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Kedves Olvasók!

Az Oroszi Hírhozó 2021. évi 4. lapszáma tavaly
októberben jelent meg. Engedjék meg, hogy az azóta
eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
tájékoztassam Önöket, 2021. december 31. napjáig
bezárólag.

Fák ültetése
Nagyoroszi Község Önkormányzata pályázat útján nyert
30 db fát (10 db fehér eper, 10 db puszta szil, 10 db
keskenylevelű kőris), melyeket októberben a település
több pontjára - Idősek Napközi Otthona kertje,
Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde udvara, Árpád
tér, Szent István tér, Bajcsy Zsilinszky út, Sportpark
melletti terület - ültettünk el.

Október 23.
2021. október 22-én az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékének megünneplésére a Nógrád
Megyei Közgyűlés kihelyezett ülésére került sor
Nagyorosziban. A rendezvényen részt vett többek között
a Nógrád Megyei Közgyűlés Elnöke, Megyei Főjegyző
és munkatársai, Országgyűlési Képviselő,
Kormányhivatalok és Járási hivatalok vezetői,
Polgármesterek, Rendvédelmi Szervezetek vezetői, a
Magyar Honvédség tisztjei és további meghívott
vendégek. Az esemény szentmisével kezdődött a Szent
Miklós Római Katolikus Templomban, majd
koszorúzásra került sor az 56-os emlékműnél.

Ezt követően a Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár
színháztermében ünnepélyes keretek között
emlékeztünk 1956 hőseire. Polgármesteri köszöntőm
után Skuczi Nándor Úr a Nógrád Megyei Közgyűlés
Elnöke és Balla Mihály Országgyűlési Képviselő Úr
mondott ünnepi beszédet, majd a Börzsöny Általános
Iskola diákjainak ünnepi műsorát nézhették meg a
megjelentek. A kihelyezet t ünnepi közgyűlés
állófogadással ért véget, mintegy 80 fő részvételével.

Védőnői szolgálat: előtető
Az elmúlt évek hiányosságát sikerült pótolni a védőnői
szolgálatnál. Elkészült az előtető a védőnői rendelőnél.
A kivitelezést Nagyoroszi Község Önkormányzata saját
forrásból biztosította. Az előtető megépítése Busai Tibor
munkája. A beruházás költsége: 1.612.502 Ft volt.

Temető
2021. novembertől temetőgondnokot foglalkoztat
Nagyoroszi Község Önkormányzata a temetők
folyamatos karbantartására,  tisztántartására,
felügyeletére.  A feladatot  Endrődi Gábor
Nagyoroszilakos látja el. Lakossági igény merült fel a
mécsesek gyűjtésével kapcsolatban, ezért Nagyoroszi
Község Önkormányzata 3 db 1,5 m3-es műanyag
konténert helyezett ki a temetőbe a mécsesek külön
gyűjtésére. Ezek a gyűjtőedények a hulladéktárolók
mellett találhatóak meg.
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Elkészült a ravatalozó felújítása. Nagyoroszi Község
Önkormányzata 2021-ben a Magyar Falu Program
keretében benyújtott pályázata alapján 4.943.501 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert a ravatalozó
felújítására. A beruházás során új nyílászárók kerültek
beépítésre (ajtók, ablakok), felújításra kerültek a külső-
belső falfelületek, az előtető. A vizesblokk is megújult.
A helyiségekben padlóburkolatként új, mázatlan
csúszásmentes gres és oldalfali csempeburkolat készült.
Sajnos a ravatalozó mennyezete olyan rossz műszaki
állapotban volt, hogy álmennyezetet kellett építeni. Ezt
az önkormányzatnak már önerőből kellett
finanszíroznia, melynek bruttó összege: 530.225 Ft volt.
Megújult a ravatalozó belső világítása, új csillár és 4 db
világító falikar került felszerelésre épületen belül. A
bejárati ajtó két oldalára is kültéri lámpák kerültek
elhelyezésre. A villanyszerelési munkálatokat Kovács
László végezte, melyet ezúton is köszönünk neki. Új
függönytartók és függönyök, valamint új székek is
beszerzésre kerültek.
Nagyoroszi Község Önkormányzata megvásárolta a
temetői hangosításhoz szükséges berendezést, melyet
folyamatosan használunk a temetések során. Ennek
üzemeltetése a temetőgondok feladata.

Az  é l e t  f á ja

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia
céljaival összhangban a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság kezdeményezésére indult az „Élet fája”
program, melynek az volt a célja, hogy facsemeték
ültetésével felhívják a figyelmet a koronavírus elleni
küzdelemre, a vírus terjedésének megakadályozására,
valamint emlékül is szolgáljon arra, hogy nem
feledkezünk meg a koronavírusban elhunyt
honfitársainkról. Ehhez a kezdeményezéshez
csatlakozott Nagyoroszi Község Önkormányzata is. A
facsemetét rövid ünnepi műsor keretében ültettük el a
Rétsági Rendőrkapitányság megbízott vezetőjével. A
facsemetét a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
biztosította.

Sportpark
2021. november 11-én átadásra került a Mártírok út
végén egy „B” típusú sportpark, mely állami

beruházásként valósult meg. Az átadásra került

beruházás bruttó értéke 11.373.513 Ft.

A Kisállomásnál, a sportpark mellett található kiülő/
esőbeálló rossz műszaki állapotban volt , ezért
Nagyoroszi Község Önkormányzata saját forrásából
gondoskodott a teljes felújításáról. A betonozási
munkálatokat Dudás Péter egyéni vállalkozó végezte,
az építmény felújítása Busai Tibor munkáját dicséri. A
kiülőhöz új hulladékgyűjtők kerültek felszerelésre és egy
kerékpártároló is elhelyezésre került. A beruházás
összköltsége: 1.180.099 Ft volt.

Zártkert pályázat

Az Agrárminisztérium pályázati felhívására, Nagyoroszi
Község Önkormányzata NAGYOROSZI PINCESOR
ÉS PALÓC TÜNDÉRKERT címmel pályázatot nyújtott
be.  A pályázati anyagban két célterület  került
megjelölésre:

- zártkerti út stabilizálása, karbantartása (hosszú
távon jó minőségben használható, tájképbe illő
és fenntartható infrastrukturális háttér
biztosítása), illetve

- önkormányzati tulajdonú zártkerten gyümölcs
és szőlő telepítése a hozzá kapcsolódó
területrendezéssel (a Palóc térséget és a helyi
zártkerti gyümölcsösöket jellemző ősi tájfajták
előtérbe helyezésével).

Önkormányzatunk a pályázatot megnyerte. A támogatás
formája: egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás,
100 %-os támogatási intenzitással, előfinanszírozással.
Az elnyert összeg: 19 948 819 Ft. A beruházás
megvalósításának határideje 2022. június 30.

Pályázat termelői piac felújítása

A Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett
a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című felhívásra
Nagyoroszi Község Önkormányzata pályázatot nyújtott
be Nagyorosziban a termelői piacnak helyt adó Szent
István tér felújítására. A pályázat keretében az
önkormányzat a piac működését segítő mobil
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eszközöket (sátor, összecsukható asztalok) kíván
beszerezni, valamint villamos hálózatot kiépíteni, térkő
burkolattal ellátni a teret. Jelenleg döntés még nem
született a pályázattal kapcsolatban.

Óvodai tálalókonyha

Az óvoda tálalókonyhájában lévő fából készült
tárolóasztal tönkrement, mert nem bírta a fokozott
terhelést és igénybevételt. Sajnos az asztal nem felelt
meg teljes mértékben a vonatkozó higiéniai előírásoknak
sem, ezért Nagyoroszi Község Önkormányzata saját
forrásból beszerzett egy tolóajtós, rozsdamentes,
masszív tárolóasztalt. Ennek mérete 200x70x90 cm.
Vételára bruttó 501.650 Ft volt.

Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár
tetőfelújítása

Elkészült a Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár
„A” épületrész (alacsonyabban fekvő, belső udvarral is
rendelkező) lapos tető felújítása. Ez a tetőrész volt a
legrosszabb műszaki állapotban, esőzéseknél
folyamatosan befolyt a víz az aulába, a konyhába,
veszélyeztetve a villamoshálózatot is. A munkálatokat
a MYD Global Kft. szakemberei végezték. A beruházást
teljes egészében Nagyoroszi Község Önkormányzata
finanszírozta. A tetőrész felújítása bruttó 38.089.967 Ft-
ba került. A szigetelésre a gyártó 20 év garanciát adott,
a kivitelező cég pedig 10 év garanciát vállalt a felújított
tetőre. A tető szigetelése könnyen javítható és elbírja az
esetlegesen telepítendő napelemek súlyát. A kisebb „B”
épületrész lapos tető felújítása is indokolt a jelentkező
beázások miatt. Ezen a tetőrészen egyébként több
használaton kívüli antenna helyezkedett el, melyeket
Nagyoroszi Község Önkormányzata leszereltetett az
illetékes szolgáltatóval.

Advent

2021-ben is felállításra került a faluban több adventi
koszorú és a Betlehem. A Nagyoroszi Művelődési Ház

teremtenek községünkben. A templommal szemben
felállított Betlehemet 2021-ben is Juhász Miklósnak
köszönjük.

Karácsonyi díszkivilágítás

2021-ben bővítettük a karácsonyi díszkivilágítást. A
meglévő világító karácsonyi díszek mellé, további 8 db
hópihe került felszerelésre a falu központjába és a Petőfi
út elejére a templomig. Az új díszek megvásárlása és
felszerelése 869.315 Ft-ba került. Díszkivilágításba
öltözött a Községháza, a Művelődési Ház és Könyvtár,
valamint az Óvoda épülete. A Községháza előtt került
felállításra és feldíszítésre a település karácsonyfája,
melyet egy helyi lakos ajánlott fel Nagyoroszi Község
Önkormányzata részére. A fenyőfa felállításában és
díszítésében a közmunkások segédkeztek. A 2021-ben
megvásárolt karácsonyi díszek felszerelését és januárban
az összes dísz leszerelését Pásztor Zoltán egyéni
vállalkozó díjmentesen végezte el.  Köszönjük
felajánlását és munkáját.

Kisteherautó

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Kommunális eszköz beszerzése” elnevezésű
pályázaton 1 db Fiat Ducato típusú kisteherautót nyert
Nagyoroszi Község Önkormányzata. Sajnos a gépjármű
beszerzésével nehézségekbe ütköztünk, mert  a
veszélyhelyzet miatt nem lehetett záros határidőn belül
ezt a típusú kisteherautót megvásárolni. A kereskedések
minimum 6-8 hónap múlva tudták volna a megrendelést
teljesíteni, de erre sem volt garancia. Sőt, nem tudták
garantálni az autó árát sem, mert az is folyamatosan
változott. Az illetékes hatósággal egyeztetve más típusú
gépjárművet kerestünk, így december hónapban sikerült
megvásárolni egy FORD Transit típusú kisteherautót.
A gépjármű vételára bruttó:
9.753.600 Ft volt.

Mindenki karácsonya
2021. december 18-án ismét megrendezésre került
Nagyorosziban a „Mindenki Karácsonya” elnevezésű
rendezvényünk. A Kertész utca sarkán lévő adventi
koszorúnál megtartott ünnepséget követően a
rendezvényen résztvevőknek előre csomagolt meleg

és Könyvtár előtt található koszorút Nagyoroszi Község
Önkormányzata állíttatta, a Szentháromság szobornál
található koszorú Nagyoroszi lakosok önkéntes
munkáját dicséri, akik évről-évre, ezzel hagyományt
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étellel kedveskedtünk. A csomagokat a polgármester és
a képviselő-testület tagjai adták át a megjelenteknek.

Pénzbeli támogatás
Képviselő-testületi döntés alapján, 2021 karácsonya
előtt ismét egyszeri, 10.000 Ft összegű rendkívüli
pénzbeli támogatást kaptak a Nagyorosziban bejelentett,
állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező,
életvitelszerűen Nagyorosziban lakó 70. életévüket
betöltött személyek, továbbá azok, akik 2021. december
31-ig betöltötték a 70. életévüket. 193 fő részesült ebben
a támogatásban, összesen 1.930.000 Ft értékben. A
támogatás érintettekhez történő eljuttatásáról a
polgármester és a képviselő-testület tagjai
gondoskodtak.

Déli harangszó
Nagyoroszit érte az a megtiszteltetés, hogy 2021.
december 31-én, az év utolsó napján a Kossuth Rádióban
11:58 kezdettel a “Harangszöveg” című műsor a
Nagyoroszi Templomról szólt, és 12:00 kezdettel Déli
Harangszót a Nagyoroszi Templom harangjai adták.

Tervezett fejlesztések Nagyorosziban 2022-ben:
Pályázatok:
2022-ben Nagyoroszi Község Önkormányzata eddig az
alábbi pályázatokat nyújtotta be:
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Plusz kertében az „Élhető települések” felhívásra:

- belt e rü le t i zö ldinfrast rukt úr a
fejle sz t ése  ( pa rk  felújít ás )

- hulladékkezelés ,  ká rmentesít é s

M a gy ar F a lu  Prog ra m  ke r e t ében :
· ko mmunál is  e sz kö z  be sz e r zé se :

k is t r a k t o r ,  ág dar á ló
· kö zö ssé gs ze r ve zés he z  k ap cso ló dó

es zk ö z be sz e r zé s :  s z ínház t e r e m
fé nyt e chnika i be r e nd ez és e ine k
ko r s ze r űs í t é se

· kö z t e r ü le t i já t s zó t é r  k ia lak ít á s a
· já r d a fe lú j í t á s
· t e me t ő  k e r ít é s  fe lú j ít á s a
· ö nk o r má nyza t i  ing a t la n ( k ö z sé gház a

t e t ő fe lú j ít á s )

Folyamatosan f igyel jük a pályázati  kiírásokat,
és igyekszünk a legtöbb pályázati lehetőséggel
élni  ebben az évben  i s .

- az  u t cák  e le jén t a lá lhat ó  ut caneveke t
jelző táblák cseréje, tartóoszlopok felújítása

- a településen lévő elhasználódot t , kopot t
köz lekedési t áblák cser éje

- fa szer keze tű  kut ak  t ovábbi felújít ása
- járdafelújítás az Ady Endre út és az orvosi

rendelő  kö zö t t i szakaszo n + a rendelő
előtti parkolórész felújítása (önerős beruházás)

- gya lo gá tkelőhely kivit e lezése  a  Coo p
ABC- né l,  ( t e rvezés  fo lyamatban)

- ó vo da  lapos t e tő  felújít ása
- u rnafal épít é se  a  t emet őbe
- két db új kandeláber beszerzése a ravatalozóba
- illegális hulladékok folyamatos felszámolása

az önkormányzati tulajdonban lévő területekről
- kamera rendszer  bővít ése a  t e lepü lésen
- karácsonyi d íszk ivilág ít ás  bővít ése
- közterületre padok, szemetesek kihelyezése
- Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár

bejárata előt t i területen az utcai világítás
felújít ása,  ú j energiat akar ékos  lámpák
fe lsze r e lése

- klímaberendezések telepítése a Községháza
épü let ében

- parkosítás folytatása, dísznövények, rózsák,
fák ült et ése  a  kö zt e rü let ek re

- kö zu tak ka rbanta r t ása,  felújít ása
- kö zvilág ít ás  bővít ése

Bíz o m benne ,  ho g y a  2 022- e s  év r e  t e r vez e t t
beruházások és fejlesztések szebbé és élhetőbbé
t es z ik  t e le pü lé sü nk e t .

B a bi cs ka  K á ro ly  po lg ár me s t e r

31/2021. (09.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja Endrődi Gábor 2645 Nagyoroszi, Bajcsy-
Zsilinszky út 46. szám alatti lakos pályázatát Nagyoroszi
Község Önkormányzat temetőgondnok és
zöldterületkezelő munkakör betöltésére.

Határozatlan idejű munkaviszonyának kezdete
legkésőbb 2021. november 1. napja, három hónapos
próbaidő kikötésével.
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A temetőgondnok és zöldterületkezelő illetményének
megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény alapján történik: szakmunkás minimálbér.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a határozat szövege szerint
Felelős: Babicska Károly polgármester

32/2021. (09.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat 2021. I. félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és azt a csatolt
melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

33/2021. (09.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta 2022-2036. évre vonatkozó víziközmű
(szennyvíz) Gördülő Fejlesztési Tervről szóló
előterjesztést és azt az alábbiak szerint fogadja el:

- a DMRV víziközmű-szolgáltató által készített
beruházási, felújítási és pótlási tervet jóváhagyja,

- az önkormányza t ,  mint  el lá tá sér t  felelős
2022-ben beruházást  nem tervez,  az azt  követő
időszakra  még nem a la kult  ki  a  b eruházás i
elképzelés .

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Babicska Károly polgármester

34/2021. (09.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde 2020/2021.
nevelési évéről szóló beszámolót a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

35/2021. (09.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az előterjesztést megtárgyalta és a kérelmező költségére
és felelősségére a József Attila u. 22. számú ingatlan
előtti 4 darab szilvafa kivágásához hozzájárul az alábbi

feltételekkel: a fa pótlásáról a testület dönt, a fák
kivágására a vegetációs időszak végén kerülhet sor.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

36/2021. (09.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az előterjesztést megtárgyalta és a kérelmező költségére
és felelősségére a Mártírok út 1/A. számú ingatlan előtti
2 darab diófa kivágásához hozzájárul az alábbi
feltételekkel: a fák kivágására a vegetációs időszak
végén kerülhet sor, a kérelmező a kérelemben vállalt 2
darab fa közterületre történő ültetésével a kivágott fák
pótlásáról gondoskodik.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

37/2021. (09.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi Fő út melletti járda (Ady Endre
úttól az orvosi rendelőig tartó szakasz) és orvosi rendelő
előtti parkoló felújítási munkálataira benyújtott
árajánlatokat, és az OTYS Építő Kft. (2030 Érd, Bádogos
u. 57., adószám: 23087567-2-13) nettó: 12.886.346 Ft,
bruttó: 16.365.659 Ft-os ajánlatát fogadja el.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozói szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

38/2021. (09.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében 2021-ben
meghirdetett Kommunális eszköz beszerzése 2021 című
MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázati kiírásra 3290111786
iratazonosító számon nyilvántartott pályázathoz kacsolódó
1 darab Fiat Ducato teherautó beszerzésére benyújtott
árajánlatokat, és a Gyulai Automobil Kft. (1173 Budapest,
Hajdúcsárda u. 2., adószám: 23730100-2-42) nettó:
8.329.500 Ft, bruttó: 10.578.465 Ft-os ajánlatát fogadja
el. A Képviselő-testület vállalja az árajánlat és az elnyert
támogatási összeg közötti különbség 906.723 Ft
megfizetését a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
teherautó megrendelésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester
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39/2021. (09.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi ravatalozó felújítási munkálataira
benyújtott árajánlatokat, és a BG Construkt Kft. (1138
Budapest, Váci út 134-136. D. 6/27., adószám:
27191284-2-41) nettó: 3.618.859 Ft, bruttó: 4.595.951
Ft-os ajánlatát fogadja el.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozói szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

40/2021. (09.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a temetőről és temetkezés rendjéről szóló
rendelet-tervezetet, és annak átdolgozását javasolja az
elhangzott módosításokkal és kiegészítésekkel a
következő Képviselő-testületi ülésre.

Határidő: következő Képviselő-testületi ülés
Felelős: Kapás Ildikó jegyző

41/2021. (09.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi, József Attila út 9. szám alatti
ingatlan tulajdonosának kérelmét. A Képviselő-testület úgy
dönt, hogy szakértőt/statikust kér fel, aki helyszíni bejárás
alapján megvizsgálja a problémát, erről szakvéleményt
készít, és a Képviselő-testület ennek függvényében dönt
az ügy megoldásáról.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

42/2021. (09.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021.
október 12. (kedd) 17 órakor közmeghallgatást tart.

Határidő: a határozat szövege szerint
Felelős: Babicska Károly polgármester

43/2021. (09.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Dávid Ádám János alpolgármestert, hogy
felvegye a kapcsolatot a Kossuth út 29. szám alatti ingatlan
tulajdonosával, az LMGL INVEST PÉNZÜGYI Zrt-vel,
bekérje az eladásra vonatkozó szerződést, a Képviselő-testület
rendkívüli testületi ülésen dönt a megvásárlásról.

Határidő: azonnal
Felelős: Dávid Ádám János alpolgármester

44/2021. (10.07.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy megvásárolja az  LMGL INVEST
PÉNZÜGYI Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188., Cg.01-
10-047326, adószáma: 23817137-2-41, képviseli:
Szalay Miklós Attila igazgatósági tag) 1/1 arányban
tulajdonát képező Nagyoroszi belterület 600 hrsz-ú, 477
m2 területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű,
természetben 2645 Nagyoroszi, Kossuth út 29.  szám
alatti és Nagyoroszi belterület 601 hrsz-ú 216 m2

területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű,
természetben 2645 Nagyoroszi, Kossuth út 29/a. szám
alatti ingatlant, mindösszesen 5.000.000 Ft, azaz ötmillió
forint vételárért.

A Képviselő-testület az ingatlanvásárlás költségét a
2021. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy az ingatlantulajdonossal kösse meg az adásvételi
előszerződést a jegyzőkönyv mellékletét képező
adásvételi előszerződés-tervezet alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

45/2021. (11.04.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az LMGL INVEST PÉNZÜGYI
Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188., Cg.01-10-047326,
adószáma: 23817137-2-41, képviseli: Szalay Miklós
Attila igazgatósági tag) tulajdonában álló (tulajdoni
hányad: 1/1) Nagyoroszi belterület 600 és 601 hrsz-ú
ingatlanokat érintő végleges adásvételi szerződés
jóváhagyásáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a Nagyoroszi belterület 600 hrsz-
ú, 477 m2 területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű,
természetben 2645 Nagyoroszi, Kossuth út 29.  szám
alatti és Nagyoroszi belterület 601 hrsz-ú 216 m2

területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű,
természetben 2645 Nagyoroszi, Kossuth út 29/a. szám
alatti ingatlanokat érintő végleges adásvételi szerződés
tartalmát megismerte és jóváhagyta.

Ha t á ri dő :  az o nna l
Felelős: Babicska Károly polgármester

46/2021. (12.09.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a csatolt melléklet szerinti tartalommal szerződést köt
Pásztor Zoltán egyéni vállalkozóval (2645 Nagyoroszi,
Géza fejedelem út 15., 64997126-2-32) a Nagyoroszi
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község területén működő térfigyelő kamerarendszer
karbantartási és hibajavítási munkálatainak elvégzésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozói szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

47/2021. (12.09.) számú Képviselő-testületi határozat

1. Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-
tes t ü lete a  ha tá roza t  mellékletében fogla lt
tar ta lommal elfogadja az önkormányzat 2022.
évr e vona tkozó belső  ellenőrzés i  t ervét .

2. A Képviselő-testület  utasít ja  a  jegyzőt, hogy
az éves tervben foglaltak végrehajtását folyamatosan
kísér je figyelemmel és  szükség szer int  t egyen
javas la tot  a  módos ítá s r a  vona tkozóan.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Kapás Ildikó jegyző

48/2021. (12.09.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2021. évi költségvetés terhére - hivatalból,
jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül - a
karácsonyi ünnepek előtt egyszeri 10.000 Ft összegű
pénzbeli támogatást biztosít a Nagyorosziban bejelentett
állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
és életvitelszerűen Nagyoroszi községben élő 70.
életévüket betöltött és 2021. december 31. napjáig
betöltő személyek részére.
A 10.000 Ft-os támogatás érintettekhez történő
eljuttatásáról a képviselő-testület tagjai gondoskodnak.
Határidő: 2021. december 20.
Felelős: Babicska Károly polgármester

49/2021. (12.09.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a „Helyi termékértékesítést
szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése”
című pályázat benyújtásáról készített előterjesztést.

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a „Helyi termékértékesítést
szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése”
című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra pályázatot
nyújt be. A megvalósítás helyszíne: Szent István tér,
Nagyoroszi belterület 801 hrsz., kivett közterület.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására.

Határidő: 2021. december 17.
Felelős: Babicska Károly polgármester

50/2021. (12.09.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testület úgy dönt, hogy a Nagyoroszi belterület 334 hrsz-
ú, 1634 m2, területű kivett lakóház udvar művelési ágú
ingatlant a határozat mellékletét képező telekalakítási
terv szerint 334/1 hrsz-ú, 934 m2 lakóház, udvar és 334/
2 hrsz-ú 700 m2 közterület megnevezésű ingatlanokra
megosztja.

A földrészlet megosztásának földmérési és földhivatali
eljárási költségeit Nagyoroszi Község Önkormányzata
vállalja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a
telekalakítási terv szerinti megosztás érdekében
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2021. december 20.
Felelős: Babicska Károly polgármester

51/2021. (12.09.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt , hogy a Nagyoroszi Közös
Önkormányzati Hivatalban 2021. december 23. napjától
2021. december 31. napjáig igazgatási szünetet rendel
el.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt , hogy
gondoskodjon a szükséges munkaszervezési
intézkedések megtételéről, az igazgatási szünet
közzétételéről, a társhatóságok értesítéséről, valamint
a szabadságok kiadásáról

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kapás Ildikó jegyző

52/2021. (12.09.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Fő út Kossuth út és Béke út
közötti szakaszán létesíteni kívánt gyalogátkelőhely
tervezéséhez benyújtott árajánlatokat, és a Celica 2004
Mérnöki Szolgáltató Kft. (székhely: 6034 Helvécia,
Gazdasági dűlő 36/A.; adószám: 13420831-2-03bruttó:
457 200 Ft-os ajánlatát fogadja el.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés megkötésére.
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53/2021. (12.09.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az „Itt vagy otthon Kulturális -,
Hagyományőrző- és Turisztikai Egyesület” kérelmét és
2021. november-december hónapokra 200 000 Ft
támogatást ítél meg.

A Képviselő-testület a 2022. évi támogatásra benyújtott
igényt a 2022. évi költségvetés tervezése során tűzi
napirendre.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Babicska Károly polgármester

54/2021. (12.16.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat 2021. háromnegyedévi
bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztatót, és azt a
csatolt melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

Hosszú ideje visszatérő, jogos, lakossági észrevétel az
Önkormányzat felé, hogy a temetőben a vadak
tevékenységükkel sok bosszúságot okoznak, mivel
lelegelik az elhunyt hozzátartozóink sírjára frissen
kihelyezett virágokat.
Az Önkormányzat  a közelmúltban beszerzett

vadriasztókat, azzal a nem titkolt céllal, hogy ezzel
csökkentsük a vadak által okozott kellemetlenségeket.
Október utolsó heteiben kihelyezett készülékek olyan
magas frekvenciatartományú hangot bocsátanak ki, ami
az emberek számára nem hallható, de a vadak számára
kellemetlen, ezért reményeink szerint távol tartja őket.
Köszönjük, ha visszajelzést adnak nekünk, hogy milyen
változást tapasztaltak!                       Dávid Ádám

Véradás

November 16-án volt a  2021-es év utolsó véradása
településünkön, ahol talán a COVID helyzet miatt
kevesebben voltunk a szokásosnál. Nem feledkeztünk
meg az évfordulós véradókról, akik önzetlenül, kitartóan
mennek, hogy segítsék embertársaikat.

Az évfordulós véradók idén:
10x-es véradók:
Dudás László
Tóth Tamás Péter
Gazsó Jánosné
Szántóné Kucsera Kornélia
Miskolciné Podhragyai Noémi
20x-os véradó:
Makrai Ádámné
25x-ös véradók:
Piskóti Lajos
Berecz Péter
30x-os véradó:
Oláh István György
40x-es véradó:
Mohácsi Emese
50x-es véradó:
Koncz László
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70x-es véradó:
Varga István

Jó egészséget kívánunk a véradóknak, és jövőre is
számítunk mindenki önzetlenségére!
Köszönjük a támogatást:
Nagyoroszi Község Önkormányzata, Lipi Kertsöröző,
Zszs Discont, Nyírzem Coop Nagyoroszi, Nagyoroszi
Gazdabolt, Sasi Kocsma

                                                Dávid Ádám

Október végén elkészült az előtető a védőnői rendelőnél.
Ezzel reményeink szerint az időjárás viszontagságainak
kevésbé lesznek kitéve a kisgyermekek, és a szüleik,
akik a védőnői rendelésen megjelennek.
Az előtető Busai Tibor munkáját dicséri, amit ezúton is
köszönünk neki!
                                                 Dávid Ádám

Nagyoroszi Lakosoktól búcsúzunk!

Németh László Attila (élt 72 évet)
Zöld József (élt 61 évet)
Szombathy Attila Tamás (élt 60 évet)
Uskert Ferencné (született: Nagy Mária, élt 69 évet)
Nagy László (élt 64 évet)
Kánay László (élt 72 évet)
Polka Istvánné (született: Tuskó Ilona, élt 79 évet)
Csépke Angelika Elke (született: Ebert Angelika
Elke, élt 69 évet)
Micsik Imre Gyula (élt 68 évet)
Lipták Istvánné (született: Lami Ágnes, élt 69 évet)
Csósza József Csaba (élt 57 évet)
Vidra István (élt 67 évet)
Dalkó Istvánné (született: Szloboda Mária, élt 80
évet)
Farkas János (élt 64 évet)
Pikács Lászlóné (született:Virág Klára, élt 83 évet)
Heffter István Györgyné (született:Nagy Irén, élt 68
évet)
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Tisztelt Nagyoroszi Lakosok!

2021. november 11-én átadásra került a Mártírok út
végén egy „B” típusú sportpark, amely állami
beruházásként valósult meg.
„A sportpark egy olyan sokoldalúan használható kis
területigényű kültéri fitneszpálya, amely alkalmas
bármely korcsoport edzési igényeit megfelelően
kielégíteni.”
Az átadó ünnepséget megtisztelte jelenlétével Balla
Mihály országgyűlési képviselő úr is.
Az ünnepélyes átadást Tóth-Peredi Anita tanárnő
nyitotta meg, majd a Börzsöny Általános Iskola 6.
osztályos tanulói zenés gyakorlatokat mutattak be
labdákkal.

Ezt követően Babicska Károly polgármester úr, majd
Balla Mihály országgyűlési képviselő úr mondott
beszédet.

Az átadás után a jelenlévők közelebbről is
megtekinthették a telepített sporteszközöket és akinek
volt kedve, ki is próbálhatta azok használatát.
A Nagyorosziban megépült sportpark bárki számára
elérhető és ingyenesen használható.

Bízunk benne, hogy a sporteszközök használata sokak
számára jelent  majd hasznos időtöltést , mert
egészségünk megőrzéséhez igenis szükség van a
rendszeres napi testmozgásra.
Jó sportolást kívánunk!

                         Nagyoroszi Község Önkormányzata

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
kezdeményezésére az együttműködő Önkormányzat
területén 1-1 fát ültetnek az “Élet fája” program
keretében. Ezzel szimbolizálva az összefogást.
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Nagyorosziban október 28-án volt egy kis
megemlékezés keretében elültetve a fa.
Köszönjük a Rendőr-főkapitányság kezdeményezését,
és akik segítettek az esemény létrejöttében.
A képeket köszönjük Gál Zsuzsannának!

                                                Dávid Ádám

Köszöntöm az Oroszi Hírhozó olvasóit!

Endrődi Gábor vagyok. Korábban Budapesten éltem,
ahol szerszámköszörűsként dolgoztam.
2018 nyarán költöztem Nagyorosziba.  Eddigi
tapasztalataim alapján az itt  élők kedvesek és
segítőkészek, igyekszem ebbe a közösségbe én is
beilleszkedni. Először lapszabászként, majd kisfiam
születése után épületgondnokként helyezkedtem el.
2021 októberétől én látom el Nagyoroszi
temetőgondnoki feladatait. Észrevételeiket, javaslataikat
szívesen fogadom.

Endrődi Gábor

A Temetőben az eddigi szeméttárolók mellé műanyag
konténer került kihelyezésre külön a mécsesekre, és az
üvegekre, ezzel környezetkímélőbbé, korszerűbbé téve
a hulladékkezelését.

Köszönjük mindenkinek, aki a rendeltetésnek
megfelelően használja!

                                                Dávid Ádám
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Élet a művelődési házban
Az utolsó lapszám óta eltelt időszak is eseménydús volt
a Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár
intézményében.
Október 5-én, az Idősek napja alkalmából köszöntöttük
községünk örökifjú szépkorúit. Rózsás Viktória igazán
kellemes műsorát igen nagyszámú közönség kísérte
figyelemmel, amit csodálatos múltidéző beszélgetés
követett, az uzsonna elfogyasztása közben.
Október 9-én került sor a mulatsággal egybekötött
szüreti felvonulásra. Jó volt látni a sok fiatalt, akik
szívesen vettek részt e hagyomány ápolásában; a
díszítéstől a szervezőmunkán keresztül minden apró
mozzanatban részt vettek. Dicséret illeti a Börzsöny
Általános Iskola 23 tanulóját, akik Vörösmarty Mihály
Petike című művének feldolgozását adták elő, nagy
sikerrel. Külön köszönjük Szefcsekné Kovalcsik
Piroskának, Varga-Pintér Ágnesnek, Gál Zsuzsannának,
Laczkó-Bobák Barbarának és minden segítőnknek, hogy
újra éledhetett ez a régi szokás. Még az idő is kedvezett,
a felvonulók örömére, bár az Áldás együttes koraesti,
szabadtérre szervezett előadását már fázósan nézhettük
végig. A bál forró hangulatáról Kardos Szilárd zenész,
valamint a Sasi Presszó és annak dolgozói
gondoskodtak.

Október 15-én Zabari Józsefné, Virág Margit néni volt
a vendégünk, aki egy író-olvasó találkozó keretében
mesélt életéről; gyermekkoráról és irodalmi kötődéséről.
Bemutatta verses-képes gyűjteményeit, amelyből
néhány részletet szemelgettünk.

Október 30-án  tökfaragással,  kézműves
tevékenységgel egybekötött Halloween-partit tartottunk.
Külön köszönettel tartozunk Krasznainé Konczili
Évának és azonak, akik önzetlenül segítettek a
gyerekeknek és a családoknak a munkában.

November 20-án egy fergeteges Olasz est részesei
lehettek a jelenlévők, akik képet kaphattak az igazi
„dolce vita” életérzésről, egy kis olaszos gasztronómiai
kóstoló és finom bor kíséretében. Zenélt az Open Circle
együttes; Szólóénekesük, Claudia Divon igazi olasz
temperamentummal kalauzolta a közönséget és énekelte
a szebbnél szebb slágereket, olasz származású lévén.
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November 24-én az Együtt Európáért Alapítvánnyal
karöltve szerveztük a Sokszínű adventi hangolódás című
rendezvényünket, melyen mentorált tehetséges, de
hátrányos helyzetű roma fiatalok mutatkozhattak be.
Köszönjük Bálintné Erzsónak, vanyarci és berceli
tanítványainak az autentikus roma tánckoreográfiát
bemutató műsorukat, továbbá az Autonómia Alapítvány
mentorált zenészeinek a közös „hangolódást”. Nagy
élmény volt!

November 28-án, az adventi kézműves délelőtt
keretében karácsonyi ajándékokat készíthettek az
idelátogató gyerekek és szüleik.  Konczili Éva, Terényi
Zsuzsanna, Lami Annamária, Köblösné Aranka és
Koczur Judit  kézművesek megmutatták a gyerekeknek,
hogyan lehet háztartási hulladékanyagból  „kincseket”
készíteni. Még mosó-és mosdószer is készült aulánk
„boszorkánykonyháján”.
December 5-én Mikulás-műsor örvendeztette meg a
kicsinyeket és szüleiket. Rózsás Viki művésznő „Viki
manóvá” változott erre a délelőttre, és hívta játékba a
száznál is több gyereket. Köszönjük Nagyoroszi Község
Önkormányzatának, Babicska Károly polgármester
úrnak, hogy minden résztvevő ajándékban
részesülhetett!

December 7-én – a Légvédelmi hagyományőrző
Egyesület meghívására – intézményünkben koncertezett
a Honvéd Férfikar. Klasszikus és modern művek,
egyházi és világi témájú dalok, magyar és idegen
nyelven csendültek fel előadásukban. Hálásak vagyunk
Csordás István elnök úrnak szervezőmunkájáért, hogy
e páratlan és feledhetetlen élményben lehetett része
minden jelenlévő vendégnek.

December 12-én a járványügyi helyzet alakulása nem
tette lehetővé, hogy a hagyományokhoz híven
ünnepeljünk a Mindenki karácsonya elnevezésű
rendezvényen. A szabadtéri adventi koszorú
környezetében lezajlott rövid köszöntő és műsor után
mindenki magával vihette karácsony üzenetét: a szeretet,
az összetartozás a legfontosabb!
Egy nemes kezdeményezésre adventi ablakdíszítésre
hívtunk minden vállalkozó kedvű nagyoroszi lakost. Az
ünnepi készülődés 24 napja alatt hihetetlen figyelem
övezte a díszekkel „megnyíló” ablakokat. Facebook-os
oldalunkon szavazni is lehetett a legjobbakra, sőt
díjaztuk is, de nem a nyeremény volt a fontos! Anélkül
is nagyon izgalmas és megható volt részese lenni a közös
munkának.
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A 2021-es évet az igazán jól sikerült Szilveszteri batyus
bál zárta, ahol elfelejthették a bálozók az elmúlt év
viszontagságos pillanatait és közösen, bizakodva
köszönthettük az új esztendőt.

…és akkor nézzük: milyen programokkal várjuk
látogatóinkat 2022-ben! Természetesen, a műsorváltozás
jogát továbbra is fenntartjuk!!!

Április 7.
Tavaszi kavalkád (Húsvéti tojásfestés – kézműves
délután)
Április 11.
A költészet napja „A semmi ágán…” versíró pályázat
díjátadó ünnepsége;  Kiskoncert
Április 14.
Pálfalvi Nándor vers-és prózamondó verseny (10:00)
A Pálfalvi Nándor Szabadtéri Kiállítás megnyitója
(14:00)
Záhorszki Mónika önálló kiállítása
Április 21.
Zolczer János könyvbemutatója (14:00)
Április 28.
Az állatorvosok világnapja – Dr Lukáts András-terem
felavatása

Április 30.
Majális
15:00 - Pohly Boglárka és férje – operett-és
nótaműsor
16:00 – Gyermekprogram
17:00 – Herceg Dávid
18:00 – László Attila – Vigyinszki Máté koncert
20:00 – Pedrofon
Ugrálóvár, gyermekjátékok
Május 14.
Buszos kirándulás Tatára
Május 17.
Orosz György stand up comedy – előadás, vendég:
Radenczki Marcsi (belépős)
Május 21.
Jótékonysági bál (Mentsük meg Nagyoroszi régi
értékeit!)
Május 28.
„Tündérsziget” (gyermeknapi rendezvény)
15:00 Rózsás Viki gyermekműsora
16:00 „Kalap Jakab” műsora
17:00 Kisvonatozás
Ugrálóvárak; gyermekjátékok
Kézművesek
Június 3.  Trianoni megemlékezés
Június első fele: Herczeg Adrienn – de.: „jó példa”
projekt – gyerekeknek
du.:  talk-show – felnőtteknek
Június 25.  Családi nap
Július 4-8.
Nyári napközis tábor gyerekeknek (fizetős: 20.000,-/
fő étkezéssel)
-buszos kirándulás Balassagyarmatra (Palóc Múzeum)
-gyalogtúra Horpácsra (Mikszáth kúria)
-gyermekszínházi előadás
-vonatkirándulás a nógrádi várhoz
-látogatás a nőtincsi Seholsziget Élményparkban
-aszfaltrajz-verseny, „kincskereső”, sorversenyek,
Július 23.
Nagyoroszi Értéknap (Nagyorosziból elszármazottak
napja)
- Kiállítás megnyitó
Augusztus 13.
„CsiPor”-koncert  (II. Csillagpor Átrium koncert a
belső udvarban)
Augusztus 20.
Nagyoroszi Falunap
12:00 – Kenyéráldás
12:45 – Ebéd
15:00 – Bunyós Pityu műsora



15Oroszi Hírhozó 2022.1. szám

16:00 – Demeter Zsuzsi gyermekműsora
17:00 – Takács Nikolas
18:00 – Eredményhirdetés
19:00 -  Nagy Gábor - disco
Szeptember 17.
Prókátorok – színházi előadás a színháztermünkben
Új Nemzeti Kamara Színház előadása
Szeptember 24-25.
Kultúrházak éjjel-nappal
-Táncos bemutatók, táncház(ak)
-Kortárs táncbemutató
-Kiállításmegnyitó
-Kézműves foglalkozás (Varrogató-Horgolgató Kör)
-Hastánc
-Disco
Szeptember 30.
A magyar népmese napja (rajzpályázat óvodás és
iskolás gyerekeknek (díjátadó ünnepség, kiállítás-
megnyitóval)
Október 4.
Idősek napja
Október 6.
Aradi vértanúk – megemlékező műsor
Október 8.
Szüreti bál
Október 21.
Megemlékezés és koszorúzás az 1956. október 23-án
kitört forradalomra és szabadságharcra
Október 29.
Halloween-party tökfaragással (belépős)
November 26.
Adventi készülődés - karácsonyi ajándékkészítés
(belépős)
December 4.
Mikulás-buli gyerekeknek
December 17.
Mindenki karácsonya
December 18.
Adventi koncert és „Légy vendégünk!”
-„Agapé”
-Kézműves vásár
December 31.
Szilveszteri batyus bál (belépős)

Tájékoztatunk mindenkit, hogy rendezvényeinkről,
műsorainkról a Nagyoroszi Művelődési Ház és
Könyvtár facebook-os oldalán, vagy kihelyezett utcai
plakátokon találhatnak információkat!
Minden érdeklődőt várunk szeretettel!
Siklai Istvánné (Gyetvai Jusztínia) intézményvezető

OVIS HÍREK

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. Sajnos a megszokotthoz
képest gyermekeink gyakrabban, s hosszabb ideig
betegeskedtek(nek), a kezdeti teljes létszám az első két
hét után egészen november végéig ingadozó volt.
Az “Országfásítási pályázat” keretében facsemetéket
ültettek el az udvarunkon!

Köszönjük szépen az illetékeseknek, reméljük szép
nagyra nőnek majd!
Mi mindenesetre nagyon-nagyon vigyázunk rájuk!
A csoportok életkorához igazodva megemlékeztünk
október 23-áról, a gyermekek nemzetiszínű zászlókat
készítettek.
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Hagyományainkhoz híven szerveződött a Télapóünnep
is!
Az országos covid miatti szabályok az idén lehetővé
tették, hogy a nagycsoportosainkkal december
másodikán a falubusszal ellátogathattunk a pataki
Mikulásházba, ami felejthetet len élmény volt a
gyerekeknek. Köszönjük a lehetőséget Török Istvánnak!

December 3-án Télapóváró műsor keretében kis
mesejátékkal kedveskedtünk a gyerekeknek, majd
hétfőn reggel 9 órára érkezett hozzánk Krampuszával a
Télapó. A gyerekek nagyon örültek a csomagoknak, s
lelkesen verseltek, mondókáztak, daloltak a Télapónak.
Köszönjük Varga-Szemes Martinának és Tóth Tamásnak
a délelőtti élményt; valamint Baricz Juliannának és az
ismeretlen felajánlónak az édességet és a finom
mandarint.
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Az óvodai karácsonyi ünnepségünk a szigorított
járványügyi intézkedések miatt zártkörűen, december
17-én délelőtt  volt. Az óvónénik betlehemes
pásztorjátékot adtak elő, majd a rövid műsor után a
gyermekek nagy örömmel vették birtokba a nagyoroszi
Képviselőtestületnek köszönhető rengeteg ajándékot.

Köszönjük a fenyőfát Berki Lalinak; a csoportonkénti
ajándékutalványokat, valamint a szaloncukrot  és a
vitaminpót ló gyümölcsadományt Miskolciné
Podhragyai Noéminek!
Sajnos a januári hónapban több gyermekünk, s
dolgozónk is elkapta a covidot, így 3-4 hét részleges
zárlattal telt, a betegek kontaktjai 5-7 napig nem jöhettek
óvodába.
A járvány lecsillapodása után, február második péntekén
mindenki jelmezbe öltözhetett, s a csoportokban
Laczkó-Bobák Barbara által felajánlott sütivel, szörppel;
s természetesen tánccal telt a délelőttünk.

A farsangi ünnepkör zárásaként február 25-én kergettük
el a telet; az udvaron kiszebábut égettünk.
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A következő héten fényképezéssel egybekötött utazó
mini planetárium varázsolta el gyermekeinket.
Nőnap alkalmából a képviselőtestületen kívül,
Miskolciné Podhragyai Noémi jóvoltából az óvodás
kisfiúk is köszöntötték a lányokat és a dolgozókat.
Köszönjük Nekik!

Március 11-én nagy örömünkre ismét részt vehettünk a
község által szervezett ünnepi műsor koszorúzásán.
Ezen a héten a csoport  életkorának megfelelő
tartalommal beszélgettünk március tizenötödikéről, s
készítettünk az ünneppel kapcsolatos jelképeket a
gyerekekkel. A koszorúzás részeként gyermekeink is
elhelyezhették saját készítésű zászlóikat, kokárdáikat a
falu 48-as emlékművénél.

O ro sz i  Hí rh ozó
E le k t r o niku s  vá lt o z a t a  pd f- be n a
ww w. na gyo r o s z i . hu  o lda lo n e lé r he t ő .
Alap ít va  2 01 5- be n

La pa lap í t ó - fe l e lős  ki ad ó :
Kr as zna iné  Ko ncz il i É va

Szerke sz t ő sé g  e l érhe t ő sé ge :
26 45  Na gyo r o sz i ,  P e t ő fi  ú t  1 9 .
na gyo r o s z iu js a g@g ma il. c o m

Újszülöttek

Polgár Bence       2022.01.02
Fövényesi Máté   2022.01.17
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Kedves Olvasóink!

Örömmel értesíthetem Önöket arról, hogy 2021.
decemberében a Nagyoroszi Önkormányzat
képviselőtestületének anyagi támogatásával (1 000 000
Ft), valamint a Rich-Hard Bau Kft. munkájának
köszönhetően ismét megújulhatott egy osztálytermünk.
A padlózat a korszerű vinyl burkolatot kapta és az
osztályterem falai is megújultak, a falak hibáit a
hozzáértő szakemberek kijavították és lefestették, így
tisztává és újjá varázsolódott ez a tantermünk is.
Mindenkinek köszönjük a támogatást, a segítséget!

A Balassagyarmati Tankerületi Központ anyagi
hozzájárulásával, Bóta Gábor vállalkozó úr, Tomek
Dávid mester úr és csapata munkájával teljesen megújult
a felső tagozatos épület tetőszerkezete (alsó épület) is.
Kicserélték a tetőléceket , valamint teljesen új
tetőcserepet kapot t az egész épület.
Köszönet az anyagi támogatásért és a szakemberek
munkájáért!

Hagyományos, „Börzsönyös” rendezvényeink közül
decemberben megvalósultak az adventi
gyertyagyújtások, az adventi vásár (kicsit másképpen),
a karácsonyi műsorunk. Február végén a farsangi
mulatság is – még ugyan nem a megszokott formában –

valóra vált, március 1-jén - farsang farkán - pedig a telet
próbáltuk meg eltemetni az iskolaudvaron, majd egy jót
lakmároztunk a farsangi fánkokból.
Ezúton köszönöm meg kollégáim áldozatos munkáját,
amely megmutatkozott a programok szervezésében, a
megvalósításban.
Köszönjük a szülők anyagi támogatását, valamint a
programok kivitelezésében való közreműködést és a
sok-sok tombola felajánlást, amivel nagy örömet
szereztek Börzsönyös diákjainknak!
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepi
megemlékezése a Művelődési Házban került
megrendezésre 2022. 03. 11-én. A műsort  5.
osztályosaink adták elő, amit Géringerné Méder
Andrea osztályfőnök tanított be a gyermekeknek.
Tanulóink színvonalas és lelkes műsora minden
megjelent vendég és a közönség tetszését is elnyerte,
méltó emlékezete volt a 1848-as hősöknek.
Köszönjük az ötödikeseknek, hogy elénk idézték a
forradalom lelkületét, kollégámnak a műsor betanítását,
a műsor lebonyolításában segítő diákok és felnőttek
közreműködését, Siklai Istvánné igazgató asszonynak
a készséges hozzáállást, valamint a tantestület
összefogását, mellyel a műsor létrejöhetett.

Álljon most itt néhány kiragadott „képes” börzsönyös
pillanat iskolánk hagyományaiból:

Gyertyagyújtás, karácsony
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Farsang

Téltemető

Március 11. – ünnepi megemlékezés

Üdvözlettel: Megyeri Attiláné - intézményvezető
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Hírek a Nagyoroszi piacról.

Helyi termelők várják a vásárlókat minden hónap
második péntekén a Szent István téren 13:00-tól 16:00-
ig. Kapható füstöltáru, méz, zöldség-gyümölcs, chili-
szósz, házi sajt, tojás, erdei és kerti finomság. 
Eszti helyi termelő, mézeit sokan ismerjük és szeretjük.
Kisboltjában (a gazdabolt melletti sarkon- Szt. István
tér 14.) várja vásárlóit H-Sze-P 08:00-15:00, Szo: 08:00-
11:00 időpontokban és a piacon. Rendelni is lehet tőle
kis és nagy tételben egyaránt bolti vagy piaci átvétellel
a +36-30-545-5549 számon.  

A Janecska családi gazdaság Ősagárdon 2010 óta
foglalkozik jó minőségű füstölt sertés termékekkel,
amiknek igen nagy sikere van településünkön.

Peti és Annamari Szűgyről hoz ízletes chili-szószokat.
Kiváló húspácoláshoz, levesbe vagy pörköltbe. Kis
gazdaságuk vár mindenkit egy kis kikapcsolódásra,
Nógrád megyében, Szűgy falu külterületén. Tökéletes
kikapcsolódás távol a nagyvárosok zajától, festői
környezetben. Chili-farmjuk területén található saját tóv
is (ponty, kárász, keszeg). Bográcsozás és grillezési
lehetőség. Sátorozás. Kicsiknek pedig bárány simogatás
lehetőséggel, terelőkutyások számára gyakorlási
lehetőség. Jelentkezés: https://palocbetyarchilifarm.hu/
farmlatogatas/

Nóri Bernecebarátiból hoz lekvárt, szörpöket, vegyes
savanyúságokat, kompótokat. Gyakran halad át
Nagyoroszin ezért lehet tőle rendelni a +36-20-565-8287
számon. 

Józsi Dejtárról hoz friss zöldségeket. Házhozszállítást
lehet kérni legalább 10.000 Ft-os megrendelés esetén,
érdemes összefogni több családnak. Kisebb csomag
megrendelését 04.01.-04.07.-ig várja a +36-30-940-
2693 számon, 04.08.-i átvétellel a piacon.
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Rita ízletes sajtjaival berobbant a piacunkra és azóta is
minden alkalommal eladja az összes portékáját, legyen
az sajttekercs, mozzarella, tejföl vagy joghurt.
Regi és Áron különlegességeit egyre többen keresik,
legutóbb csicsókás-medvehagymás pogácsával
érkeztek. Kapható náluk szörp, gyógytea, vetőmag és
minden amit az erdő ad.
Termelőink azon dolgoznak, hogy mi minél jobb
minőségű élelmiszereket együnk és legyen utánpótlás,
ezért ha telefonon nem elérhetők, szívesen segítek: 
Borgulya Gizella a +36-70-457-6004 számon vagy a
nagyoroszipiac@gmail.com címen. 

Találkozzunk a Piacon 04.08.-án!

Bemutatkozik a Lélek – Kuckó

Miért pont Lélek – Kuckó? Mert a lelki élet fontos.
Kuckózni pedig a legtöbben szeretünk. Ez a hely pedig
kuckó a léleknek…
Miért pont Nagyorosziban? Mert itt élek, itt élnek és
éltek akik fontosak nekem, és ez az a hely, amelynek
adni szeretnék valamit én is!
A Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál eddig
eltöltött majdnem 17 évnyi munkám során
számtalanszor került előtérbe az a gondolat, hogy
gyógypedagógiai, pszichológiai tanácsadásra, terápiára
sokkal nagyobb igény volna, mint amit a közoktatás
részeként működő szakszolgálati lehetőségek biztosítani
tudnak a családok számára. Sok szülő fogalmazza meg
folyamatosan a gyermekének való segítségnyújtás
szándékával, hogy szívesen eljönnének akár
magánrendelés keretei közé is, ha egyszerűbben és
rövidebb várakozási idővel elérhető volna egy
tanácsadás vagy terápiás szolgáltatás, és ha volna rá a
közelben lehetőség. Ezt az igényt tovább gondolva
hoztam létre a Lélek – Kuckót, ahová nem csak
gyerekeket és családokat, hanem olyan felnőtt egyéneket
is várunk, akik felismerik magukban annak igényét -
szükségét, hogy szakemberek segítségével fordítsanak
nehézségeiken, legyen szó bármely jellegű lelki
vonatkozásról.
2007. tavasza óta egyéni vállalkozóként magánrendelés
keretei között is működöm helyben pszichológusként,
a Pedagógiai Szakszolgálatnál vállalt szakértői,

pszichológiai tanácsadói tevékenység mellett. Az egyéni
pszichológiai tanácsadást illetően így korábban is
elérhető voltam községünkben. A fokozódó igények
mentén helyeztem egy más fókuszba ezt a vállalkozást,
a szakmai bővítés, a szélesebb körben igénybe vehető
lehetőségek átgondolásával, megvalósításával, a
logopédia, a fejlesztő pedagógia, a gyógypedagógiai
tanácsadás,  a közösségi – és családi mediáció
lehetőségeinek beemelésével, a pszichológusi kapacitás
növelésével. Számomra kedves, és szakmailag elismert
kollégákat hívtam ebbe a különleges körbe.
A gyermekek számára logopédiai diagnosztikát,
tanácsadást  és terápiát  kínálunk, valamint
képességfejlesztő pedagógiai foglalkozások is
elérhetőek, melyek az idei tavasz folyamán az iskolára
való előkészülés jegyében zajlanak a nagycsoportos
óvodás korosztály számára. A pszichológusi munka és
vállalási lehetőségek határait bővítendő, pszichológus
kolléganőmet hívtam meg, aki sokéves szakmai
tapasztalatait és kiemelkedő tudását hozta el nekünk.
Felnőtteket érintő és gyermekekkel kapcsolatos
nehézségekkel, problémákkal bizalommal lehet keresni
őt is.

A Lélek – Kuckó fél éve üzemel, és mondhatom, hogy
teljes gőzzel folyik a munka, remélhetően sokak
elégedettségére. Engem személyesen jóérzéssel és
örömmel tölt el, hogy hozzátehetem ezt a kis szakmai
színfoltot közösségünk és a környékbeli érdeklődők
lehetőségeihez. A szolgáltatásaink bejelentkezés és
előzetes időpont egyeztetés alapján érhetők el, a
foglalkozásoknak, tanácsadásoknak fix, az adott
szakemberrel egyeztetett díja van. Bejelentkezni e-
mailben lehet (lelek.kucko.nagyoroszi@gmail.com), de
a Messengerben is megtalálható vagyok, ha valakinek
úgy kényelmesebb az első kapcsolatfelvétel. A kedves
érdeklődőket pedig barátságos, családias környezetben
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(pszichológus, gyógypedagógus, közösségi – és családi
mediátor)

Kedves Olvasó Társam!

Adamis Anna versét azért választottam- melyet itt
közlök-, ugyan nem én írtam, de engem nagyon
megérintett. Ebben a rövid versben benne van egy ember
egész élete. A gyermek boldog napjai, a fiatalság
gondtalan élete, a szerelem szépsége, az anyaság,
melyben életünket tovább folytatjuk. Olvasása közben
a saját életem állomásai jutottak eszembe. Hogyan lehet
beletömöríteni ennyi mindent egy ilyen rövid versbe?
Ez az igazi művészet! Az az ember aki életében egyenes
úton járt, Istent kereste és meg is találta, az elmondhatja
a költővel élete végén:
„Belehalnom se kelljen hiába”.  Én úgy mondanám, nem
éltem hiába! Kívánok az évben minden kedves
olvasónak jó egészséget, sok olvasnivalót, szép boldog
napokat!

Adamis Anna verse:

Arra születtem
hogy kisgyerek legyek.
Anyám mellett játszam hosszú éveket.
Arra születtem, hogy felnőtt is legyek,
S megértsem a szóból azt amit lehet.

S végül arra jöttem én a világra,
hogy hinni tudjam, nem vagyok hiába.

TISZTELT NAGYOROSZI LAKOSOK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagyoroszi közigazgatási
területén

2021. február 1-jétől
SIPOS JÓZSEF látja el az ebrendészeti feladatokat!

Az ebrendész hívható (nem szükséges a Hivatalt
értesíteni, kérjük közvetlenül az ebrendészetet
keressék fel) a közterületen felügyelet nélkül

szabadon talált (kóbor) ebek, illetve tetem
elszállításával és veszélyes állat befogásával

kapcsolatban.

Az ebrendész elérhetőségei:

EBFARM ÁLLATOTTHON
2115 Vácszentlászló, Erdő utca 75.

SIPOS JÓZSEF: 06-20-203-2359
Ebrendész, állatmentő
Állatotthon vezetője

E-mail cím: ebfarm.sipos@gmail.com

Örökbe fogadható, talált állatok:
www.ebfarm.eoldal.hu

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a felelősségteljes
állattartás kialakítása érdekében észrevételeikkel

segítsék
Sipos József ebrendész munkáját!

Babicska Károly s.k.
polgármester

Arra születtem, hogy megszeressenek,
S megszeressem, én is azt akit lehet.
Arra születtem, hogy boldog is legyek
S tovább adjam egyszer az életemet.

S végül arra jöttem én e világra,
hogy belehalnom se kelljen hiába.

Lejegyezte: Zabari Józsefné

várjuk a község központján található Lélek – Kuckóban.
Hiszem azt , hogy egyszer tényleg eljön a
közgondolkodásnak az az ideje, amikor legtöbben úgy
gondoljuk, pszichológushoz vagy képességfejlesztésre
járni nem ciki, nem fura, hanem épp ellenkezőleg,
nagyszerű és előrevivő személyes döntés.

Pappné Béke Emese
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