megbízza
a Belügyminisztérium önkormányzati honlapokra vonatkozó
műszaki és tartalmi ajánlásainak, valamint a jogszabályi
előírásoknak megfelelő honlap működtetésével.

A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármester t ,
hogy Nagyoroszi Község Önkormányzata weboldalának
karbantartására vonatkozóan az ajánlatnak megfelelő
tartalmú szerződést  Dávid Ádám Jánossal megkösse,
a szükséges intézkedéseket megtegye, és a jognyilatkozatokat
aláír ja .

Határ idő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

5,5 hónapjára  230 790 Ft, á tválla lja .

Határ idő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

7/2020. (02.06.) számú Képviselő-testületi
határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Művelődési Ház és Könyvtárat ,  mint intézményt
visszaállítja, az intézményi működéséhez a szükséges
pénzügyi keretet  költségvetésében biztosít ja .

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a vezetői
pályázatot  és az alapító okiratot elkészítse.

Határ idő: következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Babicska Károly polgármester, Kapás Ildikó
jegyző
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12/2020. (03.05.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/C § bekezdésében foglaltak alapján Babicska
Károly főállású polgármester 2020. évi 39 nap szabadságának
igénybevételét a mellékelt szabadságolási ütemtervben
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.  A Képviselő-
testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.

Határ idő: azonnal és folyamatos
Felelős: Kapás  Ildikó jegyző

13/2020. (03.05.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat 2020.évi közbeszerzési
tervéről készítet t  előter jesztést .
A Képviselő-testülete a 2020. évi közbeszerzési tervet
a  melléklet  szer int  fogadja el.

Amennyiben a  tárgyévben bekövetkező változások
szükségessé teszik,  a  közbeszerzési tervet  felül kell
vizsgálni.

Határ idő: 2020.  december  31.
Felelős: Babicska Károly polgármester
              Kapás Ildikó jegyző

14/2020.(03.14.) számú Képviselő-testületi
határozat

 A koronavírus terjedését megelőző óvintézkedés lehetőségeiről
I. Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a koronavírus járvány megelőzése érdekében az alábbi
döntéseket hozza:

1. A Nefelejcs Óvodát 2020. március 16.  naptól
határozatlan időre bezárja.  A bezárás ideje alatt
kivételesen indokolt esetben gyermekfelügyeletet
biztosít .

2. A gyermekétkeztetést, mint kötelező önkormányzati
feladatot  a  következő feltételekkel biztosít ja :

a) Az általános iskolában és az óvodában
felügyelt  gyermekek a  megszokott  módon
vehetik igénybe az étkezést ,  a  szülő álta l
kért  gyakorisággal.

b) A digitális oktatásban részt vevő tanulók
és az óvodás gyermekek szülei az iskolában,
illetve az óvodában telefonon vagy elektronikusan
igényelhetik az étkezést .  Az elkészített
étel a Művelődési Házban működő konyhán
vehető át  11.30 és 14.30 óra között .

3. A Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatalban
az ügyfélfogadás 2020. március 16. naptól határozatlan
ideig szünetel. A Hivatal dolgozója az ügy ismeretében
mérlegeli az ügyfél személyes fogadását. A Hivatal
ügyintézőinek elérhetőségét elektronikus úton,
telekommunikációs eszközökkel,   valamint a

Hivatal elé kihelyezett  gyűjtőládával biztosítani
kell .

4. A munkavállalókra az érvényes (aktuális) munkaügyi
szabályok vonatkoznak.

5. A Képviselő-testület  a  járvány megelőzése
érdekében szükség szer int  ülésezik.

Jelen határozatot  széles  körben ismertetni kell.

Felelős: Babicska Károly polgármester
Határ idő: azonnal

15/2020.(03.14.) számú Képviselő-testületi
határozat

 A koronavírus terjedését megelőző óvintézkedés lehetőségeiről
II.  Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a koronavírus járvány megelőzése érdekében
az alábbi döntéseket hozza:

1. A Művelődési Ház helyiségeinek rendezvényekre
tör ténő bérbeadását  2020. március 16. napjától
határozatlan ideig szüneteltet i.

2. A Művelődési Házban működő Könyvtárat
2020.  március 16.  napjá tól határozatlan időre
bezár ja .

3. A munkavállalókra az érvényes (aktuális) munkaügyi
szabályok vonatkoznak.

Jelen határozatot  széles  körben ismertetni kell.

Felelős: Babicska Károly polgármester
Határ idő: azonnal
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Polgármester Hivatal:

Babicska Károly
polgármester
nagyorosziph@nagyoroszi.hu
Kapás Ildikó
jegyző
nagyoroszikor@nagyoroszi.hu
Pál  Péter Gézáné
pénzügyi előadó, pénztáros
penzugy@nagyoroszi.hu
Buris Katalin
informatikus, vállalkozási ügyintéző
informatika@nagyoroszi.hu
Farkas Gabriella
adóigazgatási előadó
adougy@nagyoroszi.hu
Gyöngyösi Adrienn
munkaügyi előadó
munkaugy@nagyoroszi.hu
Pásztorné Stass Mónika
szociális ügyintéző, anyakönyvvezető
igazgatas@nagyoroszi.hu

EL ÉRH ETŐ SÉG EK

A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:
Hétfő             8:00-12:00, 13:00-17:00
Kedd            nincs ügyfélfogadás
Szerda            8:00-12:00, 13:00-16:00
Csütörtök     nincs ügyfélfogadás
Péntek          8:00-12:00
Pénztári órák:
Hétfő       13:00-15:00
Péntek  9:00-11:00

Háziorvosi rendelő
Rendel: dr. Vártok Zoltán

Védőnői szolgálat:
Védőnő: Pintér Sándorné
Elérhetőség:
Cím: Fő út 30.
Tel.: 35/374-175
Mobil: 30/309-1891
E-mail: pinterne2645@gmail.com

Állatorvos
Rendel: Dr. Lukáts Tamás
Elérhetőség:
Cím: Fő út 32.
Mobil:30/499-18-20

Baba-Mama klub:
minden hónap második péntekén 10:00

Calendula Gyógyszertár
Hétfő 8:00-16:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16:00
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-16:00
Elérhetőség:
Cím: Szentháromság tér 11/A
Tel.: 35/574-024
Fax: 35/574-025
E-mail:  calendula@oroszi.t-online.hu

Tanácsadások időpontjai:
nők, várandós anyák:
szerda 8:00-10:00
csecsemő-gyermek és ifjúsági:
kedd 9:00-11:00
egyéb tanácsadás (védőoltás):
kedd 11:00-12:00
szakorvosi vizsgálat nők és várandós anyák (MSZSZ):
minden hónap második szerdáján 9:00-től
szakorvosi vizsgálat csecsemők és gyermekek részére
havonta egy alkalommal megbeszélés szerint

Hétfő         8:00-12:00
Kedd        12:00-16:00
Szerda        8:00-12:00
Csütörtök     8:00-12:00
Péntek         8:00-12:00
Elérhetőség:
Cím:  Fő út 30.
Tel.:  35/374-122

Fogorvosi rendelő
Rendel: dr. El-Hage Ruchdi
Hétfő: 7:00 - 15:00
Kedd: 10:00 - 18:00
Szerda:   -
Csütörtök: 7:00 - 15:00
Péntek:  7:00- 13:00
Elérhetőség:
Cím: Fő út 30.
Tel.: 35/374-374

Polgármester Hivatal:

Babicska Károly
polgármester
nagyorosziph@nagyoroszi.hu
Kapás Ildikó
jegyző
nagyoroszikor@nagyoroszi.hu
Pál Péter Gézáné
pénzügyi előadó, pénztáros
penzugy@nagyoroszi.hu
Buris Katalin
informatikus, vállalkozási ügyintéző
informatika@nagyoroszi.hu
Farkas Gabriella
adóigazgatási előadó
adougy@nagyoroszi.hu
Gyöngyösi Adrienn
munkaügyi előadó
munkaugy@nagyoroszi.hu
Pásztorné Stass Mónika
szociális ügyintéző, anyakönyvvezető
igazgatas@nagyoroszi.hu

A Polgármesteri Hivatal általános 
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő 8:00-12:00, 13:00-17:00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 8:00-12:00, 13:00-16:00
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 8:00-12:00

Pénztári órák:
Hétfő 13:00-15:00
Péntek   9:00-11:00

Háziorvosi rendelő
Rendel: dr. Vártok Zoltán
Hétfő   8:00-12:00
Kedd 12:00-16:00
Szerda   8:00-12:00
Csütörtök   8:00-12:00
Péntek   8:00-12:00
Elérhetőség:
Cím:  Fő út 30.
Tel.:  35/374-122

Fogorvosi rendelő
Rendel: dr. El-Hage Ruchdi
Hétfő:  7:00 - 15:00
Kedd:                 10:00 - 18:00
Szerda:   -
Csütörtök:  7:00 - 15:00
Péntek:   7:00 - 13:00
Elérhetőség:
Cím: Fő út 30.
Tel.: 35/374-374 

Állatorvos
Rendel: Dr. Lukáts Tamás
Elérhetőség:
Cím: Fő út 32.
Mobil: 30/499-18-20

Védőnői szolgálat:
Védőnő: Pintér Sándorné
Elérhetőség:
Cím: Fő út 30.
Tel.: 35/374-175
Mobil: 30/309-1891
E-mail: pinterne2645@gmail.com

Tanácsadások időpontjai:
nők, várandós anyák:
szerda      8:00-10:00
csecsemő-gyermek és ifjúsági:
kedd        9:00-11:00
egyéb tanácsadás (védőoltás):
kedd                   11:00-12:00
szakorvosi vizsgálat nők és várandós anyák (MSZSZ): 
minden hónap második szerdáján 9:00-től szakorvosi 
vizsgálat csecsemők és gyermekek részére havonta egy 
alkalommal megbeszélés szerint

Baba-Mama klub:
minden hónap második péntekén 10:00

Calendula Gyógyszertár
Hétfő       8:00-16:00
Kedd       8:00-16:00
Szerda     8:00-16:00
Csütörtök    8:00-16:00
Péntek     8:00-16:00
Elérhetőség:
Cím: Szentháromság tér 11/A
Tel.: 35/574-024, Fax: 35/574-025
E-mail:  calendula@oroszi.t-online.hu


