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Tisztelt Nagyoroszi Polgárok!

  Nagy örömömre szolgál, hogy immár az újraindított újság második lapszámát
foghatják a kezükben. Köszönetet szeretnék azoknak mondani, akik bármilyen
módon hozzájárultak a mostani kiadás létrejöttében.
  Az elmúlt időszak sem telt el eseménytelenül. A teljesség igénye nélkül az
alábbi dolgok történtek közösségünk életében:
  2020. augusztus 31-én átadásra került a Nagyoroszi Bölcsőde. Az átadó
ünnepséget jelenlétével megtisztelte Balla Mihály országgyűlési képviselő úr.
A bölcsőde szeptember 1-től fogadja a gyerekeket, akiket nagy szeretettel
várnak az intézmény dolgozói.
  Elkészült a Nagyoroszi Bölcsőde előtti bejáró térkövezése, önerőből.
Folyamatosan zajlik a Nefelejcs Óvoda energetikai korszerűsítése, és az ahhoz
szükséges munkálatok.
  Kiépítésre került az épület körül a felszíni és felszín alatti vízelvezetés
(dréncsövezés), valamint elkészült a tető felújítása. A nyílászárókat kicserélték,
jelenleg az épület falainak külső hőszigetelésén dolgoznak. Megvalósult a
kazáncsere, a radiátorokra felszerelésre kerültek a termoszelepek.
  Nagyoroszi Község Önkormányzatának támogatásával sikerült a Börzsöny
Általános Iskola egyik tantermét felújítani.
  Sokak megelégedésére aszfaltozásra került a Postához vezető út és a hozzá
tartozó parkoló.
  2020. szeptemberében a Magyar Falu Program keretében 3 db pályázat került
beadásra:
- Temetői infrastruktúra fejlesztése (MFP 2020)
- Óvodaépület belső felújítása (MFP 2020)
- Faluházak felújítása (MFP 2020)
A pályázatokkal kapcsolatban döntés még nem született.
  A településünkön áthaladó forgalom sebességének csökkentése és ezáltal a
biztonság növelése érdekében hamarosan ideiglenes körforgalom kerül
kialakításra a 2-es számú főút és Rákóczi út, Petőfi út csomópontjában. A
beruházást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. valósítja meg.
  Nem mehetek el szó nélkül a napjainkat leginkább érintő járvánnyal
kapcsolatban. Arra kérek mindenkit, hogy legyünk türelmesek egymással
szemben. Tartsuk be a hatóságok ajánlásait, előírásait, hiszen mindannyiunk
közös érdeke, hogy minél előbb túl legyünk rajta, és visszatérhessen az életünk
a normál kerékvágásba.
  Remélem olyan örömmel olvassák az újságot, mint amilyen lelkesedéssel
készült. Jó olvasást kívánok!

Babicska Károly
polgármester

Védőnői gondolatok

A tavasszal kezdődött világméretű járvány folytatódik.
Megérkezett a már megjósolt második hullám. Újra rendeletek,
járványügyi intézkedések kerültek bevezetésre, de az élet nem
állhat meg. Eljött a szeptember, az iskolakezdés, új gyerekek
indultak az óvodába, és községünk bölcsődéje is megnyitotta
kapuit a kicsinyek előtt szeptember 1-én. Mi az, amire
fokozottan figyelnünk kell? Elsősorban a járványügyi
intézkedések pontos és szigorú betartása:
- ha betegek vagyunk ne menjünk közösségbe, dolgozni, csak
egészséges gyermek mehet közösségbe, bölcsődébe, óvodába,
iskolába, középiskolába,
- megfelelően orrunkat és szánkat fedve használjuk a
szájmaszkot,
- be kell tartani a megfelelő távolságot egymástól,
- de figyelnünk kell a helyes kézmosásra és a megfelelő
fertőtlenítésre is,
- gyakran mossunk kezet, és a közösségi helyeken kitett
kézfertőtlenítőket használjuk megfelelően.
Vegyük komolyan a felhívást: „KÉZFERTŐTLENÍTŐ
HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!”.
  A köhögés, tüsszentés, zsebkendőhasználat szabályait már
úgy tűnik felesleges ismételgetnünk, hiszen azokat mindenki
tudja. De be is tartjuk? Nézzünk magunkba, ezen szabályok
lelkiismeretes betartása jelenti most a járvány megelőzését. A
védőoltások hasznosságát nagyon jól ismerjük, hiszen ezek
segítségével szűntek meg az elmúlt századok világméretű
járványai. Sajnos a koronavírus járvány védőoltása még a
kezdeti szakaszban tart. De a jelenlegi veszélyhelyzetben
mérlegeljünk,és kérve orvosunk tanácsát, gondoljunk az
októbertől kérhető influenza védőoltásra.
  Félünk, mert új, ismeretlen betegséggel állunk szemben, és
az ismeretlen dolgok kétségeket ébresztenek bennünk. Lehet,
csak úgy vállhegyről vesszük a dolgokat, minket nem érhet
baj, vagy nagyon elkeseredünk, főként ha már krónikus
betegségeink vannak, a családunkban, környezetünkben
találkoztunk nagyobb problémákkal, betegségekkel. Mi a
helyes magatartás? Az orvos által felírt recept még nincs a
problémára, de odafigyelés egymásra, magunkra, sok
mindentől megóvhat bennünket. Közel 40 éves
egészségügyben eltöltött tapasztalatom azt sugallja,
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elcsépelt mondat, de: „Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!”.
  Nehéz időszak ez ismét nekünk, az egészségügynek, megfelelni a
mindennapi feladatoknak új módszerekkel, eszközökkel, a modern
távkommunikáció eszközeit is bevetve végezni a rendelést, tanácsadást,
betegellátást. A személyes kontaktusok lecsökkentése a legnagyobb
kihívás egy olyan munkakörben, hivatásban, amelynek éppen ez az
alapja.
  A  beteg ember  kiszolgáltatottnak, elesettnek, kirekesztettnek érzi
magát, bármilyen betegségről is legyen szó. Ez különösen igaz ebben
a járványügyi helyzetben, segítsünk egymásnak megértéssel,
türelemmel, szeretettel elviselni a nehézségeket, hogy részesei
lehessünk a MÁSIK gyógyulásának.

GÓLYAHÍR

Nagy örömmel értesültem, hogy gólyazászló kerül kitűzésre
gyermekszületés alkalmából. Milyen kedves figyelmesség, hogy
örömmel üdvözöljük az újszülötteket a község új kis lakóit, akik a
falu jövőjét jelentik. A szülőket kérjük, bátran küldjenek fotót a
gyermekükről, amelyet megjelentetünk az újságban, hogy mindannyian
megismerhessük a falu legkisebbjeit.
Újszülöttek: Pikács Zoé Mária 2020.07.13.

 Berényi Dorottya 2020.08.05.
       Bander Olivér      2020.08.28.

Pintér Sándor Attiláné  védőnő

Útfelújítási munkálatok

Az egyik leggyakrabban feltett kérdések között volt amit
megkaptam mint képviselő, hogy mikor lesz meg az út a hivatal
mögött a postához. Örömmel számolhatunk be róla, hogy a
napokban elvégzésre került az ezzel kapcsolatos munkálat, és
az arra járók már azóta aszfaltozott úton közelíthetik meg a
postát.
A munkálatot a 39/2020. (08.26.) számú Képviselő-testületi
határozat értelmében az OTYS Építő Kft. végezte el bruttó
3 490 173 Ft-ért.
Reményeink szerint, ha a következő évek költségvetései
engedni fogják, akkor tudunk majd újabb utakat korszerűsíteni.

Dávid Ádám alpolgármester  (Képeinken az "előtte-utána"
állapot.)

Tisztségviselők fogadóórái

Babicska Károly polgármester minden hétfőn 13:00-16:00
Dávid Ádám János alpolgármester minden hétfőn 16:00-18:00
Kapás Ildikó jegyző  minden hétfőn 08:00-12:00
Kérjük a lakosságot, hogy a zavartalan és hatékony munkavégzés
érdekében a fogadóórák idejét betartani szíveskedjenek. A fentiektől
eltérő időpontokban a fogadási óra szünetel. Köszönjük!
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16/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a veszélyhelyzet alatt Nagyoroszi Község Önkormányzat
polgármestere által, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva hozott
döntésekről szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

17/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019.
évről szóló éves belső ellenőrzési jelentést a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

18/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nagyoroszi Bölcsőde intézményvezetőjének beszámolóját a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

19/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nagyoroszi Bölcsőde Szakmai Programjának módosítását és a
módostással egybeszerkesztett Szakmai Programot a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

20/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nefelejcs
Óvoda 2019/20. nevelési évéről szóló beszámolót a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

21/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az óvoda udvarán lévő 4 db fenyőfa kivágására
vonatkozó javaslatot, és hozzájárul a fák kivágáshoz.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

22/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda
tetőszerkezetének javítására érkezett árajánlatok közül a NORTON
TREND Építő és Kivitelező Kft. (2161 Csomád, Kossuth L. utca
79.; adószám: 23595909-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-182667)
14.320.700 Ft-os, azaz tizennégymillió-háromszázhúszezer-hétszáz

forintos árajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

23/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi
szociális és gyermek-védelmi feladatokról szóló beszámolót a
csatolt melléklet szerinti tartalommal elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

24/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületet
megtárgyalta a Nagyoroszi Honvéd Balassi Bálint Sportegyesület
2019. évi beszámolóját és önkormányzati támogatással történő
elszámolását, és az alábbi feltételekkel javasolja elfogadásra
-  a HBBSE benyújtja az Önkormányzathoz a pénzügyi kimutatást
alátámasztó dokumentumokat,
- benyújtja a kimutatásban szereplő 407.716 Ft pénzmaradvány
felhasználásáról szóló pénzügyi kimutatást és a kimutatást
alátámasztó dokumentumokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

25/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjas
Klub 2019. évi beszámolóját és a 2019. évi önkormányzati
támogatással történő elszámolást megtárgyalta, és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

26/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nagyoroszi Polgárőr Egyesület 2019. évi beszámolóját és a 2019.
évi önkormányzati támogatással történő elszámolást megtárgyalta,
és elfogadja. A beszámolóban szereplő 17.450 Ft pénzmaradványt
2020. évben az Egyesület felhasználhatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

27/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete 2019. évi
beszámolóját és a 2019. évi önkormányzati támogatással történő
elszámolást megtárgyalta, és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

28/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/
2016.(12.05.) számú Képviselő- testületi határozatot megerősíti,
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és a Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
Megállapodás módosítását, valamint a Nagyoroszi Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát, illetve a módosító okiratot
a csatolt melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza
a polgármestert a dokumentumok aláírására.
Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítást a Magyar Államkincstár
törzskönyvi nyilvántartásán átvezesse.
Határidő: 2020. augusztus 1.
Felelős: Babicska Károly polgármester, Kapás Ildikó jegyző

29/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának tervezetét és a
közművelődési rendelet-tervezetet elfogadja, az EMMI-hez
benyújtásra alkalmasnak ítéli.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

30/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a telekalakítással vegyes térítésmentes tulajdonjog
átruházásról szóló szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a Nagyoroszi belterület 2/24 és 341 helyrajzi
számú ingatlanokat érintő telekalakítással vegyes térítésmentes
tulajdonjog átruházási szerződést a határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza Babicska Károly
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

31/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat Nagyoroszi 341 helyrajzi számú 1.4303 ha kivett
közút művelési ágú ingatlanából telekmegosztással kialakított
Nagyoroszi 341/3 helyrajzi számú 9282 m2 alapterületű
ingatlanrészt a vagyonrendelet szerinti forgalomképtelen
törzsvagyonából forgalomképessé nyilvánítja, a létrejövő
Nagyoroszi 341/1 helyrajzi számú 2864 m2

, a Nagyoroszi 341/2
helyrajzi számú 28 m2, a Nagyoroszi 341/4 helyrajzi számú 27 m2,
a Nagyoroszi 341/5 helyrajzi számú 1381 m2, a Nagyoroszi 341/6
helyrajzi számú 167 m2 és a Nagyoroszi 341/7 helyrajzi számú
547 m2 ingatlanrészeket 1/1 tulajdoni hányad arányú önkormányzati
tulajdonban és a forgalomképtelen vagyontárgyak körében hagyva.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

32/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére
vonatkozó közszolgáltatásra pályázati felhívást tesz közzé,
határozat mellékletét képező tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket a döntéssel kapcsolatosan.
Határidő: azonnal, a közzétételre 2020. július 17.
Felelős: Babicska Károly polgármester

33/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyoroszi
Község Önkormányzat tulajdonát képező Nagyoroszi 760 helyrajzi
számú, természetben 2645 Nagyoroszi, Rákóczi út 3. szám alatti
kivett óvoda művelési ágú ingatlan rendeltetés módosítását rendeli
el: Nagyoroszi 760 helyrajzi számú, természetben 2645 Nagyoroszi,
Rákóczi út 3. szám alatti ingatlan rendeltetése és megnevezése
„Bölcsőde”.
Határidő: július 31.
Felelős: Babicska Károly polgármester

34/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete
megtárgyalta az önkormányzati ingatlanok megvásárlására érkezett
vételi ajánlatokról szóló előterjesztést, és javasolja, hogy a
Képviselő - testület bízzon meg értékbecslőt az ingatlanok forgalmi
értékének meghatározására, majd az értékbecslés eredményének
függvényében döntsön az ingatlanok értékesítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

35/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Képviselő Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az építményadó bevezetéséről előterjesztést. Az
építményadó bevezetését nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester, Kapás Ildikó jegyző

36/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a képviselői tiszteletdíjak emeléséről szóló
előterjesztést. A tiszteletdíjak 2021. január 1. napjától történő
emelését nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester, Kapás Ildikó jegyző

37/2020. (07.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Bajcsy-Zsilinszky út 5/A. szám alatti önkormányzati
szolgálati lakást Koleszár Kornél körzeti megbízottnak bérbe adja
mindaddig, míg a körzeti megbízott részére biztosítható rendőrség
által bérlőkihelyezési joggal bíró Széchenyi út 1. szám alatti ingatlan
az önkormányzat birtokába vissza- és lakható állapotba kerül.
Nevezett szolgálati jogviszonyának bármilyen jogcímen történő
megszűnése a bérleti szerződés felbontását vonja maga után.
Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Babicska Károly polgármester

38/2020. (08.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzata beruházást valósít meg a TOP-
3.2.1-16-NG1-2017-00034 sz. „Épületenergetikai fejlesztés
Nagyoroszi községben” projekt keretében, mely a 2645
Nagyoroszi, Szent István tér 1-2 (hrsz.: 758, 759) alatt található
ingatlan energetikai felújítását tartalmazza.
A projekt összes költsége a Támogatási Szerződéssel összhangban
58.500.000.- Ft volt. A projektnek a támogatás szempontjából
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elszámolható költsége 51.045.000.- Ft. A különbözet (7.455.000.-
Ft) fedezésére a Képviselő-testület az elvi támogatását biztosította.
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés során jóváhagyott
nyertes árajánlat és a további tevékenységekre megkötött
szerződések alapján a projekt összköltsége 58.201.816.- Ft-ra
módosult, a támogatás összege továbbra is 51.045.000.- Ft. Így az
önkormányzati önerő összege 7.156.816.- Ft-ot tesz ki.
A 7.156.816.- Ft nem elszámolható költséget önerőként a Képviselő
Testület az Önkormányzat költségvetésének terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közreműködő
szervezet felé történő módosítás elvégzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

39/2020. (08.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat épülete mögötti terület aszfaltozási munkálataira
benyújtott árajánlatokat megtárgyalta, és az OTYS Építő Kft. (2030
Érd, Bádogos utca 57.; adószám: 23087567-2-13; Cg. 13-09-
187147) ajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza Babicska Károly polgármestert a vállalkozói
szerződés megkötésére.
A kivitelezés megvalósításához szükséges forrás a 2020. évi
költségvetésben rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

40/2020. (08.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5.000 Ft/
fő óvodakezdési támogatást állapít meg valamennyi óvodába
beíratott, Nagyorosziban állandó lakóhellyel rendelkező gyermek
szülője, vagy törvényes képviselője részére. A Nagyorosziban
állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos képzésben
részesülő (kiskorú esetében az eltartó szülő vagy törvényes
képviselő részére) általános iskolai tanuló részére 10.000 Ft/fő,
középiskolai tanuló részére 15.000 Ft/fő, felsőoktatási intézmény
hallgatója részére 20.000 Ft/fő iskolakezdési támogatást állapít meg.
Az iskolakezdési támogatás igénybevételéhez iskolalátogatási,
illetve hallgatói jogviszony igazolás szükséges a Nagyorosziban
állandó lakcímmel rendelkező, de más település oktatási
intézményeiben tanulóktól, melyet 2020. szeptember 30-ig lehet
benyújtani a Közös Hivatalban.
A megállapított támogatás 2020. október 31-ig kerül kifizetésre a
Közös Hivatal pénztárában.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Babicska Károly polgármester

41/2020. (08.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyoroszi
község közigazgatási területén keletkező nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező
közszolgáltatás ellátásra vonatkozóan szerződést köt a
KOMMUNÁL-SZOL Kft. (2660 Balassagyarmat, Jószív utca 20.;
adószám: 24892412-2-12; cégjegyzékszám: 12-09-008845)
közszolgáltatóval – 2020. október 1. napjától 2025. szeptember
30. napjáig terjedő – határozott időtartamra, a melléklet szerinti
tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
aláírására.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Babicska Károly

42/2020. (08.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

megtárgyalta a szociális tüzelőanyag igénylésének lehetőségéről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a szociális ellátások körének bővítése
érdekében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8. pontja alapján a
települési önkormányzatok 2020. évi szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen, a belügyminiszter
által kiírt pályázat alapján szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be.  Az igénylésben 204 erdei
m3 keménylombos fafajta támogatását kéri feltüntetni.
A Képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati
felhívásban és a Szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati
rendeletben megfogalmazott feltételeket vállalja, a szociális célú
tüzelőanyagban részesülőktől semmilyen ellentételezést nem kér.
A Képviselő-testület az önrész 204.000 Ft + Áfa összegét, bruttó:
259.080 Ft-ot, valamint a kezelési, raktározási, őrzési, szétosztási,
kiszállítási költségeket a 2020. évi költségvetés tartaléka terhére
biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az igénylés aláírására és
benyújtására.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Babicska Károly polgármester

43/2020. (08.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nagyoroszi Szabadidős Sportpark létesítését, a támogató döntésről
szóló értesítés (BMSK-XIV-0151/0002/2019) szerint
megvalósítandó B típusú sportpark helyszínéül a Nagyoroszi 689
hrsz-ú, 1/1 önkormányzati tulajdonú területen támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

44/2020. (08.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Nagyoroszi Község Önkormányzatával közalkalmazotti és a
Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatallal köztisztviselői
jogviszonyban álló dolgozók az általános iskolába, középiskolába,
illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatára járó
gyermekeik után bruttó 44.700 Ft, járulékokkal növelten 51.045
Ft/gyermek iskolakezdési támogatásra jogosultak. A közép- és
felsőfokú oktatási intézménybe járó tanulóknak a tanulói, illetve
hallgatói jogviszonyt igazolni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

45/2020. (08.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Kaluszkó elektromos árammal történő ellátása ügyének
megtárgyalását a következő képviselő-testületi ülésre halasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

Oroszi Hírhozó
Elektronikus változata  pdf-ben a
www.nagyoroszi.hu oldalon elérhető.
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Lapalapító-felelős kiadó :
Krasznainé Konczili Éva
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FELHÍVÁS GÓLYAFA ÜLTETÉSRE

Kedves Szülők!

Mint arról már korábban volt szó, gólyafák ültetését tervezzük a
község több helyszínén. A gólyafák ültetésének célja egyrészt a
település zöldfelületeinek növelése, valamint a közösség összetartó
erejének erősítése, az egy célért és egy ügyért való megmozdulás
lehetősége.
Kérjük a kedves szülőket, akiknek gyermekük 2019. október 13.
után születtek és szeretnének egy díszfát a gyermek tiszteletére
ültetni, jelezzék Béke Viktória felé ültetési szándékaikat. A
választható fajokat Viktóriával kell egyeztetni. A fákat az
Önkormányzat szerzi be, az ültetés együttesen, közösségi program
keretében zajlik majd, várhatóan 2021. tavaszán!
A jelentkezéseket várjuk a nagyoroszigolyafa@gmail.com vagy a
község facebook oldalán üzenetben, vagy személyesen a Vixi
Virágüzletben!
Kérjük a telefonos elérhetőségüket a további egyeztetések céljából
minden esetben feltüntetni!

Üdvözlettel: Béke Viktória képviselő

HITTANTÁBOR NAGYOROSZIBAN

Ebben az évben egyházközségünk hittanos tábora 2020. július 13
– 17. között került megrendezésre.
25 hittanos gyermek jelentkezett a táborba, akik ismét színes testi
és lelki programokon vehettek részt. A rendezvény megálmodója
és életre hívója Berta László atya, egyházközségünk volt plébánosa.
Az 5 napi program ismét élményekben gazdagra sikeredett, a
gyermekek szívesen voltak együtt egymással és a tábor-
szervezőkkel, megvalósítókkal.
A hét témája: „Állatok a Bibliában”.
Az első napon tábornyitó szentmisével kezdtünk, majd a nap
további helyszíne az iskola volt. Itt különféle állatokat készíthettek
a gyermekek tetszőleges technikával. Igazán remek alkotások
születtek! Mindegyik „gyöngyszem” a készítő gyermek
fantáziájáról tett bizonyságot.
A második napon meglátogattuk Nógrádon a tájházat, valamint
egy keramikus mester birodalmát, betértünk a nógrádi templomba
is, ahol Győry-Fáy Csaba atya szeretettel fogadott minket. Tovább
„vándorolva” a Nógrádi várban töltöttük a napot, ahol sor került
játékos hittanfeladatok megoldására is.

A harmadik napon Vácra vonatoztunk, majd a strandon
lubickoltunk minden kis táborozó nagy-nagy örömére. Így teljesült
a tavalyi kívánság: jövőre menjünk fürödni a strandra!
A negyedik napon a Budapesti Állat – és Növénykert látogatói
voltunk. A szomorkás idő ellenére is jól sikerült a kirándulás, sok-
sok érdekes állatot láttunk. Ezzel azonban még korántsem ért véget
a programok sorozata, hiszen este, a szülőkkel és a táborozókkal
egy jó hangulatú nyársaláson lehettünk együtt.
Pénteken - felnőtt kísérőkkel (a tábor megvalósítóival) - a faluba
kincskeresésre indultunk és megfejtettünk vicces és érdekes
feladatokat, találós kérdéseket, majd visszatérve az iskolába több
állomásos akadályversenyen, csapatmunkában mérhették össze a
gyerekek ügyességüket, „tudásukat”.
A tábor zárását a legszentebb áldozat bemutatásán való részvétellel
koronáztuk meg, ahol „felajánlásként” Noé bárkáját is bevihettük
a szentmisére.
Köszönet a tábor megálmodójának, Berta László atyának, valamint
a megvalósító társaimnak:
Czoma Flórának, Dávid Ádámnak, Terényi Zsuzsannának,
segítőinknek: Fényi Istvánnak és Vida Attilának, akik eljöttek
táborunkba, amikor idejük engedte.
Köszönet a szülőknek, nagyszülőknek, egyházközségünk minden
tagjának, akik bármilyen felajánlással hozzájárultak a boldog
gyermekarcok mosolyához.

Megyeri Attiláné
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„Most már mindig nálad maradok, hiszen megfogtad
jobbomat.”

Tisztelettel üdvözlöm a Nagyoroszi katolikus híveket és a falu
polgárait. Néhány mondatban bemutatkoznék.
A papi élet felé az első lépést az Isten teszi meg azzal, hogy
megérinti az illető lelkét. Ha ebben a lépésben csak az ember vágya
jelentkezik, félő, hogy a későbbi terhelést nem fogja bírni.
Én egy benső vonzást éltem át Isten részéről, mely akkor
értelmezhetetlen volt számomra, hiszen akkor éppen egy szerelmi
kapcsolatban voltam. Amikor ezt elmondtam a pap vezetőimnek,
azonnal papi hivatásként ismerték föl. Ennek ellenére én egy belső
bizonyosságra vágytam, ami biztossá teszi ezt számomra. A
döntéstől akartam valahogy mentesülni. Erről később kiderült, hogy
nem elkerülhető, sőt nagyon is kell ahhoz, hogy kialakuljon a papi
elköteleződés. Ez a kettős érzés sürgetett odáig, hogy nem lehetett
tovább halasztani a döntést.
Végül arra a felismerésre jutottam, hogy az Istennek joga van az
életemet birtokba venni. Így legalább meg kell próbálnom a papi
életet. Így indultam neki a kispapi éveknek.
Az egri szeminárium időszakát én egy boldog időszakként éltem
át. Ott láttam át életemben először azt, amit korábban már a
hitemben átéltem, de a mélyebb magyarázatát nem ismertem. Nagy
örömmel töltött el, hogy feltárult előttem a korábban megélt hitem
intellektuális tartalma. Itt nőttem fel a feladathoz, itt lettem papként

és kétségek idején szinte éget, mert erősen személyes volt a
választás.
- A papi élet természetszerűen nehézségekkel is jár. Pappá kell válni,
át kell alakulni a saját elképzelések és a kegyelem szorításában.
Az első nehézség és félelem ebből az átalakulásból adódott. Ebben
a folyamatban segítségemre voltak idősebb pap tanítóim.
- A második fajtája a nehézségeimnek maga a papi élet, az identitás
kialakítása volt. Amíg ez nem alakult ki, félelmetes volt a papi B u rg er F eren c

gondolkodó ember, és itt láttam meg először az egyház klerikusi
oldalát is, itt tárult fel előttem az egyházam szent és emberi oldala
is.
A választott jelmondatom: „Most már mindig nálad maradok, hiszen
megfogtad jobbomat.” 73. Zsoltár 23. verse. Amikor ezt a verset
megtaláltam, azonnal tudtam, hogy ez kifejezte azt, amit én éreztem
a papi hivatásom motívumaként. Ez a mondat annyira személyes,
hogy mindig megerősít, ha találkozom vele a felolvasási rendben,

Ha mindezeket megoldja az illető fiatalember, lesz esélye arra, hogy
meg tudjon maradni ezen a pályán, ebben a hivatásban. Az
elfoglaltságból akkor lesz hivatás, ha személyes életének benső
részévé, életének céljává teszi azt az illető.
Ez a folyamat már több mint harminc éve tart; ez lett az életem.
Nem tudnék mást csinálni, remélem a mindenható Isten is ezt
gondolja.

élet. Meg kellett találni a teológia-igehirdetési koncepciót, a
hívekkel való bánásmód szabályait, a saját lelkiélet határpontjait
is ki kellett jelölni, be kellett állítani az elöljárókhoz való viszony
távolságait, és ki kellett fejleszteni a jövőbe vetett reményt is.
Mindezeken túl meg kellett ismernem a papi élet belső
törvényszerűségeit, amihez hozzá kellett szabni a belső, személyes
vágyaimat.
- A harmadik feladat a kitartás és hűség. Ismerni kell az egyház
tanítását, a hierarchia működését, a hívek hozzáállását, és a
személyes hibák veszélyességi fokát. Fel kell mérni a külvilág
viszonyulását az egyházhoz, és annak konkrét helyzetét is az adott
helyen. A hűség megtartása nélkül csak bábu lesz a pap. Ha ez
nincs meg, elvész a cölibátus mellett folytatott küzdelemben, és
belehal lelkileg az egyedüllétbe. Valamint kell az is, hogy a pap
szellemi ember legyen, azaz érdekelje és művelje azt, amit hirdet
és képvisel.
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Bemutatkozás

Köszöntöm az Oroszi Hírhozó olvasóit! Ezúton is szeretnék
bemutatkozni azoknak a lakosoknak, akiket még nem ismerek
személyesen. Eddigi tapasztalatom szerint Nagyoroszi lakossága
mosolygós és segítőkész. Szeretném, ha a családom is része lehetne
ennek a családias közösségnek, ezért írok néhány információt
magamról, annak reményében, hogy ezzel is hozzájárulhatok
Nagyoroszi  életéhez.
Borgulya Gizella vagyok, Budapesten születtem. Kisgyermek
korom óta járom a természetet. Érettségit követően kezdtem
behatóbban foglalkozni a hegyek és erdők világával. Túravezető
lettem, majd barlangász. Később az erdei gombák és növények
keltették fel érdeklődésem. Így lettem gyógy-és fűszernövény
termesztő, gombatermesztő, szarvasgombász és gombaszakellenőr.
Budapestről nagyon körülményesnek bizonyult kijárni a
Börzsönybe, ezért költöztem 2017 őszén Nagyorosziba. Nagy
örömmel vetettem bele magam a kerti munkába és az erdőjárásba.
2019 tavaszán megszületett kisfiam, akivel már családként járjuk
a helyi erdőket. Gombát, gyümölcsöket és fűszernövényeket
gyűjtök és dolgozok fel, majd az interneten és Budapesten több
üzletben is értékesítek. 2020 nyarán kistermelőként helyet kaptam
a balassagyarmati termelői piacon.
Célom, hogy minél több emberhez eljusson az erdő és a kert színes
ízvilága megfelelő körültekintéssel, ezért a gombaszakellenőri
tevékenységet ingyenesen, otthonomban végzem előzetes telefonos
(+3670-457-6004) egyeztetést követően. Keressenek bátran, annak
érdekében, hogy a gombaszedés egy kellemes élmény maradhasson.
Több érdeklődő esetén szervezett túrát is vállalok.

 Borgulya Gizella

Bölcsőde megnyitó

A Nagyoroszi Bölcsőde vezetőjeként üdvözlöm a kedves olvasókat!
2020. augusztus 31-én ünnepélyes keretek között átadásra került a
bölcsőde. A rendezvény háziasszonyaként megköszöntem az
összefogást, a tenni akarást és a sok-sok dolgos kéz munkáját, amik
hozzájárultak ahhoz, hogy szeptember elsejével megnyithatta kapuit
az intézmény.
Szombati Viktória nyolcadik osztályos tanuló Szabó Lőrinc versei
tolmácsolásával, és a Siklai házaspár zenés-verses műsorával emelte
fényét a megnyitónak.
Ünnepi beszédet mondott Balla Mihály országgyűlési képviselő,
Babicska Károly polgármester és Borkó Edit, a Magyar Bölcsődék
módszertani tanácsadója.
Mindhárman kiemelték, hogy a korai gyermekévek kiemelkedő
jelentőségűek a fejlődés folyamatában. A születéstől kezdve az első
néhány évben a gyerekek olyan mértékben és ütemben fejlődnek,
amely egyetlen későbbi életszakasszal sem vethető össze.
Nemcsak a megismerési funkciók, a mozgás, a beszéd, a szociális
képességek, a viselkedés, hanem a gyermek testi, mentális
egészsége is ebben a korai életszakaszban alapozódik meg.
Ezek ismeretében munkatársaimmal a célunk egy boldog, derűs
gyermekkor megteremtése és egy aktív tevékeny életmód
kialakítása azoknak a gyermekeknek, akiknek napközbeni ellátását
a szüleik munkavégzésük, átképzésük, egészségügyi vagy szociális
okokból a Nagyoroszi  Bölcsődében tudják megoldani.
Besze Edit bölcsődevezető
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Kálvária búcsú

A legtöbben bizonyára ismerik az egyik helyi nevezetességünket,
a gyönyörű Kálvária kápolnát, ami az egyházi évben jó pár
alkalommal ad helyet különböző eseményeknek a helyi
közösségnek. Ezek mellet a túrázni, és sétálni vágyók is szívesen
látogatják.
A Kálváriát 1901-ben építették kőből Gonda Béla esperes idején,
akit halálakor az ott található oltár alá helyeztek örök nyugalomra,
melynek emlékét egy kis fakereszt őrzi mind a mai napig.
A Kápolna búcsúja Szent Kereszt felmagasztalásának (szeptember
14) ünnepén van, amit mindig nagy előkészületekkel, lelkesedéssel
várnak a helyiek.
Az idei évben, az előtte lévő nap vasárnap ünnepeltük, ahol új
plébánosunk Ferenc atya értékes gondolatait hallgathatták a szép
számban megjelent testvérek. Akik a mise után -bizonyára a különös
élmény hatására- feltöltődve szentelték meg a nap további részét.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki fáradozott
azon, hogy méltó körülmények között ünnepelhettük meg ezt az
alkalmat, és azokról se feledkezzünk meg, akik az év többi részében
is folyamatosan foglalkoznak a Kálváriával, és környékével.

Dávid Ádám alpolgármester

Csallóközi József köszöntése

Tisztelt Rokonok, Barátok, Ismerősök! Megjelent Kedves
Vendégek!

A Nagypapám februárban arra gondolt, Marika Néni beleegyezése
alapján, hogy közösen Önökkel, Veletek szeretné tartani a 75.
születésnapját, nem csupán az ünnep miatt, hanem a találkozás
öröme miatt is, ami nagyon fontos alkalom az ember életében.
Ahogy a nagy világslágerben le van írva: Barátok, amíg élünk.
Erre az alkalomra kért fel engem, hogy legyek a szóvője ennek a
szép összejövetelnek, közben emlékezve az együtt eltöltött évekre,
közös élményekre, sikerekre. Nagypapám 1968- ban kötött
házasságot Mulik Emíliával, majd született Mónika és József.
Én Csongár István vagyok. Édesanyám Csallóközi Mónika. Két
aranyos testvérem van, Brigitta és Miklós. Budapesten élünk. Én
az Újpestben sportoltam, mint vízilabdakapus és ma is ott
dolgozom, mint Social Média, Marketing menedzser, az Újpest
Vízilabda Egyesület sikereiért.

Egy rendhagyó 75. születésnap megünneplése a
Községi Művelődési Házban

Augusztus 29-én tartotta meg rokonaival, meghívott vendégekkel
és művészekkel a jubileumi születésnapját községünk ismert lakója,
Csallóközi József, Józsi bácsi.
A kialakult helyzetnek megfelelően mindenütt a program folyamán
az előírt távolságtartási előírások betartásával, korrekt módon. A
színes kulturális műsorban volt nóta cigányzenekari kísérettel,
operett részletek, örökzöld dalok, az ünnepelttel és kedves
barátaival – Faludi Szilviával, Kir Klárával, Földvári Sándorral,
Banda Pállal és zenésztársaival a kiváló harmonikás Schmidt
Mátyással, aki a hangtechnikus is volt egyben.
Közmegelégedésre finom vacsorával, italokkal, ahogy illik
pezsgővel koccintva, az ünnepelt és mindenki egészségére,
pohárköszöntővel. Ezt követte Józsi bácsi által előre  kiválasztott
összeállítás a kedvenc zenékre, táncdalok, melyekre fiatal korában
Ő is sokat táncolt. Tetszett a vendégeknek is, igaz a fiatalabbak
kevésbé ismerték azokat, de szívesen táncoltak rá. Egyöntetű
vélemény volt, hogy ebben a szép, de kongó házban sok ilyen
rendezvény kellene, illetve lehetne tartani gyakrabban az
érdeklődőknek. A jó hangulatú este a hálás vendégek köszönő
szavaival, jó kívánságaival és búcsúzásaival ért véget.
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Intézet szakfelügyelői által nagyra értékelt egyéni tanítási módszerei
alapján, de ez meghiúsult, mert megszüntették akkor a levelező
szakot, de Ő, soron kívüli pénzjutalmat kapott. Volt a helyi
Honvédségnél mint főszakács, majd  a Mátra több híres üdülőjében
és szállodájában, majd Budapesten séf. Munkatársa volt a Magyar
Szakács Szövetségnek. Korább, mint természetjáró bakancsos
turista, az akkori időben 11 országba vitt el csoportokat, mint
idegenvezető is, mint a Spartacus SE elnöke. Volt itt Orosziban
aktív tagja a civilszervezetként működő Légvédelmi Tüzérek
Egyesületének 1991 től, majd elnöke 9 évig.  Volt vezetője a Váci
László Imre Nótakörnek a már ismert adottságai és nótaszeretete
által. Voltak meghívásaik Budapesten, számtalan Pest megyei,
Nógrád megyei rendezvényen. Megkapták munkájukért
szolgálatukért és a hagyományápolásért a Pest Megyei
Önkormányzat elismerését.  Szerepelt, mint meghívott vendég a
Dunakanyar Rádió nóta műsorában. Eddigi életútja mindig az
önzetlen, közösségért tenni akarás és mások segítése jegyében folyt,
ha hagyták a tevés és munka jellemezte. Mint kétszeres életmentő
él itt Nagyorosziban, aki Busai Sándor és Ceglédné Rácz Zsuzsa
azonnali orvoshoz jutásában tett embertársi mentést. Nagy siker
volt, amikor kapcsolatot teremtett Szlovákiában élő magyar, civil
szervezetekkel, így Oroszkán és Zselízen, kölcsönösségi alapon.
Elnöki munkája alapján számtalan elismerésben részesült, így
BEOSZ plakett, Honvédelmi Miniszter kitüntetése, hogy csak a
fontosabbakat említsem.

Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a szíves figyelmüket, kellemes
időtöltést, jó szórakozást kívánok Önöknek.  Nagypapa, nagyon
sok, boldog születésnapot kívánok, unokád Csongár István.

Most néhány szót csupán az ünnepelt Nagypapámról.
Nagykapornakon született Zalában, az én ük-nagyszüleimnél.
Szülei Pesten laktak, de a sors úgy hozta, hogy Ő is ott jött a világra.
Iskoláit Budapesten végezte, amikor már tehetsége folytán, mint
gyermek, jó énekhangjára felfigyelve, énekelt a Rádió híres hatos
stúdiójában, számtalanszor a Magyar Zeneakadémián és a Szent
István Bazilikában, különböző gyermekkórusokban. Sorkatona lett
1965-ben, Nagygomboson a Műszaki Ezrednél, mint Élenjáró
Katona, majd sorállományú szakaszparancsnok, az állománytábla
szerint főhadnagy beosztásban, zsoldkiegészítéssel. Az éneklés
később átváltott a sportra, annak szeretete miatt. Kilenc sportágban
volt minősített versenyző, számtalan éremmel és elismeréssel.
Aktívan 37 éves koráig sportolt a munka mellett. Több szakmája
volt, így szabadult az országos szakmunkás versenyen mint
esztergályos, mivel Dédpapám nem javasolta a szakács szakmát,
mivel Ő jó nevű mesterszakács volt. Véleménye szerint azért, mert
ott nincs szabadnap, ünnepnap, az folyamatos üzem és munka.
Nagypapám mégis felnőtt  fejjel szakácsvizsgát tett. Itt Orosziban
kötött házasságot 1985 -ben Dankó Máriával, itt is telepedtek le.
Ekkor ismerkedett meg Marika Néni leányával, Marikával, majd
az unokákkal Gyöngyivel és Gyurival, akik Ausztriában élnek ma
is.  Nagypapa, dolgozott itt Orosziban és Borsosberényben is mint
képesítés nélküli nevelő, az Általános Iskolában. Egy éves munkája
sikere volt a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet döntése, majd
javaslata az Egri Tanárképzőbe, felvételi nélküli bekerülése az

Koronavírus tájékoztató

Tisztelt Nagyoroszi Lakosság!

Sajnos az idei, 2020-as év olyan helyzetet produkált Nagyoroszi
mindennapjaiban is, amelynek következményeképpen lemondásra
kerültek számos szórakozási lehetőséget támogató programok,
illetve ünnepségek. Eme elhatározásunk meghozatala nem tartozott
a könnyű döntéseink közé.
A teljesség igénye nélkül néhány példa az elmaradt programokból:
Március 15-i ünnepség, Locsoló bál, Majális, egyéb kulturális
programok, nyugdíjas összejövetelek, HMO bulik (már az idei
évben szerettük volna a Retro Disco beindítását, stb..), a Szüreti
bál is ide tartozik s még sorolhatnánk a listát. Bízunk abban, hogy
jövőre mindezt meg tudjuk valósítani s a szürke hétköznapokat
időszakonként fel tudjuk pezsdíteni és egy minőségi kikapcsolódási
opciót tudunk a lakosság felé produkálni.
Mindenekelőtt a legfontosabb a lakosok egészsége és élete, ezért
is mondtuk le haladéktalanul a fent említett eseményeket.
A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, a koronavírus-
fertőzés megelőzése és terjedésének lassítása érdekében kérjük,
fokozottan ügyeljenek az alábbi tájékoztatókra. Nehéz nyomon
követni a naponta változó eseményeket, szigorításokat. Ezért
kérjük, hogy a járványhelyzettel kapcsolatban csak hivatalos
forrásból (www.koronavirus.gov.hu, esetlegesen önkormányzati
információkból ) tájékozódjanak!
Köszönjük a Lakosság megértését! Vigyázzon mindenki magára!
Vigyázzunk egymásra!

Vándornyik Eszter képviselő

Vi gy ázzu nk  e gy má sra!
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A Knaus Tabbert Kft története 1991-2017

Előzmények, a cég alapítása és az első másfél évtized
A Knaus Tabbert Kft jogelődje, a Szondy Lakatos-és Szerelőipari
Szövetkezet 1968-ban alakult. A Szövetkezet külföldi kapcsolatokat
keresett és talált: speciális szerelőtevékenysége és szaktudása révén
a TESCO Magyar Külkereskedelmi Vállalat és a STRABAG
cégeken keresztül Irakban és Szíriában vállaltak munkát, illetve a
BMW Neufahrt-i ajtóüzemében szereltek gyártósort. Ez utóbbi
együttműködés kapcsán találtak a szövetkezet vezetői a Knaus
GmbH Wohnwagenwerk-re és indult meg az együttműködés az
akkor már igen jónevű bajor céggel, munkaerő kölcsönzés
formájában. Ezt követően 1991 nyarán az első Knaus Country
típusú lakókocsikkal elindult a lakókocsi összeszerelés
Nagyorosziban.
Az együttműködés első üzleti évének költségvetését a kinti
pénzügyi igazgató, Eder úr és Botka József (ma ügyvezető, akkor
pénzügyi igazgató) úr 1991 novemberében készítették el.
1992. február elsején a Knaus és a Szondy közös céget alapított, a
Knaus-szon Bt-t. Az első évben 72 alkalmazottal 1000 darab
lakókocsi készült Nagyorosziban. Ekkor még nem volt
asztalosüzem, sem varroda, így minden alkatrész Németországból
érkezett.
Asztalosüzem 1993-ban létesült, saját varroda 1996-tól állt
rendelkezésre, bár ez utóbbi ekkor még külön telephelyen.
Szintén 1993-tól saját lakókocsi szállító flottával rendelkeztünk.
Műanyag alkatrészek előállítására 1996-ban alapította a Knaus-
szon Bt a Zenit-Polyester Kft-t, melyet a társaság 2002-ben adott
el a C.F. Mayer Kft-nek.
2003-tól indult el a Kastenwagen (kompakt lakóbusz) gyártás, évi
200 darabbal. 2007-re a termelési számok így néztek ki: cca 4200
lakókocsi és cca 600 lakóbusz.
A 2008-as globális pénzügyi válság és a talpra állás
2008 augusztusában váratlanul két hét extra nyári szabadságot
kaptak a dolgozók, majd október elején a Knaus Tabbert Group
GmbH egyik vezetője telefonon jelezte, hogy a Knaus Tabbert
Group GmbH csődöt jelentett Németországban. Magyarországon
ekkor 320 munkavállaló állt alkalmazásban.
Megállapodás született a csődbiztossal, hogy az anyavállalat csődje
ellenére Magyarországon nem lesz csőd, a lakóbusz gyártás
folytatódott a csődbiztos és a hitelező bankok felügyelete alatt, a
munkavállalók a lakóbusz eladások bevételéből kaptak bért.
2009.01.01 a HTP Investment megvásárolta a KT Group eszközeit
és a magyar vállalatot a csődbiztostól. A HTP Investment a
finanszírozó bankoktól a követeléseket is megvásárolta.
A magyar ügyvezetés diplomáciai együttműködésével az
anyavállalat kölcsönéből megvásárolta a telephelyet Helmut Knaus
úr budapesti cégétől, így stabilizálódott a helyzet.
121 munkavállaló maradt, a többi végkielégítéssel távozott, a mt.
szerint ki lettek fizetve. Az elbocsátott cca 200 munkavállalóból a
70%-a vissza lett véve egy éven belül, amint stabilizálódott a
helyzet.
Az újraindulás után nőtt a termelési volumen, 2012-re évi 1200
db-ra futott fel a lakóbusz termelés. Werner Vaterl operatív igazgató
úr új telephely stratégiája keretében professzionális gyártócsarnok
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került kialakításra 2012-ben.
A 2015 decemberi alapkőletétel után 2016-ban megépült a
MultiLinie termelő csarnok. Ennek eredményeképpen 2017-ben
immár 7500 terméket állítottunk elő. A tulajdonos az épületre és a
technológiára 7 M eurót költött, és további 7 M eurót a varroda
teljes felújítására, az asztalosüzem új technológiájára, új présüzem
kialakítására és tanműhelyek kiépítésére.

Répássy Zoltán Knaus Tabbert Kft.

Amiről a térkép mesél
Sárkány-törés

A börzsönyi kék jelzés északi kőkapuja különleges látványt nyújt minden évszakban a természet kedvelőinek. A Sárkány-törés egy 459
méteres magaslatot jelöl a Börzsöny északi részén.
A hely a Börzsöny északi oldalába megbúvó, turisták által alig ismert és látványos sziklahasadékokat és barlangokat rejt, ezeket a
nagyjából egy helyre eső képződményeket a turistatérképek és a GPS sem jelölte.
Mi a Nagy-völgyi-pataktól indultunk, és a Börzsönyi kék jelzésig feljutva jártuk be a Sárkány-törés és a Kőkapu környékét.  A Sárkánytörés
sziklás csúcsa nemcsak a kisgyermekek fantáziáját mozgatja meg.  A legenda szerint a 16-17. században ide, a Kőkapu és a Sárkány-
törés barlangjaiba és sziklái közé menekült a falu lakossága, miután a nógrádi bég lemészárolta a falu 60 családfőjét, amikor azok nem
tudtak adót fizetni. Mivel a sziklák egy sárkány hátán lévő tüskékre emlékeztették a menekülőket, szorongatottságukban úgy remélték,
a sárkány megvédi őket a törököktől.
Az andezit konglomerátumban kialakult sárkánytörési sziklahasadék nem csupán látványos, de geológiai szempontból is figyelemre
méltó. Ezen a kis területen egyszerre csodálhatjuk meg a 16-18 millió évvel ezelőtt lejátszódó vulkanikus folyamatokat, a víz és az idő
koptató munkáját, valamint az emberi tevékenység nyomait. Visszautunk a Betyár-forrás és Deszkáspuszta érintésével vezetett a
kiindulópontunkig.

 Bódis Bertalan és Félix Ágnes
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SZÉPÜLTÜNK…

Nyári élet az óvodában
A nyár a kötetlenebb, szabadabb időszakot jelenti az óvodások
életében. Ilyenkor a gyermekek az időjárástól függően a lehető
legtöbb időt töltik a szabadban, melyre jó lehetőséget teremt az
óvoda nagy, gyönyörű fákkal teli, árnyas udvara. Sajnos a fáink
között akadtak olyanok is, melyek szemrevételezéssel nem tűntek
teljesen egészségesnek, ezért az évi költségvetésben beterveztük a
problémás fák műszeres bevizsgálását.
A bevizsgálást augusztusban a legjobb árajánlatot adó Györffy Tree
Expert Company munkatársai végezték, melyről a kertészeti
szakvéleményt, illetve árajánlatot az elvégzendő feladatokra
elküldték az intézménynek, amit továbbítottam a fenntartónak. A
képviselő-testület fogja majd eldönteni, hogy mikor, s milyen
feladatok elvégzésére lesz szükség a szakvélemény alapján, hogy
gyermekink biztonságban tölthessék idejüket az udvaron.

Nagyon hosszú idő óta az óvodában az augusztus hónap az éves
nagytakarítás időszaka; s ilyenkor kerül sor az épület kisebb-
nagyobb felújítási, karbantartási feladatainak elvégzésére is. Az
idén a Covid-járvány miatt, törvényileg szabályozva csak augusztus
utolsó 2 hete állt rendelkezésünkre, hogy ezeket a teendőket
megcsináljuk. Az óvoda felújítási, illetve az energetikahatékonysági
pályázattal kapcsolatos munkái már a nyitva tartás mellett, július
utolsó hetében megkezdődtek.
Legelőször Tomek Dávid és csapata kezdte meg az óvoda
épületének dréncsövezését, mely három hétig tartott. A fal külső
részének teljes hosszán zárt csőrendszert helyeztek a talajba, így
oldották meg a csapadékvíz udvar mögött folyó patakba vezetését.

A szerződésben szereplő feladatokon kívül társadalmi munkában
elvégeztek  számunkra más, hasznos teendőket is!     KÖSZÖNJÜK!

Augusztus első vasárnapján került sor az óvoda hátsó falához túl
közel eső 4 fenyőfa kivágására. A kinti munkálatok mellett
augusztus 11-én megkezdték az energetikahatékonysági pályázattal
kapcsolatos tennivalók első feladatát, a nyílászárók cseréjét, s a
cserével járó falhibák kijavítását.
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Az önerős tetőfelújítás augusztus 24-én kezdődött, s nagy
örömünkre két hét alatt készen lettek vele. A kivitelező nagy
örömünkre anyagi támogatást ajánlott fel az óvodának.
KÖSZÖNJÜK!

A fenti nem kevés munka elvégzése nem kis feladatot jelentett a
kivitelezőknek, de a mi takarítási, szépítési munkáinkat sem tette
egyszerűbbé! Sokszor gondoltuk, hogy nem leszünk készen, de
szerencsére szeptember elsején a megszokott módon nyithattuk az
óvodát!
Így aztán a 2 hetes takarítási szünet után, csakúgy mint az
iskolásoknak, az óvodában is megkezdődhetett a tanév.
Kedden reggel elbúcsúztattuk, majd elkísértük az iskolai évnyitóra
volt nagycsoportosainkat, akik kicsit még megilletődve fogadták
az Igazgató néni kedves köszöntő szavait.

A régi óvodások „helyébe” 9 órára jöttek az új minisek, a 2 és fél,
valamint 3 évesek. Jelenleg 15-en szoknak, s majd az év folyamán
folyamatosan érkezhetnek hozzájuk a többiek.Náluk még nehéz a
reggeli elválás a szülőtől, fáradékonyabbak, gyakran sírnak
érkezéskor; s fokozatosan szokják meg az új környezetet, s az
óvodai szabályokat, szokásokat.
A kiscsoportosokhoz is jöttek újak,-ami náluk is kis sírással járt-
így ők jelenleg 19-en vannak. A 20 fős középső csoportban már

alig fordul elő sírás érkezéskor; örömmel üdvözlik társaikat és a
felnőtteket reggelente a gyerekek. 23 nagycsoportosunk már
példamutatóan, s jól összeszokott közösségként érkezett.
Köszönöm az óvodások, kollégáim és a magam nevében is a
fenntartónknak, a képviselőtestület tagjainak és minden
kivitelezőnek, hogy maximálisan igyekeztek alkalmazkodni a
működő óvodai élethez, s mind munkájukkal, mind esetleges
adományukkal hozzájárultak, hogy szépüljön, fejlődjön
óvodánk!!!!

Holma Zoltánné óvodavezető

Nagyoroszi lakosoktól búcsúzunk!

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

Busai Sándorné (született: Ujhelyi Mária Margit,
élt 76 évet)
Erdős Tiborné (született: Szkupi Margit, élt 64
évet)
Garazsi Józsefné (született: Sohan Mária, élt 76
évet)
Jardek Jánosné (született: Zsiga Mária, élt 52
évet)
Zabari József (élt 88 évet)
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BÖRZSÖNYÖS HÍREINK

Ezen a nyáron iskolánkban először valósult meg Erzsébet tábor
azon gyermekek számára, akik szerették volna a nyári szünidejüket
színes programokkal gazdagítani. Két turnusra adtam be
intézményvezetőként a pályázatot, amelyeket kellő előkészítés után
meg is nyert iskolánk.
Az első tábor 2020. 06. 29 - 2020. 07. 03-ig, a második tábor 2020.
07. 20 - 2020. 07. 24-ig tartott. Az első turnus fő irányvonala a
sport és az egészséges életmód volt, míg a második turnusban a
kézműveskedés kapott hangsúlyt. Maximális létszámmal - 20 fővel-
vettek részt tanulóink a táborok programjain. 4 megvalósító kolléga
biztosította a gyermekeink számára az élménydús programokat:
az első első táborban Terényi Bernadett és Tóth-Peredi Anita, a
második táborban pedig Deméné Gecse Judit és Géringerné Méder
Andrea.
Pedagógusaink 5 - 5 napon keresztül 8 - 17 óráig vállalták a
gyermekek foglalkoztatását és felügyeletét. Köszönjük vállalásukat
és a táborban nyújtott munkájukat, fáradozásukat!
Mindannyiunknak jó volt látni diákjainknál „a találkozás örömét”,
a csillogó gyermekszemekben a játék izgalmát, a kipirosodott
arcokat, hallani a gyermekek önfeledt nevetését.
Köszönjük az elmúlt tanévben távozott pedagógusaink munkáját:
Kissné Unatényi Katalinnak, aki nyugállományba vonult, Terényi
Bernadettnek, aki Vácon folytatja tovább pedagógusi pályafutását,
valamint Viczián Annának, aki ezentúl Balassagyarmaton tanít.
Szeptember elsején ismét megnyíltak a Börzsöny Általános Iskola
kapui minden „Börzsönyös” diák előtt. 8 osztállyal és 154 tanulóval
kezdtük meg a nevelő és oktató munkát a 2020-21-es tanévben.
Osztályaink, osztályfőnökeink és további pedagógusaink:
1. osztály létszáma: 22 fő, osztályfőnöke Zsiga Bianka - új, fiatal
munkaerőnk
2. osztály létszáma: 17 fő, osztályfőnöke Orosházi Vencel
3. osztály létszáma: 18 fő, osztályfőnöke Balogh Enikő
4. osztály létszáma: 18 fő, osztályfőnöke Dombai Szilvia, aki 2020.
08. 17-től a Börzsöny  Általános Iskola intézményvezető-helyettese.
5. osztály létszáma: 26 fő, osztályfőnöke Tóth-Peredi Anita
6. osztály létszáma: 24 fő, osztályfőnöke Kramlik Mariann
7. osztály létszáma: 13 fő, osztályfőnöke Deméné Gecse Judit
8. osztály létszáma: 16 fő, osztályfőnöke Szabóné Donkó Anna
Balla Zsófia - új, fiatal munkaerőnk, Bódis Bertalan, Géringerné
Méder Andrea, Híves Erzsébet, Megyeri Attiláné.

Óraadó pedagógusok: Fábryné Rózsa Mária Tünde, Gyurcsán
Miklós, Várkonyi Tamásné.
Pedagógiai asszisztens: Kovács Karina Gyopár
Hittanoktató: Terényi Zsuzsanna
Gyógypedagógus: Antalné Péter Melinda
Iskolatitkár: Micsik Anikó
Technikai dolgozóink: Busai Ádám, Busai Boglárka, Busai Zoltán
Károlyné.

Megyeri Attiláné intézményvezető

Civilek Nagyorosziért Kulturális, Hagyományőrző
és Turisztikai Egyesület

Egyesületünk története a Fiatal Gazdák Magyarországi
Szövetségének szervezésében megrendezett „Virtuális Falu”
elnevezésű kerekasztal beszélgetések után indult 2015-ben. A téma,
ami megmozdított bennünk valamit, igazándiból nem új keletű
kérdés a mai világban. „Mi a fiatalok jövője vidéken?” „Egyáltalán
mi a vidék jövője?”
Néhányunkban felmerült a gondolat, hogy civil szerveződés nélkül
egy község lakosságát nehéz összefogni, és a lehetséges pályázati
lehetőségeket minél szélesebb körben szeretnénk kihasználni.  A
következő hónapban sikeresen megalakultunk 10-15 fő taggal. 2016
tavaszán rendeztük meg első rendezvényünket Magcsere címmel,
amely internetes megjelenésének köszönhetően népszerű volt.
Mivel tagdíjunk minimális, 2018-ban a Nemzeti Együttműködési
Alap működési pályázatán nyertünk 200.000 Ft támogatást, melyet
színes nyomtatóra, a Művelődési Házban megrendezett kosárfonó
tanfolyamokra és a Nagyoroszi értéktárát bemutató könyv
előkészítésére fordítottunk. A falu értéktárának gyarapítását kiemelt
feladatunknak tekintjük, a Falumúzeumban szívesen fogadjuk a
lakosok felajánlásait. Tagjaink közül néhányan szívesen főznek
együtt a Konyhatündér tanoda kis csoportjával, ahol a közös főzések
alakalmával a hagyományos ízek és étkek mellett a modern, új
ételek is teret kapnak. A közös főzés után még sosem maradt
morzsa…
Egyesületünk céljai:
Nagyoroszi község kulturális örökségének védelme, gazdagítása,
hagyományok, helyi sajátosságok megóvása, felelevenítése, a
vidéki életforma megőrzése, népszerűsítése. Testvér-települési
kapcsolatok kialakítása, határon túli magyarsággal kapcsolatos
nemzetközi tevékenység. Az épített örökség megóvása, helyi
értékvédelem, az épített környezet - különösen a falukép - javítása.
Természet- és környezetvédelem, a természeti és helyi értékek
adottságainak és fejlesztési szükségleteinek adatgyűjtése,
megismerése és megismertetése. A falusi turizmus élénkítése,
Nagyoroszi táji, természeti, kulturális és emberi értékeinek és
adottságainak bemutatása.
A beszélgetéseink kapcsán mindig oda jutottunk, hogy
fiataljainkban, gyermekeinkben elsőként a gyökereket, és a
szülőhelyhez való kötődést kell megerősítenünk, ezért az építkezést
alulról kell kezdenünk. A tudásbázist, a tettek végrehajtását és
mozgatóerőt, ugyanakkor ezen feladatokhoz a középkorosztály és
az idősek biztosíthatják. Szívesen működnénk együtt a többi falusi
civil szervezetünkkel is, szeretnénk családi napokat, faluszépítő
akciókat szervezni, ahol több generáció együtt vehet részt a
programokon.
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Kapukat kell nyitnunk a generációk között, egységet alkotva, hogy
községünknek ne csak múltja, jelene, hanem JÖVŐJE is legyen
minden korosztály számára. Összefogásunk alapja a falu vezetése
és a lakosok közötti kölcsönös együttműködés biztosítása.
Szívesen várjuk az érdeklődőket és a tevékeny résztvevőket a
jövőben egy-egy új akciónk keretében.
Keressetek minket a Facebookon…
Elérhetőségeink: 2645 Nagyoroszi,  Fő út 1. email:
civilek.nagyorosziert@gmail.com

Varga-Pintér Ágnes

A Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Központ

  A Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Központ két szociális
alapszolgáltatást nyújt: 21 településen házi segítségnyújtást
biztosítunk, idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) nyújtotta
szolgáltatásokat két településen vehetik igénybe a lakosok,
Nagyorosziban és Diósjenőn.
  Házi segítségnyújtás keretében szociális segítést és személyi
gondozást kérhetnek, akik önmaguk ellátásában és a környezetük
rendben tartásában segítségre szorulnak.
  Arra törekszünk, hogy gondozottaink számára a segítségnyújtás
során a fizikai,  mentális,  szociális szükségletük saját
környezetükben, életkoruknak, élethelyzetüknek és egészségi
állapotuknak megfelelően, meglévő képességeik fenntartásával,
felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
Gondozás keretében végezhető feladatok közül kiemelve néhány:
mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere inkontinens
beteg ellátása, étkeztetés, gyógyszer adagolása, gyógyszerelés
monitorozása, vérnyomás és vércukor mérése.
  Háztartási segítségnyújtás: takarítás a lakás életvitelszerűen
használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában
és illemhelyiségben), mosás, vasalás, bevásárlás, gyógyszer
kiváltása, mosogatás, tüzelő behordása kályhához, télen hó-
eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt, ügyintézés
az ellátott érdekeinek védelmében.

Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja Nagyoroszi

  Az Idősek Klubja Nagyorosziban a Béke út 18. szám alatti
akadálymentesített épületben működik. A tárgyi feltételeket tekintve
az épület biztonságos, jó helyiségfelosztással rendelkezik. Nagy
mozgástér, tágas elhelyezés jellemzi. Az épülethez saját, nagy kert
tartozik. A klub berendezési tárgyai a célszerűség, a kényelem és
az egész napos használhatóság követelményeinek megfelelnek. A
tágabb és szűkebb környezet kialakításánál elsősorban arra
törekedtünk, hogy otthonossá tegyük az épületet.
  Klubunk alkalmas nappali ellátás biztosítására, mivel rendelkezik
közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a
személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és
elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.
  Amit nyújtani tudunk: az étkeztetés nem kötelező, igény szerint
választható.
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Az ételt a községben lévő főzőkonyháról biztosítjuk; szabadidős
programok szervezése; egészségügyi alapellátás megszervezése,
szakellátáshoz valló hozzájutás segítése, háztartási vagy háztartást
pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő mindennapi ügyeinek
intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére
szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját
háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani, mosási,
tisztálkodási lehetőségek biztosítása.
Sajnos ebben az évben nem állt módunkban a járványhelyzet miatt
különböző programok szervezésére, ezért néhány az előző évek
programjaiból: látogatás a diósjenei klubban, a diósjeneiek
fogadása, kirándulások (Tolnay Múzeum - Mohora, Palóc Múzeum
- Balassagyarmat, Kubínyi Kastély - Szécsény, Fehérek temploma
- Vác, Piknikezés pénzásáson), születés- és névnapok, karácsony
ünneplése, köszöntés idősek napján.
Várunk mindenkit nagy szeretettel, további, részletes információt
személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken tudunk nyújtani.

Az intézmény elérhetőségei:

2645 Nagyoroszi Béke út 18.

nkszk2645@gmail.com

06 30 871 9256  Szabó Ágnes intézményvezető

06 30 698 7007 Szorcsik-Libor Dóra vezető gondozónő

Szabó Ágnes intézményvezető

NAGYOROSZI HBBSE 2020/2021-es szezon

Tisztelt Nagyoroszi Polgárok, Szurkolók!

A tisztánlátás érdekében egy pár mondattal ismertetjük a
Nagyoroszi HBBSE körüli változásokat. Három héttel a bajnokság
indulása előtt tudomásomra jutott, hogy a futballcsapat edzője és
szinte összes játékosa másik sportegyesületben folytatja
tevékenységét. Ekkor én még a Szondy SE Hont edzője voltam, és
felkértek, hogy vállaljam el Nagyorosziban a csapat irányítását,
valamint alakítsak ki egy ütőképes csapatot. Az idő rövidsége miatt
gyorsan kellett döntést hoznom: vagy Honton, vagy Nagyorosziban
tudunk csapatot indítani. Én úgy gondoltam, mivel nagyoroszi lakos
vagyok, elsősorban a saját falum egyesületét részesítettem
előnyben, hogy ne szűnjön meg itt a labdarúgás. Nehéz döntés
volt, de a honti illetékeseket mindenről időben tájékoztattam. Az
átigazolási időszakból két hét állt rendelkezésre, hogy szabadon
tudjunk játékosokat igazolni. Az eredeti keretből 3 játékos maradt
itt Orosziban, ekkor döntöttem úgy a honti játékosokkal történő
egyeztetés után, hogy ha mindenki beleegyezik, akkor itt folytatjuk
a focit.
Ahhoz, hogy a megye II. osztályba nevezhessünk, szükség lett volna
utánpótláscsapatra (ifi), viszont 3-4 faluból kellett volna összeszedni
a játékosokat, és erre nem lett volna megfelelő személy, aki vállalja

az ificsapat irányítását. Ezért úgy döntöttünk, hogy a nevezésünket
a megye III. osztály Nyugati csoportjába adjuk le. Az ificsapat
hiánya mellett az is befolyásolta döntésünket, hogy a megye II-
ben csak 10 csapat indult (szemben a megye III. Nyugati
csoportjának 17 csapatával) és messzire is kellett volna utaznunk.
A jelenlegi játékosállománynak bizonyos időre van szüksége ahhoz,
hogy ütőképes csapat alakuljon ki, és felvegyük a versenyt az
élmezőnnyel, ugyanis sok új játékos érkezett a csapathoz. Célunk,
hogy a hazai mérkőzésekre kilátogató szurkolókat maximálisan
kiszolgáljuk, és a szezon végén a tabella első felében végezzen a
csapat.
Jelenlegi játékoskeretünk: Vig Ákos, Pál László (Hontról), Kovács
Péter (Borsosberényből), Brinyiczki Endre (Halásztelekről),
Kupecz Norbert, Kupecz Krisztián, Pintér Richárd, Sarnyai
Szabolcs, Horváth Krisztián, Horváth István Richárd, Jónás Richárd
János („az erdőkertesi légió”), Makrai Ádám, Varga Richárd, Vasas
Kristóf, Bander Attila, Dávid Ádám, Garazsi Dániel, Medve Attila,
Csari Márton (Nagyoroszi)
Hat forduló után jelenleg a 17 csapatos bajnokság 11. helyén állunk,
7 ponttal, 18-23-as gólkülönbséggel.

Garazsi József  vezetőedző
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Lomtalanítási igények leadása: 2020. október 5. - november 13. Lomtalanítás várható időpontja: 2020. október 19. - november 28.
Zöldhulladék gyűjtése gyűjtőponton 2020.04.01. - 2020.11.30. közötti időszakban történik: Fő út 81. MINI COOP melletti parkoló.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal 2 m3 lomhulladék térítésmentes
elszállíttatására. 2019-től azonban a lomtalanítást igényelni kell, és előre egyeztetett napokon tör ténik.

A lomtalanítás menete

1: Igénylés és időpontok
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal
nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be a településük szerinti igényleadási időszakban, a honlapunkon a ”Településválasztó”
blokkon keresztül elérhető, kitöltött és beküldött igénybejelentő lap segítségével, vagy ügyfélszolgálatunkon, a kinyomtatott és kitöltött
verzió leadásával. Az igénybejelentések beérkezését követően egyeztetünk ügyfelünkkel a teljesítés pontos dátumáról és várható
időpontjáról. Ha az igénybejelentőn e-mail címet is megadott, akkor erre a címre küldjük a lomtalanítás várható időpontját. Figyelje a
spam mappát is, mert egyes esetekben ide kerülhet a levél! (Ennek elkerülésére vegye fel a lomtalanitas@zoldhid.hu címet a megbízható
e-mail címek közé a levelezőjében.) A sikeresen kiértesített ügyfeleknek nem áll módunkban új időpontot biztosítani!
2: A lomok összekészítése, tárolása
A hatékonyabb elszállítás és a szétszóródás megakadályozása érdekében a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a
közszolgáltatónak. A nagydarabos lomot, például a bútorokat szétszerelt, mozgatható állapotban lehet átadni. Az ettől eltérő módon
átadni kívánt hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja.
A begyűjtés időpontjáig a lomot az ingatlanon belül kell tárolni. A hulladék bejelentés nélküli kihelyezése a közterületre illegális
hulladéklerakásnak minősül, és szabálysértési bírság kiszabásával jár.
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3: A lomok elszállítása
Az előre egyeztetett időpontban gépjárművünk megérkezik a regisztrált címre, ahol ügyfelünk vagy megbízottja az addig az ingatlanán
belül tárolt lomhulladékot átadja a személyzetnek (HT. 40 $ 3. bekezdés alapján), és aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését.
Kollégáink 5 percig várakoznak a helyszínen. Ha ez alatt az idő alatt az ingatlanhasználó vagy megbízottja nem jelenik meg, és ezért a
lomtalanítás meghiúsul, új időpont egyeztetése már nem lehetséges!

Társasházak lomtalanítása
A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos ingatlanok lomtalanítási igényét a közös
képviselők nyújthatják be, és a szolgáltató velük egyezteti az időpontot.
A közös képviselőnek kötelessége gondoskodni róla, hogy a lomtalanítás lebonyolítása megfeleljen az általános feltételeknek.
Akadályoztatása esetén a közös képviselő megbízottja is lebonyolíthatja a lomtalanítást. Erről előzetesen írásban kell tájékoztatni a
szolgáltatót név, cím és telefonos elérhetőség megadásával.

október 7. szerda kommunális 

október 14. szerda kommunális 

október 21. szerda kommunális, szelektív 

október 28. szerda kommunális 

 

november 4. szerda kommunális 

november 11. szerda kommunális 

november 18. szerda kommunális, szelektív 

november 25. szerda kommunális 

 

december 2. szerda kommunális 

december 9. szerda kommunális 

december 16. szerda kommunális, szelektív 

december 23. szerda kommunális 

december 30. szerda kommunális 
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2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
+3628561200
zhbigg@zoldhid.hu,
wwww.zoldhid.hu

 

LOMTALANÍTÁS IGÉNYBEJELENTŐ LAP

Megrendelő adatai:

Megrendelő neve*: ………………………………………………………………

Felhasználó azonosító*: …………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………...

Kapcsolattartó neve*: …………………………………………………………....

Telefon*: ………………………………………………………………………...

Lomtalanítási információk:

Lom becsült mennyisége m3 -ben (maximum 2 m3 ) *: ………………………...

Lom jellege: □ nagydarabos (pl. bútor) □ dobozolt □ zsákolt 

Egyéb: ………………………………………………….......................................

Helyszín információk (település neve, pontos címe, HRSZ esetén a pontos 
megközelíthetőség)

Lomtalanítási cím*:

……………………………………………………………………………………                                                                                                                    

Megjegyzés:

Bejelentés dátuma*:……………… Bejelentő aláírása*…………………….
   *Kötelezően kitöltendő mezők
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2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
+3628561200
zhbigg@zoldhid.hu,
wwww.zoldhid.hu

 

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 2020-ban folytatja a házhoz menő rendszerű lomtalanítást.                                                               
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal 
térítésmentesen, maximum 2 m3 hulladék mennyiség lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére.
Társasházi lomtalanítási igényt a Közös képviselő nyújthat be társaságunk felé.
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem 
szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.
Lomtalanítás folyamata:

1. Lomtalanítási igény benyújtása
2. Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát, várható időpontját. Email, illetve honlapon való 

jelentkezés esetében a megadott e-mail címre 24 órán belül automatikus üzenetet kap, 
(amennyiben ez nem érkezik meg, úgy ellenőrizze helyesen írta-e be mind a saját mind a 
szolgáltató e-mail címét).

3. A visszaigazolt dátumon a közszolgáltató jelentkezik a regisztrált címen. Kollégáink max. 5 
perc várakozás után távoznak a helyszínről. Az 5perc nem a rakodásra, hanem a várakozásra 
értendő. Amennyiben ez idő alatt az ingatlanhasználó vagy megbízottja nem jelenik meg, és 
ezért a lomtalanítás meghiúsul, új időpont egyeztetése már nem lehetséges

4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, melyet a gépjármű érkezésekor átad a 
személyzetnek (HT. 40 § 3. bekezdés)

5. Mindkét fél aláírással igazolja a lomtalanítás elvégzését
Az igénybejelentés történhet:

• személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében (azonosítás ügyfélszám és személyes 
iratok alapján)

• honlapunkon ( www.zoldhid.hu ) megtalálható űrlap kitöltésével
• a honlapunkról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével, melyet a 

lomtalanitas@zoldhid.hu email címre kérjük megküldeni. (KIZÁRÓLAG a megfelelően kitöltött 
igénylő lapok kerülnek feldolgozásra, visszaigazolásra)

Lomtalanításkor átadható hulladékok:
• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) szétszerelt, mozgatható állapotban
• egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos 

gyűjtőedényben
• szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhanemű
• műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok
• KIZÁRÓLAG személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok (háztartásonként max..4 

db)
A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagydarabos lom 
(pl. bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a Közszolgáltatónak. Az 
ettől eltérő módon átadni kívánt hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja
A lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:

• vegyes települési hulladék (kommunális, háztartási)
• zöldhulladék
• szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladék
• veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, oldószer, fénycső, elem, akkumulátor)
• hungarocell, fáradt olaj, tintapatron
• inert hulladék (építési törmelék, bontásból származó anyag, csempe, járólap)
• nagyméretű gumiabroncsok (teherautó, munkagép stb.)
• elektronikai hulladék (begyűjtése egyedi szervezés alapján)
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Kérjük fokozottan óvjuk és védjük
környezetünket!

  Az illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet,
valamint számottevő közegészségügyi veszélyeket is rejt magában.
Súlyos problémát jelent a település területén utak mellé, erdőkbe,
erdő szélekre, elhagyatott területekre, magántulajdonú, de
bekerítetlen, illetve önkormányzati közterületeken, önkormányzati
parkokban, külterületi ingatlanokon illegálisan lerakott lakossági
kommunális (itt megemlíthetjük az üres műanyag flakonokat és
üvegeket, cigaretta csikkeket), műszaki (hűtő valamint egyéb
műszaki és elektronikai  kategóriába beletartozó termékeket), vagy
építési hulladékokat is egyaránt.
  Sajnálatos módon Nagyoroszi sem kivétel. A településünkön is
jelentős mértékben megtalálható több helyszínen az illegálisan
elhelyezett hulladékok száma. A megszüntetéséről folyamatban
vannak az egyeztetések az illetékesekkel. Azonban a
hulladékhegyek megszüntetése egyetlen egy lépés, mindazonáltal
súlyos anyagi vonzata van az ilyen módon elhelyezett illegális
szemétlerakó helyek megszüntetésének.  A hulladék elszállítása az
önkormányzatunknak - végső soron az adófizető lakosságnak -
jelentős többletköltséget okoz.
  Ezen fajta kiadások olyan területekről vonnak el forrásokat
(igazságtalannak tartom a felelőtlen emberek cselekedeteiből adódó
plusz kifizetéseket), amelyekkel Nagyoroszit fejleszteni, szépíteni
tudnánk. Néhány példa szemléltetésképpen: új játszótér létrehozása,
közterületek fejlesztése, kulturális programok támogatása,
nagyoroszi fiatalok pályakezdési támogatása stb. A listát lehetne
bővíteni, hisz van mit korszerűsíteni községünkben.
  Sok esetben ez egy visszatérő probléma. Elvitelre kerül az
illegálisan elhelyezett szemétlerakat s már a következő pillanatban
újból kezdődik a procedúra. Erre is ki kell alakítani egy megoldást
önkormányzati szinten is, hogy ezeket a törvénytelen szemét-
kihelyezéseket meg tudjuk szüntetni. Megfelelő kamerarendszer
kiépítése, folyamatos ellenőrzése. Aminek szintén jelentős a
költségvonzata. Felelősséggel tartoznak mindazok a személyek,
akik ilyen formában károsítják a természetet.
  Itt szeretném megragadni az alkalmat: Kérünk minden jóérzésű
lakost, aki a községért felelősséget érez, tartsák megfigyelés alatt
közterületeinket, külterületeinket és bejelentéseikkel segítsék
munkánkat! Próbáljunk meg körültekintőbben viszonyulni
környezetünkhöz!

a védett természeti, Natura 2000 területet is - aki a természetvédelmi
célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel,
a területet más módon szennyezi, természetvédelmi
szabálysértést követ el. A Szabstv. 196. § (2) bekezdése értelmében,
aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak,
elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez
el, köztisztasági szabálysértést követ el.
E szabálysértések jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság
által kiszabott 150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírság.
 Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is

kimeríthet, amely esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel
is büntethető.
 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. §

(1) bekezdés a) pontja értelmében, aki arra a célra hatóság által
nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, bűntett miatt három
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés egy évtől
öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt veszélyes
hulladékra követik el.

Aki pedig a bűncselekményt gondatlanságból követi
el, vétség miatt egy, vagy veszélyes hulladék esetén két évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő. A Btk. szerint hulladék mindaz,
amit a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladéknak
minősít, ha alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a
víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének
veszélyeztetésére.

Vándornyik Eszter

  A környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy
elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi azt a
személyt, aki e kötelezettségének önként nem tesz eleget. Ha a
kötelezés nem vezet eredményre, a hulladékgazdálkodási bírság
mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján a jegyző a
hulladékgazdálkodási bírság összegét 1500 - 50 000 forint között
állapítja meg, amely az elkövetőt nem menti fel a szabálysértési,
vagy büntető felelősségre vonása alól.
  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs.tv.)
187. § (1) bekezdés b) pontja szerint természeti területen - beleértve

  „A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében
tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás
szabályaitól eltérő módon - felhalmozni, ellenőrizetlen
körülmények között elhelyezni, kezelni.

Jogi háttér:
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Feltétel, hogy a lomtalanítás időpontjában a helyszínen tartózkodjon a hulladék átadója (vagy 
meghatalmazottja), és aláírásával igazolja a lomhulladék elszállításának tényét. Amennyiben az 
ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontra nem történik meg a 
hulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új időpont egyeztetés már nem 
lehetséges! A bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális 
hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysértési bírság kiszabásával jár. A közterületre 
kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra!
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 Édesapám Karaffa Gyula  néven született,  1953-ban
"magyarosított" a család Krasznaira. 1980-óta írok verseket.
Először 87'-ben jelentem meg a Mozgó Világban, majd a Szatmári
Szemle, a Kelet-Magyarország, a CET, a Tekintet, az Agria, a Polísz,
a Napút, a Zempléni Múzsa, az Ezredvég, a Szépirodalmi Figyelő,
a Palócföld, az Irodalmi Szemle hozta le többször több versemet,
mesémet is. Több antológiában szerepeltem (A Dunakanyar
költészete, Arcok és énekek, Spangár antológiák, a salgótarjáni
Balassi Bálint Asztaltársaság több kötetében is), két meséskönyvem
és két verseskötetem jelent meg az elmúlt években. (Épphogy csak
beszólok, Pipafüst, Csunnyamesék, Tartozásaim gyűlnek)
Tizenötödik éve készítem és állítom össze a Börzsönyi Helikon
nevű internetes irodalmi-művészeti folyóiratot. Több mint tíz éve
könyveket is szerkesztek, készítek elő nyomtatásra, így volt
szerencsém dr. Csáky Károly mkl. költő-író-helytörténész legutóbbi
nyolc kötetét is gondozni. Feleségemmel megalapítottuk a
Magamura Könyvkiadót. Tagja vagyok a rétsági képzőművészeti
Kör-nek is, alapító tagja a rétsági Spangár András Irodalmi Körnek,
résztulajdonosa a www.dokk.hu független irodalmi kikötőnek. Tagja
voltam a Sugárkankalin Turisztikai Egyesületnek. 2005-ben
Spangár díjas lettem, 2011-ben irodalmi-kulturális
szervezőmunkámért megkaptam Rétság Város Pro Urbe díját,
2017-ben a Horváth-Hoitsy Edit irodalmi-művészeti díjat kaptam
meg.
  „Civilben” bőrös-kézműves vagyok, 1989-óta bőrözök: egyedi
tervezésű kézműves tárgyakat, használati tárgyakat készítek,
piacokra, fesztiválokra járok. Tizenöt éve bőrös-kézműves
foglalkozásokat is vezetek turistáknak, érdeklődőknek,
gyerekeknek, felnőtteknek. Kijelenthetem, hogy megbecsült
kézműves vagyok a környék falvaiban, városaiban. 2015-től
üzemeltetem házunkban a Nyitott Műhely Galériát, ahol élő bőrös
munkabemutatót, varrógépek kiállítását, bőrös-kézműves
előadásokat nézhetnek meg, illetve kézműves foglalkozáson
vehetnek részt az érdeklődők. Ugyanitt szerveztem helytörténeti
előadásokat és néprajzi filmklubot is, de itt tartotta beszélgetéseit
az általam elindított Nagyoroszi Hamvas Kör is. Több
könyvbemutatón is részt vehetett itt a helybéli érdeklődő. Mindezek
előtt voltam autószerelő, könyvárus, meós-garázsmester, doboz-,
tok és papucskészítő kisiparos, és 15 évig egy zárt
elmegyógyintézetben (IMEI) dolgoztam, mint hivatásos őr, közben
másodállásban Budapesten autós-járőr voltam. Ebben az időben
Nagyorosziban én is tagja voltam a Polgárőr Egyesületnek.
Feleségem, Krasznainé Konczili Éva matematika-rajz szakos tanár
Patakon, emellett fest és rajzol is, rendszeresen szerepel a Nógrád
Megyei Őszi Tárlatokon. Egy fiam, három lányom van, akik már
felnőtt korúak mindannyian. Van egy héthónapos lányunokám, és
bizakodva várom további unokáim megszületését. (Sajnos két
infarktus után vagyok, sokszor, sok mindent a szívemre vettem.)
  Mi a fontos számomra az irodalomban, a versekben? Magam sem
tudom jól megfogalmazni, de érzem, ahogy mindenki, aki szólni
kíván másokhoz: a gondolatok átadása nélkül csak ülnénk -egyfajta
egzisztenciális csöndben- s várnánk a halált! A versek, az irodalom,
a gondolatok számomra máig szakrálisak, s áldom az Istent, hogy
bevont abba a munkába, amit ezek olvasókhoz juttatása jelent!
Hiszem és vallom, hogy nincs más út előttünk ahhoz, hogy
normálisan éljünk, csak a türelem és a másik ember megértésének
akarása. Az elfogadás, a szeretet, a tisztesség, a becsületesség,

a jó szándék mind-mind ebből eredeztethető, és a fentebbiek
hiányából ezek ellentétei is. Milyen a jó vers?- kérdezhetik. Ezer
és ezerféle. Jó vers lehet az is, ha csak végtelenül egyszerű
eszközkészletet használ alkotója, de benne van a gondolat, a
megtapasztalás, a tudás. Vagy benne van a humor és a jókedv. Vagy
benne van a teremtő szomorúság, a féltés, a segítőszándék. Vagy
benne van a szerelem. Vagy benne van Isten.

Krasznai (Karaffa) Gyula

Muharországban

a szív az csak egy húscafat
a szájzár mellé agylakat

jár a posta jár a lap
kereszt áll harang alatt

minden változik szakadatlan
nincs semmi új a holnapokban

ezért a ma is olyan unalmas
mint egy halom rozsdás ócskavas...

a zűr az csak egy állapot
anarchiás államot

szeretnék de rám hagyott
mindenféle kacatot

apám s anyám akaratlan
és eltűntek mellőlem a habokban
oda mentek ahova én is vágyok

mégis maradni kényszerít száz ok...

a lét az csak egy álmodás
százan álmodjuk mégis más
a vágy a szándék az akarat
és rács mögé zár százakat

hogy menni kell cipőkopásig
a következő unalmas állomásig
és válasz nincs ha rákérdezek
miért van ez így emberek...

a szó az csak mi gyermeteg
lelkeink felett lebeg

mikor tenni kéne illene
nincs egy bátor senki se

csak mint a nyulak lapulunk
mert semmiből se tanulunk

rászolgáltunk hát nincs mese
a mese után a semmire...

a valami az mi soha sincs 
a matéria balga kincs
a fecske is ha elrepül

a fészke teljesen kiürül
nyomában csak egy elveszett

apró pihetoll lebeg
a repülés lenne a gazdagság
de repülni is olyan butaság...

muharországban:
a szív az csak egy húscafat
a zűr az csak egy állapot
a lét az csak egy állomás

a szó az csak mi gyermeteg
a valami az mi soha sincs...

I ro d a lo m


