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Kedves Nagyorosziak!

Kérem, olvassák el  rövidbeszámolómat a településen történt eseményekről.
Pályázatok
A Magyar Falu Program 2022-ben eddig beadott pályázatain Nagyoroszi Község Önkormányzata az alábbi pályázatokon nyert:

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 5 998 387 Ft
Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 5 999 999 Ft
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása 1 610 405 Ft
Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása 3 960 163 Ft

Hangosbemondó
Több éve a hangosbemondó nem működött a faluban. Ezt sikerült orvosolni a katasztrófavédelem segítségével. A hangosbemondó
már használható, tehát a legfontosabb információk így is eljuthatnak az emberekhez. A berendezés javításáért 152273 Ft-ot fizetett
Nagyoroszi Község Önkormányzata.
Menekültek
Nagyoroszi Község Önkormányzata is csatlakozott az Adománygyűjtés a háború menekültjeinek elnevezésű országos
megmozduláshoz. Nagyon sok felajánlás érkezett a gyűjtőpontra, a Művelődési Ház és Könyvtárba. Az adományok a központi
gyűjtőhelyre, Balassagyarmatra a Megyeházára kerültek, ahonnan tovább szállították az ukrán menekültek részére az ukrán-
magyar határra. Nagyoroszi Község Önkormányzata nevében nagyon szépen köszönjük Nagyoroszi minden polgárának a
felajánlásokat. 2022. március 23-án 16 fő ukrán menekült érkezett Nagyorosziba. Elszállásolásukról Nagyoroszi Község
Önkormányzata gondoskodott a Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár épületében. Az intézmény emeleti részén 4 szobát
biztosítottunk részükre, felügyeletükről, ellátásukról és az étkeztetésükről is folyamatosan gondoskodtuk (reggeli, ebéd, vacsora).
A település lakói is látván a menekülteket, igyekeztek segíteni a munkánkat, ezért hálás köszönet mindenkinek! Külön szeretnék
köszönetet mondani Kozsik Jánosnak, Dombóvári Andrásnak, Baranyi Lászlónak, Valaczka Sándornak, Fövényesi Zsoltnak,
Budai Istvánnak, Lantos Bélának, Bánár Barnának, Lakatos Lászlónak, akik önként vállalták az éjszaki ügyeleteket. A mindennapok
során azonban, egyre több probléma merült fel az itt tartózkodókkal és hivatalos ügyeik intézésével kapcsolatban, melyeket
helyben nem tudtunk hatékonyan és megfelelően kezelni, annak ellenére, hogy Nagyoroszi Község Önkormányzata és a Nagyoroszi
Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói erejükön felül mindent megtettek az ukrán menekültekért.
Az illetékes hatóságokkal történt folyamatos egyeztetések alapján központilag az a döntés született, hogy 2022. április 2-án
szombaton a 16 fő ukrán menekült átkerült Salgótarjánba, ahol a továbbiakban gondoskodtak elszállásolásukról, felügyeletükről,
ellátásukról és az ügyeik helyben történő intézéséről.

Rózsák

500 rózsatövet vásárolt Nagyoroszi Község Önkormányzata. Az összes rózsatő elültetésre került az Árpád téren, a Petőfi úton a
templom és iskola előtti területen, a gazdabolt előtti részen a körforgalom közelében, a Művelődési Ház és Könyvtár előtt, a volt
könyvtár épületénél.



2 Oroszi Hírhozó 2022.2. szám

Köszönöm:
· Varga Gábor képviselőnek és feleségének Varga-Pintér Áginak, akik a rózsák beszerzésében, szállításában, átmeneti

tárolásában, az ültetésében segédkeztek.
· Turcsányi Attilának, aki az ültetésre kijelölt területeket előkészítette (felszántotta).
· Közmunkásoknak, akik a rózsák ültetésében, öntözésében, folyamatos gondozásában részt vettek és részt vesznek.

Az 500 db rózsatő 298 450 Ft-ba került.

Művelődési Ház és Könyvtár
A Művelődési Ház és Könyvtár mögötti részén lévő lámpasoron 6 db lámpatest nem világított. Kiderült, hogy a földkábellel
vannak gondok, ezért 30 méter földkábelt kellett kicserélni, hogy újra világítsanak a köztéri lámpák. Erre az önkormányzat
önerőből bruttó 110 490 Ft-ot költött. Elkészült a Művelődési Ház és Könyvtár parkoló felöli oldalán a közvilágítás korszerűsítése.
Hosszú idő óta a 4 db lámpatestből már csak 1 db világított, ezért meg kellett javítani a közvilágítást. 4 db energiatakarékos lámpa
került felszerelésre, olyan lámpák, melyek az épület túloldalán már jól üzemlenek. Ez a fejlesztés is önerős beruházásként valósult
meg. Költsége: bruttó 200 304,- Ft volt. Mindkét esetben a javítási, szerelési munkálatokat Pásztor Zoltán egyéni vállalkozónak
köszönjük.

Zöldhulladékok gyűjtése
A DTkH Nonprofit Kft-vel történt egyeztetéseknek köszönhetően 2022-ben Nagyorosziban bevezetésre került a házhoz menő
zöldhulladékok gyűjtése. A zöldhulladékot tavasztól őszig, április 1. és november 30. között szállítják el a lakóingatlanoktól, négy
heti rendszerességgel. Közszolgáltató a 2022-es évre vonatkozóan 8 db biológiailag lebomló zsákot biztosított ingyenesen az aktív
szolgáltatással rendelkező ügyfelek részére. Ezekben a zsákokban helyezhető el a kertgondozás során levágott fű és egyéb lágyszárú
növény, lehullott falevél. Az ágnyesedék, maximum 100 cm hosszú kötegben, lebomló kötözővel összekötve, alkalmanként maximum
1 m3 mennyiségben helyezhető ki az ingatlan elé.

Pálfalvi Nándor Szabadtéri Kiállítás
2022. április 14-én került megrendezésre az I. Pálfalvi irodalmi ünnep, a Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtárban. Reggel 8
órától kezdődött a vers- és prózamondó verseny. Több korcsoportban indultak a versenyző gyerekek. Nagyon színvonalas volt a
versengés. A korcsoportonként az első három helyezett jutalomban részesült, de minden résztvevő ajándékot kapott. 11 órakor
kezdődött a Pálfalvi Nándor Szabadtéri Kiállítás megnyitója a Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár mögötti járdaszakaszon.
A rendezvényt megtisztelete jelenlétével többek között Balla Mihály országgyűlési képviselő úr, a rétsági és a balassagyarmati
járási hivatal vezetője, a rétsági rendőrkapitányság képviselője, környékbeli polgármesterek és további meghívott vendégek.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki a kiállítás megvalósításában részt vett:
A Pálfalvi Nándor állandó szabadtéri kiállítás megálmodója Siklai Istvánné Juszti volt, melynek magvalósításához jómagam, és a
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete is azonnal csatlakozott. Szabadtéri kiállításunk létrehozásával az volt a
célunk, hogy az itt élők, valamint a településre látogatók megismerhessék Pálfalvi Nándor példaértékű művészetét, helyi kötődését.
Ezzel együtt irodalmi és képzőművészeti értéket is szeretnénk teremteni. A munkálatok kivitelezéséhez a Nagyoroszi vállalkozókat
kerestük meg, akik örömmel mondtak igent erre a nemes feladatra. Szeretném most őket név szerint is megemlíteni, mert nélkülük
a kiállítás nem jöhetett volna létre.
Elsőként szeretném megköszönni Záhorszki Mónikának a munkáját, aki a kiállításhoz szükséges fatáblák terveit elkészítette, a
grafikákat tervezte és szerkesztette, a szövegeket digitalizálta, folyamatosan tartotta a kapcsolatot a nyomdával és nagyon sok
építő javaslata és ötlete volt, hogy minél színvonalasabb lehessen ez a szabadtéri kiállítás. Hálás köszönet Nagy Zsolt fafaragó,
asztalos mesternek, aki a fatáblák egyedi kialakításához szükséges, kézi faragással készült díszítő elemeit elkészítette. Nagyon
köszönjük Laczkó-Bobák Balázs ács, asztalos mesternek, aki a kiállításhoz megtervezett fatáblákat legyártotta és letelepítette a
kiállítás helyszínén. Külön szeretném megköszönni a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalának, hogy
vagyonkezelői hozzájárulásával engedélyezte a kiállítás helyszínének használatát, hiszen az érintett Művelődési házat körülvevő
terület a Magyar Állam tulajdonában, és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében van. Köszönjük Cseppentő József ezredes
úr segítségét és levelében leírt biztató szavait a szabadtéri kiállítással kapcsolatban.

Dr. Lukáts András terem átadása
2022. április 28-án ünnepélyes keretek között adtuk át a Dr. Lukáts Andrásról, Nagyoroszi Díszpolgáráról elnevezett termet a
Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtárban. A Börzsöny Általános Iskola volt és jelenlegi diákjainak műsora után ünnepi köszöntő
beszédem hangzott el. A terem felavatására azért választottuk ezt a napot, mert április 28-án az állatorvosokat ünnepelte az egész
világ. Bandi bácsi évtizedekig állatorvosként tevékenykedett itt Nagyorosziban és sok másik környékbeli településen is. E mellet
és hosszú éveken keresztül meghatározó közszereplője volt falunknak. Több önkormányzat is őt bízta meg az állategészségügyi
feladatok ellátásával. 1975 és 1980 között a járási főállatorvosi teendők ellátására is megbízást kapott. E munkájáért is kitüntetésben
részesült.



3Oroszi Hírhozó 2022.2. szám

Az 1990-es választásokon önkormányzati képviselői mandátumot kapott. Az ekkor megalakult önkormányzat alpolgármesternek
javasolta, és ezt a címet és feladatot egészen 2006-ig, azaz négy cikluson keresztül viselte, illetve ellátta. Mindezekért köszönettel
tartozunk neki. 2006-ban megtartott falugyűlés harmadik alkalommal nyújtott lehetőséget arra, hogy a díszpolgári címet átadhassa
a település tevékenysége alapján arra érdemesnek ítélt személynek. Ez alkalommal ez a megtiszteltetés Dr. Lukáts András állatorvost,
Nagyoroszi alpolgármesterét érte. Díszpolgárunkról elnevezett teremben Bandi bácsi részéről felajánlott tárgyak, eszközök, könyvek,
fotók, relikviák láthatók. Munkaidőben a kiállítás mindenki számára elérhető és megtekinthető.

Klímaberendezések telepítése
A községháza épületébe 7 db (hűtő-fűtő) klímaberendezés telepítésére került sor május hónapban. A készülékekre 10 év garancia
érvényesíthető. A klímaberendezések felszerelését, üzembehelyezését Bencsik Zoltán egyéni vállalkozó végezte, a beruházás
teljes költsége: bruttó 2 799 600 Ft volt, melyet teljes egészében Nagyoroszi Község Önkormányzata önerőből finanszírozott.

Piros szív a faluközpontban
A postához vezető járda elejére egy piros szív került elhelyezésre, amely már sok településen megtalálható országszerte. A fémből
készült, szív alakú gyűjtőedény a műanyag kupakok gyűjtésére szolgál. Minden műanyag kupak a gyűjtőbe kerülhet tisztán,
szennyeződésmentesen. Az összegyűjtött kupakok olyan szervezetekhez kerülnek majd, amelyek beteg gyerekek gyógyításának
támogatását vállalták fel, illetve olyan családokhoz, akik saját maguk indítottak gyűjtést beteg gyermekük gyógykezelésére. A
szelektíven, külön gyűjtött műanyagkupakok adományt is képviselnek, emellett a környezettudatosabb gondolkodáshoz is közelebb
viszik az embereket. A kupakgyűjtő szív kivitelezését, gyártását, helyszínre szállítását és telepítését Szabóki Balázs egyéni vállalkozó
és munkatársai térítésmentesen biztosították, ezért hálás köszönet nekik!

Kandeláber
Két új olajmécsessel működő, klasszikus stílusú kandelábert vásároltunk a ravatalozóba a régeik helyett. A két kandeláber bruttó
624 761 Ft-ba került.

Közlekedési táblák
Az önkormányzati tulajdonban lévő utakon található közlekedési táblák elhasználódtak, megkoptak, ezért a közlekedési balesetek
megelőzése érdekében 36 db táblát újakra cseréltünk. Ezek le és felszerelését a falugondok irányításával a közmunkások végezték.
A felszereléshez 72 db táblatartó bilincsre is szükség volt. Az új közlekedési táblákért a táblatartó bilincsekkel együtt bruttó
477 266 Ft-ot fizetett Nagyoroszi Község Önkormányzata.

ATM megszüntetése
Az ATM szolgáltatás 2022. május közepén véglegesen megszűnt Nagyorosziban.
Ennek oka, hogy az ATM további üzemeltetésével kapcsolatban felmerült többlet költségek finanszírozását az önkormányzat
költségvetése nem tette lehetővé. Nagyoroszi Község Önkormányzata a 37/2022. (04.27.) számú képviselő-testületi határozat
alapján felmondta az ATM működtetéséről szóló együttműködési megállapodást. A pénzkiadó automatát a szolgáltató leszerelte és
elszállította. Önkormányzatunk 2021. januártól 2022. május közepéig bruttó 3 543 300 Ft bérleti díjat fizetett ki az ATM Point
Kft. részére az együttműködési megállapodás alapján. Amennyiben a későbbiek során lehetőség nyílik arra, hogy kedvezőbb
feltételek mellett újra legyen Nagyorosziban ATM, akkor önkormányzatunk újra indítja ezt a szolgáltatást.

Babicska Károly   polgármester

1/2022. (01.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Babicska Károly polgármester havi illetményét 2022. január
1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d) pontja
alapján havi bruttó 780.000 Ft-ban állapítja meg.

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Babicska Károly polgármester költségtérítését 2022. január
1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján
havi bruttó 117.000 Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester
illetményének és költségtérítésének módosításával
kapcsolatos feladatokat végezze el.

Határidő: azonnal
Felelős: Kapás Ildikó jegyző
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2/2022. (01.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. január 1. napjától Dávid Ádám János társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 351.000
Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 52.600 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Kapás Ildikó jegyző

3/2022. (01.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi Dávid Ádám János alpolgármesternek a
Képviselő-testület által megállapított tiszteletdíj és költségtérítés
lemondásról szóló nyilatkozatát.

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. január 1. napjától Dávid Ádám János társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 249.600
Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 37.400 Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alpolgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításával kapcsolatos
feladatokat végezze el.

Határidő: azonnal
Felelős: Kapás Ildikó jegyző

4/2022. (01.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/C.§ bekezdéseiben foglaltak alapján Babicska Károly
főállású polgármester 2022. évi (39 nap) szabadság
igénybevételét a melléklet szerinti szabadságolási ütemtervben
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Határidő:  fo lyama tos
Felelős: Kapás Ildikó jegyző

5/2022. (01.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul a 2645 Nagyoroszi, Szentháromság tér 4. szám alatti,
334 hrsz-ú, kivett lakóház udvar ingatlan vonatkozásában
fennálló, 782/1965.05.28. sz. határozattal bejegyzett építési
tilalom törléséhez.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 334 hrsz-ú ingatlanból
telekmegosztással kialakuló 334/2 hrsz-ú belterületi beépítetlen
ingatlant átminősíti belterületi közterületté.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

6/2022. (01.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nevelési–oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 24. § (1a) bekezdésben foglalt jogkörében egyetért a
Balassagyarmati Tankerületi Központ által TK/112/01452-5/
2021. számon továbbított 2022/2023. tanévre vonatkozó
általános iskolai körzetek tervezetével.

Határidő: azonnal, a döntés továbbítására 2022. február 15.

Felelős: Babicska Károly polgármester

7/2022. (01.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi 1181 helyrajzi számú önkormányzati
ingatlan megvásárlására érkezett vételi ajánlatot és javasolja,
hogy a Képviselő-testület bízzon meg értékbecslőt az ingatlan
forgalmi értékének meghatározására, majd az értékbecslés
eredményének függvényében döntsön az ingatlan
értékesítéséről.

Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Babicska Károly polgármester

8/2022. (01.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nagyoroszi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló
Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatát a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. § (2) bekezdés
szerint elvégezte, ennek alapján a Közigazgatási szerződést a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felhatalmazza a Polgármestert a közigazgatási szerződés
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

9/2022. (03.08.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat 2022.évi közbeszerzési tervéről
készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a 2022. évi közbeszerzési tervet a határozat
melléklete szerint fogadja el.

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

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Babicska Károly polgármester

10/2022. (03.08.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24. § (1) bekezdése alapján településszinten a
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szavazatszámláló bizottsági tagnak az alábbi személyeket
választja:

Tagok:
1. Annusné Illés Rita (2645 Nagyoroszi, Géza

fejedelem út 1/B.)
2. Hámoriné Szajbert Piroska (2645 Nagyoroszi,

Szentháromság tér 11.)
3. Juhász Ilona (2645 Nagyoroszi, Mártírok út 35.)
4. Megyeri Attila (2645 Nagyoroszi, Rákóczi út 9.)
5. Uskert Krisztina (2645 Nagyoroszi, Kiss János út

23.)
6. Varga Katalin (2645 Nagyoroszi, Madách út 24.)

Póttagok:
1. Deákné Molnár Ágnes (2645 Nagyoroszi, Mártírok

út 7.)
2. Farkas Sándor Miklósné (2645 Nagyoroszi, Kiss

János út 19.)
3. Oroszlány Krisztina (2645 Nagyoroszi, Vörösmarty

út 14.)
4. Radáné Nagy Zsófia (2645 Nagyoroszi, Hunyadi út

12.)
5. Szefcsekné Kovalcsik Piroska (2645 Nagyoroszi,

Mártírok út 10.)
6. Veres Ágnes Bernadett (2645 Nagyoroszi, Kertész

utca 26.)

Határidő: Ve. szerint
Felelős: Kapás Ildikó jegyző, HVI-vezető

11/2022. (03.08.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal
Cafetéria Szabályzatáról szóló előterjesztést, és azt a határozat
melleklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Kapás Ildikó jegyző

12/2022. (03.08.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik,
hogy a Nagyoroszi Község Önkormányzata fenntartásában lévő
Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde (2645 Nagyoroszi,
Szent István tér 2.) kötelező felvételt biztosító körzethatára
megegyezik a település közigazgatási határával.

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza a jegyzőt, hogy a jelen határozat szerinti Képviselő-
testületi döntést, valamint a nemzeti köznevelési törvény
végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet
22. § (2) bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a köznevelés
információs rendszerében.

Határidő:  a  döntés t  követ ő 15 .  nap
Felelős: Kapás Ildikó jegyző

13/2022. (03.08.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évre szóló
munkatervét és szolgáltatási tervét a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester
              Siklai Istvánné igazgató

14/2022. (03.08.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár beszámolóját a
2021. évi könyvtári tevékenységéről, valamint a Könyvtár
2022. évi munkatervét a csatolt melléklet szerint jóváhagyólag
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gózner Réka könyvtáros
              Siklai Istvánné intézményvezető

15/2022. (03.08.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az EBM TRADE Kft., mint közétkeztető
tájékoztatóját a 2022. január 1. napjától érvényes fogyasztói
árakról.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a gyermek és szociális
étkeztetés térítési díjai továbbra is a 2020. évi mértéken
kerülnek megállapításra, a térítési díjak felülvizsgálatára
2022. májusában kerül sor.

Határidő: a határozat szövege szerint
Felelős: Babicska Károly polgármester

16/2022. (03.08.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a “Nagyoroszi Pincesor és Palóc Tündérkert”
című (pályázat azonosító: 7837) pályázat “Földutak rendezése
Nagyoroszi, 2447, 2451, 2448 hrsz-on” munkálataira
benyújtott árajánlatokat, és a GREEN-GOES Kft. (2030 Érd,
Bádogos u. 57., adószám: 11687696-2-13) nettó: 14.150.940
Ft, bruttó: 17.971.694 Ft-os ajánlatát fogadja el.

A projekt összes költsége a Támogatói Okirat alapján:
19.948.819 Ft, melyből a tervezett összeg a Földutak
rendezése Nagyoroszi, 2447, 2451, 2448 hrsz-on alcélra:
17.948.569 Ft.

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázatban
betervezett 17.948.569 Ft bruttó összeg és a GREEN-GOES
Kft. 17.971.694 Ft-os ajánlata közötti 23.125 Ft különbözetet
a költségvetés terhére biztosítja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester
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17/2022. (03.08.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nagyoroszi, Ady Endre út 7. szám alatti ingatlan
tulajdonosának kérelmét az ingatlan előtti közterületen álló
4 darab szilvafa kérelmező által, saját költségére és
felelősségére történő kivágásához hozzájárul az alábbi
feltételekkel: a fák kivágására a vegetációs időszak előtt vagy
annak végén kerülhet sor, a kérelmező a kérelemben vállalt
2 db szivarfa és 2 db gömbakác közterületre történő
ültetésével a kivágott fák pótlásáról gondoskodik.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Babicska Károly polgármester

18/2022. (03.08.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nagyoroszi, Bajcsy-Zsilinszky út 64. szám alatti ingatlan
tulajdonosának kérelmét az ingatlan előtti közterületen álló
2 darab diófa, kérelmező által, saját költségére és felelősségére
történő kivágásához hozzájárul az alábbi feltételekkel: a fák
kivágására a vegetációs időszak előtt vagy annak végén
kerülhet sor, a kérelmező a kérelemben vállalt 2 db tulipánfa
közterületre történő ültetésével a kivágott fák pótlásáról
gondoskodik.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Babicska Károly polgármester

19/2022. (03.08.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nagyoroszi, Fő út 33. szám alatti ingatlan tulajdonosának
kérelmét az ingatlan előtti közterületen álló 3 darab fenyőfa
kérelmező által, saját költségére és felelősségére történő
kivágásához hozzájárul az alábbi feltételekkel: a fák
kivágására a vegetációs időszak előtt vagy annak végén
kerülhet sor, a kérelmező 3 db fás szárú növény közterületre
történő ültetésével a kivágott fák pótlásáról gondoskodik.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Babicska Károly polgármester

20/2022. (03.08.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Horváth Attila támogatási kérelmét a Rubi
Lovastanya üzemeltetésével kapcsolatban. Az Önkormányzat
elvi támogatást nyújt a Rubi Lovastanya működéséhez. Az
anyagi támogatás mértékéről az üzemeltetővel folytatott
tárgyalást követően, a megállapodás függvényében dönt

Határidő: 2022. április 30.
Felelős: Babicska Károly polgármester

21/2022. (03.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Cothec Energetikai Üzemeltető Kft.-vel (2019.
július 31-től ENGIE Magyarország Kft.) kötött
hőszolgáltatási szerződés felmondásáról szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozott idejű, 2007.
június 25-én megkötött hőszolgáltatási szerződést a szerződés
6.1. pontja szerinti hat hónapos felmondási idővel 2022.
szeptember 30. napjára felmondja.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

22/2022. (03.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a csatolt melléklet szerinti tartalommal elfogadja a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó
közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
Nagyoroszi Község Önkormányzata nevében a
közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítását a “Zöld Híd
B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft-vel és a DTKH Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel, mint
közszolgáltatóval megkösse.

H atár idő :  a zo nna l
Felelős: Babicska Károly polgármester

23/2022. (03.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kezdeményezi a Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtárban
új munkavállalói státusz létrehozását.

Megbízza a jegyzőt, hogy a jelen határozat szerinti képviselő-
testületi döntés szerint készítsen előterjesztést a státusz
kialakítására vonatkozó anyagi és pályázati kiírás feltételeiről.

H atáridő :  2 0 2 2 .  á p r i l i s  3 0 .
Felelős: Kapás Ildikó jegyző

24/2022. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Itt vagy otthon Egyesület 2021. évi önkormányzati
támogatással történő elszámolását megtárgyalta, és azt
elfogadja. Az egyesület a 2021. évi 25.000 Ft pénzmaradványt
2022. évben felhasználhatja.

A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati támogatással
történő elszámolás határidejét 2023. február 15. napjáig
határozza meg. A civil szervezet 2022 évtől kezdődően
kérelmében jelölje meg milyen célra kívánja fordítani az
önkormányzat által nyújtott támogatást.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Babicska Károly polgármester

25/2022. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Légvédelmi Hagyományőrző Egyesület  2021. évi
beszámolóját és a 2021. évi önkormányzati támogatással
történő elszámolást megtárgyalta, és azt elfogadja.
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A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati támogatással
történő elszámolás határidejét 2023. február 15. napjáig
határozza meg. A civil szervezet 2022 évtől kezdődően
kérelmében jelölje meg milyen célra kívánja fordítani az
önkormányzat által nyújtott támogatást.

H atár idő :  ér t e lems ze r ű en
Felelős: Babicska Károly polgármester

26/2022. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nagyoroszi Sport Klub 2021. évi beszámolóját és a 2021.
évi önkormányzati támogatással történő elszámolást
megtárgyalta, és azt elfogadja. Az egyesület a 2021. évi
401.855 Ft pénzmaradványt 2022. évben felhasználhatja.

A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati támogatással
történő elszámolás határidejét 2023. február 15. napjáig
határozza meg. A civil szervezet 2022 évtől kezdődően
kérelmében jelölje meg milyen célra kívánja fordítani az
önkormányzat által nyújtott támogatást.

H atár idő :  ér t e lems ze r ű en
Felelős: Babicska Károly polgármester

27/2022. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nyugdíjas Klub 2021. évi beszámolóját és a 2021. évi
önkormányzati támogatással történő elszámolást
megtárgyalta, és azt elfogadja.

A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati támogatással
történő elszámolás határidejét 2023. február 15. napjáig
határozza meg. A civil szervezet 2022 évtől kezdődően
kérelmében jelölje meg milyen célra kívánja fordítani az
önkormányzat által nyújtott támogatást.

H atár idő :  ér t e lems ze r ű en
Felelős: Babicska Károly polgármester

28/2022. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nagyoroszi Polgárőr Egyesület 2021. évi beszámolóját és
a 2021. évi önkormányzati támogatással történő elszámolást
megtárgyalta, és elfogadja.

A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati támogatással
történő elszámolás határidejét 2023. február 15. napjáig
határozza meg. A civil szervezet 2022 évtől kezdődően
kérelmében jelölje meg milyen célra kívánja fordítani az
önkormányzat által nyújtott támogatást.

H atár i dő :  ér t e lems ze r ű en
Felelős: Babicska Károly polgármester

29/2022. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Börzsöny Általános Iskoláért Alapítvány 2020.

évi 5.590 Ft pénzmaradvánnyal és 2021. évi önkormányzati
támogatással történő elszámolását, és azt elfogadja.

A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati támogatással
történő elszámolás határidejét 2023. február 15. napjáig
határozza meg. A civil szervezet 2022. évtől kezdődően
kérelmében jelölje meg milyen célra kívánja fordítani az
önkormányzat által nyújtott támogatást.

H atár idő :  ér t e lems ze r ű en
Felelős: Babicska Károly polgármester

30/2022. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Civilek Nagyorosziért Kulturális,
Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület 2021. évi
önkormányzati támogatással történő elszámolását, és azt
elfogadja.

A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati támogatással
történő elszámolás határidejét 2023. február 15. napjáig
határozza meg. A civil szervezet 2022. évtől kezdődően
kérelmében jelölje meg milyen célra kívánja fordítani az
önkormányzat által nyújtott támogatást.

H atár idő :  ér t e lems ze r ű en
Felelős: Babicska Károly polgármester

31/2022. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Római Katolikus Plébániának nyújtott 2021.
évi támogatással történő elszámolást, és azt elfogadja. A
Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati támogatással
történő elszámolás határidejét 2023. február 15. napjáig
határozza meg. A civil szervezet 2022. évtől kezdődően
kérelmében jelölje meg milyen célra kívánja fordítani az
önkormányzat által nyújtott támogatást.

H atár idő :  ér t e lems ze r ű en
Felelős: Babicska Károly polgármester

32/2022. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde
lapostető felújítására benyújtott árajánlatokat, és a VIP Klíma
Kft. (1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.;
cégjegyzékszám: 01-09-396354; adószám: 27749375-2-42;
képviseli: Kiss Kálmán Károly ügyvezető) nettó: 5.499.700
Ft, bruttó: 6.984.619 Ft-os árajánlatát fogadja el.

A képviselő-testület vállalja, hogy a költségvetésben
betervezett 5.000.000 Ft és VIP Klíma Kft 6.984.619 Ft-os
ajánlata közötti 1.984.619 Ft különbözetet a 2022. évi
költségvetés tartaléka terhére biztosítja.  A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
megkötésére.

H atár idő :  a zo nna l
Felelős: Babicska Károly polgármester
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33/2022. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal
klímaberendezésének telepítésére benyújtott árajánlatokat, és
Bencsik Zoltán ev. (2660 Balassagyarmat, Vörösmarty u. 14.,
adószám: 68307572-1-32) 2.799.600 Ft-os árajánlatát fogadja
el.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a költségvetésben tervezett
1.500.000 Ft és Bencsik Zoltán ev. 2.799.600 Ft-os árajánlata
közötti 1.299.600 Ft különbözetet a 2022. évi költségvetés
tartaléka terhére biztosítja.

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

H atár idő :  a zo nna l
Felelős: Babicska Károly polgármester

34/2022. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a helyi termelői piac 2021. évi működéséről
szóló beszámolót, és azt elfogadja.

A Képviselő-testület támogatja a helyi termelői piac havi két
alkalommal történő megtartását, jóváhagyja a határozat
melléklete szerinti üzemeltetési szerződéstervezetet azzal a
kikötéssel, hogy a szerződés 2022. december 31-ig határozott
időre szóljon.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.

H atár idő :  a zo nna l
Felelős: Babicska Károly polgármester

35/2022. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat
kiírásáról készített előterjesztést, és úgy dönt, hogy
pályázatot ír ki a Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetésére. Az intézményvezetői megbízás 2022.
október 1. napjától 5 év határozott időre szól.
A Képviselő-testület a pályázati feltételeket jelen határozat
melléklete szerint határozza meg.
Határidő: pályázat kiírása: 2022. május 31., döntés: 2022.
július 31-ig
Felelős:
Babicska Károly polgármester
Kapás Ildikó jegyző

36/2022. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a
szociális étkeztetés térítési díját megalapozó szolgáltatási

önköltségszámítást 2022. évre vonatkozóan.

H atár idő :  a zo nna l
Felelős: Babicska Károly polgármester

37/2022. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az ATM üzemeltetésére vonatkozó
előterjesztést.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ATM szolgáltatást az
ATM POINT Kft. által felkínált lehetőséget nem vállalja, mert
az Önkormányzat anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás e határozat szerinti
megszüntetésére.

H atár idő :  a zo nna l
Felelős: Babicska Károly polgármester

38/2022. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: a
Nagyoroszi belterület 113 hrsz-ú földterületet nem kívánja
értékesíteni Andorfer András Gyula részére.

H atár idő :  a zo nna l
Felelős: Babicska Károly polgármester

39/2022. (04.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: a
Nagyoroszi belterület 60 hrsz-ú földterületet nem kívánja
értékesíteni Andorfer András Gyula részére.

H atár idő :  a zo nna l
Felelős: Babicska Károly polgármester

Nagyoroszi Lakosoktól búcsúzunk!

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

Kucsa László élt 63 évet
Cseri Csaba élt 46 évet
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Kedves Nagyorosziak!

Sokak igényének eleget téve, tavaly év elején ATM automata került
kihelyezésre a Művelődési Ház és Könyvtár bejárata mellé. A
készpénzfelvételek számából lehetett látni, hogy volt igény a
pénzkiadó automatára. Sokaknak jelentett megoldást arra, hogy
ne kelljen más településre utazni, hogy hozzájussanak a pénzükhöz.
Az ATM működtetéséhez, költségeihez Nagyoroszi Község
Önkormányzatának is havonta hozzá kellett járulnia. A megváltozott
gazdasági helyzet miatt, sajnos az eddigi üzemeltetési költségek
nem tarthatóak egyik fél részéről sem.
Az üzemeltető cég több javaslattal is előállt, hogy találjunk
mindkettő fél számára megfelelő megoldást, de sajnos egyik sem
volt elfogadható Nagyoroszi Község Önkormányzatának. Ennek
oka, hogy az ATM további üzemeltetésével kapcsolatban felmerült
többletköltségek finanszírozását az önkormányzat költségvetése
nem teszi lehetővé.
Így a két fél közötti szerződés a 37/2022. (04.27.) számú képviselő-
testületi határozat szerint felmondásra került.
A Képviselő-testületi döntésnél figyelembe vettük, hogy minden
boltban megoldott a bankkártyával történő fizetés lehetősége.
Szükség esetén, a postán is megoldható a készpénz felvétele.
Nagyoroszi Község Önkormányzata hetente egy alkalommal
lehetőséget biztosít idős emberek számára, hogy a környező
településeken hozzáférjenek egy ATM-hez, ha ezt jelzik a Hivatal
felé.
Az ATM szolgáltatás 2022. május közepén szűnt meg véglegesen
Nagyorosziban.
Dávid Ádám

Kátyúk javítása - Ady Endre út

Javításra kerültek az Ady Endre úton található kátyúk. Reméljük
ezzel biztonságosabbá válik a közlekedés, és az arra közlekedő
gépjárművekben sem fog az út minősége miatt kár keletkezni.
Nagyoroszi Község Önkormányzata vizsgálja annak a
költséghatékony, de időtálló útjavítások lehetőségét, hogy a faluban
található kisebb-nagyobb kátyúkat hogyan lehetséges javítani,
mivel sajnos ekkora mennyiségért nem vállal egy vállalkozó sem.
De kezd körvonalazódni a megoldás, így reményeink szerint
további útjavításokról is tudunk beszámolni a közeljövőben.
Dávid Ádám

Közlekedési táblák

Az elmúlt időszakban a belterületen található közlekedési táblák
többségének a cseréje megtörtént, mivel az elmúlt évtizedekben
az időjárásnak, és a különböző behatásoknak is köszönhetően a
táblák már csak formájukban hasonlítottak Kresz táblákra, és
rontották a településünk összképét.
Közmunkásainknak és a Falugondnokunknak köszönhetően a
táblák lecserélésre kerültek, így egy fokkal szebb képet mutat
településünk a közlekedésben résztvevőknek.
Dávid Ádám

Ravatalozó felújítása

Az előző lapszámban Polgármester úr tájékoztatta a lakosságot,
hogy Magyar Falu Program keretében felújításra került a ravatalozó.
Időközben a kandeláberek is elkészültek és leszállításra kerültek.
Így nézzék meg képeinket a felújított ravatalozóról és az új
kandeláberről.                                                             Dávid Ádám
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Tisztelt Lakosok!

Nagy örömünkre szolgál tájékoztatni Önöket, hogy Nagyorosziban
is kihelyezésre került a kupakgyűjtő szív.
A megvalósítási szakmai munkát valamint felajánlást külön
köszönjük Szabóki Balázsnak és csapatának, akik nélkül nem
valósult volna meg ez a kezdeményezés.
A kupakgyűjtést Szita Jázmin számára ajánljuk fel, aki egy rimócon
élő SMA-s kislány. Első körben a kezelésekkel kapcsolatos
költségek enyhítésére kerül felhasználásra a kupakokból befolyó
összeg!
Kérjük különösen figyeljünk arra, hogy kizárólag kupakokat
dobjunk a gyűjtő szívbe (üdítő, ásványvíz, sampon, tusfürdő,
ketchup, majonéz, mosószer, öblítő, stb.).
Szemetet és egyéb nem oda illő és való tárgyakat kérjük mellőzzék
elhelyezni.

Sok kicsi, sokat segíthet!
Kupakra fel!

Vándornyik Eszter

Klíma – Önkormányzat

A héten, az idei évi terveknek megfelelően, klímakészülékek
kerültek felszerelésre, beüzemelésre az Önkormányzati épületben.
Szám szerint 7db.
Nagyoroszi Község Önkormányzatának képviselő-testülete ezzel
is szeretne a Hivatal dolgozóinak a mai, XXI. századi normáknak
megfelelő munkakörnyezetet biztosítani. Egyúttal a Hivatal
szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek részére is. Minden olyan
helységbe került készülék, ahol ügyfélfogadás zajlik.
Dávid Ádám

Körmendi Máté 2022.05.14 ( Berecz Alexandra és Körmendi
Péter gyermeke)

M e gszü le t e t t :
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Tojásfa díszítés Nagyorosziban

Az idei Húsvét sem múlhatott el Tojásfa nélkül. A lelkes díszítők a
Településünkön szalaggal jelzett fákat tudták színes húsvéti
tojásokkal még szebbé varázsolni. Biztató, hogy egyetlen megjelölt
fa sem maradt díszes tojások nélkül.
Ezenfelül számos otthonban is beköltözött a dekorálás szelleme,
amelyet néhány kép jól prezentál. Reméljük, hogy jövőre is
folytatódik ez a szép kezdeményezés.

(Szülői hozzájárulással kerültek a képek publikálásra, melyet ezúton
is köszönünk!)

Vándornyik Eszter

A köztemetők rendjének fenntartására

Tájékoztatom a Tisztelt Nagyoroszi Lakosokat Nagyoroszi
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről
és a temetkezés rendjéről szóló 8/2021. (XII.14.)
önkormányzati rendeletének főbb rendelkezéseiről:
A köztemetők üzemeltetését az Önkormányzat temetőgondnok
alkalmazásával látja el.
A hozzátartozók kötelesek elvégezni a sírok gondozását,
gyomtalanítását, a sírok környékének rendben tartását, sírok
körül a fű lekaszálását. A keletkezett hulladékot a
hulladéktárolóban kell elhelyezni.
Az előre megváltott temetkezési helyet a jogosultnak kell
folyamatosan tisztán tartani.
A temetőben mindenki a hely csendjének megfelelő, kegyeleti
jogokat nem sértő magatartást köteles tanúsítani.
A temetőbe gépjárművel behajtani, a mozgáskorlátozottak
és kísérőik kivételével, tilos.
Síremlékek készítése, felújítása előtt legkésőbb három nappal
a készíttető köteles azt bejelenteni a temetőgondnok felé,
illetve a munka során keletkező törmelék, hulladék, szétszedett
és már nem használt síremlékek elszállításáról haladéktalanul
gondoskodni.
A rendelet teljes szövege Nagyoroszi község honlapján, a
www.nagyoroszi.hu internetes felületen, valamint a
Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatalban, papír alapon
megtalálható, olvasható.
Kérem a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a sírok gondozására,
a temetők rendjének fenntartására a jövőben is szíveskedjenek
nagyfokú figyelmet fordítani!

Kapás Ildikó  jegyző
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Az ingatlanok előtti közterületek gondozására,
tisztántartására, rendeltetésszerű használatára.

Tájékoztatom a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, -használókat,
hogy Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
azok megszegésének következményeiről szóló 5/2021.
(VIII.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet)
értelmében az ingatlan előtti, melletti, úttestig terjedő
terület tisztán tartása az ingatlantulajdonosok
kötelezettsége. 

A fent hivatkozott rendelet értelmében az ingatlan
tulajdonosának (használójának) kell gondoskodnia
az ingatlan előtti, melletti, úttestig terjedő teljes terület tisztán
tartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, fűfélék
rendszeres kaszálásáról, az ingatlan előtti nyílt árok és ennek
műtárgyai tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres
kaszálásáról, vágásáról, az árok szükség szerinti
mélyítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyásának
biztosításáról, az ingatlanon, valamint az ingatlan előtti
közterületen elhelyezkedő zöld növényzet közterületre
történő, gyalogosforgalmat zavaró vagy balesetveszélyes
túlnövésének megakadályozásáról, a túlnőtt növényzet
eltávolításáról, valamint a növények lehullott lombjának,
és egyéb növényi részeinek összegyűjtéséről, elszállításáról.
Azon ingatlantulajdonosok, -használók, akik e
kötelezettségüket önként nem teljesítik, a Rendelet 7. § (1)
bekezdése alapján közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást követnek el, és a rendelet 3. § (1) bekezdése
értelmében 10.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni
bírság, illetve természetes személy esetében 200.000 forintig,
jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
esetén 2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírság
megfizetésére kötelezhetők.
Szintén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el, és a fenti szankciókkal sújtható, aki
az önkormányzat belterületi közútjain, közterületen
közterület-használati engedély nélkül tartósan, állandó
jelleggel tehergépkocsit, autóbuszt, mezőgazdasági vontatót,
mezőgazdasági gépet, járműszerelvényt tárol, üzemképtelen
vagy rendszám nélküli járművet 10 napon túl, közterület-
használati engedély nélkül tárol a közterületen, gépjárművel
úgy parkol, hogy akadályozza a gyalogosok zavartalan
közlekedését, illetve a többi gépjármű úton való zavartalan
elhaladását.
A rendelet teljes szövege Nagyoroszi község honlapján, a
www.nagyoroszi.hu internetes felületen, valamint a
Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatalban papír alapon
megtalálható, olvasható.
Tegyünk együtt településünk közterületeinek tisztaságáért
és rendezettségéért!
Kapás Ildikó  jegyző
 

Kedves Oroszi Hírhozó Olvasók!

Mindig köszönettel vesszük, ha kapunk visszajelzést az
újsággal kapcsolatban, mert ezekből tudjuk, hogy van
értelme vele foglalkozni.
A legtöbb észrevétel az újság tartalmával kapcsolatban
az, hogy bizonyos témákat kihagytunk, elfelejtettünk.
Ezúton szeretnénk buzdítani minden olvasót, hogy ha
van témajavaslata,  vagy szívesen megosztana
valamilyen témát, ami a falu lakóinak tájékoztatását
szolgálja, akkor bizalommal keressen minket, és helyet
adunk a témának az újság hasábjain.
Páran gyűjtjük össze a tartalmat, munka mellett
végezzük, nem vagyunk újságírók, így sajnos emberi
mivoltunkból fakadóan bizonyos témák kimaradhatnak.
A mi víziónk az hosszabb távon, hogy nem a Képviselő-
testület készíti az újságot a Nagyorosziaknak, hanem a
Nagyorosziak készítik a Nagyorosziaknak, mint amikor
annak idején létrejött az újság.
Az újság megjelentetését szeretnénk rendszeresíteni, így
évente 4 lapszámmal lehet számolni.
Lapzárták dátuma:
– Február 28
– Május 31
– Augusztus 31
– November 30

A cikkeket, témákat várjuk személyesen, telefonon, vagy
e-mail-es elérhetőségeken:
–esztervandornyik1986@gmail.com
–alpolgarmester@nagyoroszi.hu
–polgarmester@nagyoroszi.hu

Köszönjük mindenki fáradozását, és számítunk rájuk a
későbbiekben is!

Oroszi Hírhozó készítői
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Fotópályázat – 2022

2022-ben újból megrendezésre kerül a Nagyoroszi
Fotópályázat.A pályázat célja: Nagyoroszi értékeinek
bemutatása minél szélesebb körben.
Az alábbi témákban lehet fotókat beküldeni:
– Nagyoroszi nevezetessége
– Nagyoroszi élővilága
– Nagyoroszi tájkép
Kizárólag 2021 szeptemberétől, és 2022-ben készült
fotóval lehet nevezni. A pályázó egy kategóriában
csak 1 db képet küldhet be.
Ezt később egy közös albumba töltjük fel, és
internetes szavazásra bocsátjuk.
A szavazás két hétig tart.
Nevezési határidő: 2022. július 15.
Pályázat elbírálása: 2022. augusztus 16.
Eredményhirdetés: 2022. augusztus 20. - Falunapon
Nyeremény: Kategóriánként a legtöbb szavazatot
kapott fotó készítője 25.000 Ft-os vásárlási
utalványban részesül.
Nevezés módja:
Email-ben a fotopalyazat@nagyoroszi.hu címre.
A levélnek tartalmaznia kell a beküldő nevét,
elérhetőségét (email és telefonszám), a téma
megnevezését, illetve magát a fotót.
A nevezés díjtalan, amely a fénykép (elektronikusan)
és a „Hozzájárulási és szerzői jogi nyilatkozat”
(papíralapon) beküldésével automatikusan
megtörténik.

Nyilatkozat elérhetősége:
https://www.nagyoroszi.hu/nyilatkozat.pdf

Sok szeretettel várjuk a fotókat, mutassuk meg együtt
Nagyoroszi látnivalóit, és szépségeit a világnak!

Dávid Ádám

Beszámolók

A modern Fonó - avagy mi folyik a HEMO 4-es szobájában
szerdánként...

Tavaly ősszel, nagy örömömre, találtam egy plakátot, mely hirdette:
varrogató szakkör indul a HEMO-ban, ismerkedjünk meg a varrás
és a varrógép rejtelmeivel. Kaptam is az alkalmon, hisz jó
háziasszony lévén, nálam is üzemkészen állt egy gép, letakarva,
nadrágfelvarrásra éhezve. A hozzáértésem és a tudásom egyenlő
volt a nullával, így nagyon megörültem ennek a lehetőségnek.
A kis szeánszok el is indultak, barátságos légkörben, segítőkész
“oktatóval”, aki maga is gyakorló háziasszony, tanult varrónő.
Hetente- kéthetente összejött az egyre növekvő kis csapat, kopogott
a tű, vágott az olló. Szebbnél szebb táskák, neszeszerek kerültek
ki a kezeink közül és a tűink alól.
Sajnos egy betegség megrekesztette a nagy lendületet, a kis
szakkörünk szülőanyja nem tudta tovább folytatni cérnaforgató
kiművelésünket. De egy jó asszony gyorsan feltalálja magát!!! A
cérnát és a varrógépet horgolótűre és fonalra cseréltük, indulhatott
egy más jellegű kézműves szakkör, gépi segítség nélkül.
Életemben talán háromszor került a kezembe horgolótű, nem is
nagyon tudtam, hogy oldjam meg, hogy az ujjaim ne fehéredjenek
a fonal szorításától. Ahogy a kedves asszonytársak bíztatása alatt
felengedett kezdeti szorongásom, úgy engedett fel a kedvem is. A
heti szeánszainkkal nemcsak hasznos tudást, de kedves ismerősöket
is szereztem.

Nagy odafigyeléssel készítettünk karácsonyi díszeket, kis terítőt,
figurákat, húsvéti tojás, a felsorolásnak csak a képzelet szab határt.
Napi elfoglaltság, pihentető kikapcsolódás lett sokunknak a
megtanult hurkok horgolgatása. Korosztálytól függetlenül jöhetett
bárki, akinek alkotó kedve van, így igen színes kis hölgykoszorú
gyűlt össze hetente.
Természetesen, a régi fonóhoz híven, előkerült egy-egy pikánsabb
téma, falubeli történés is. Valljuk be, ez is hozzátartozik a
mindennapokhoz, a tudás átadásán és befogadásán túl, a lélek
másféle ápolása is szükséges.
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A nevetés, a jókedv mindenhol fontos, ahol pedig szépséges
alkotások kerülnek ki a szorgos kezek közül, különösen
elengedhetetlen a pozitív szemlélet. Előfordult, hogy kissé
kedvetlenül, fáradtan érkezünk, de pár perc és megpihenhetünk
egymás társaságában. Nagyon köszönöm Hölgyeim, hogy a kis
varrogató-horgoldánk tagja lehetek, bízom benne, a lelkesedésünk
töretlenül kitart minden időben.
Tervezett nagy projektünk egy szeptemberi maratoni horgolda, és
a falu díszeként egy karácsonyfa horgolt kockákból. Ehhez majd
lelkes segítőket is várunk.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a helyszín biztosításáért
Siklainé Gyetvai Jusztinának. A kiművelésünkért és a szakkör életre
kelteséért,  fenntartásáért Hudák Orsolyának, Kubiczki
Andrásnénak, Félix Áginak.
A kis alkotókörünk nyitott, bárkit szívesen látunk szerdánként a
HEMO 4-es termében, így megtudhatja akárki mi folyik itt...
Szefcsekné Kovalcsik Piroska

„Magam vagyok a vers, nem a sorok, szavak, a rímek,
hanem a szívnek minden fájdalma, reménye,

amit kimondani sem volna szabad.”
Pálfalvi Nándor: Ahogy a madár

…HA TÖBBEN ÁLMODNAK EGYSZERRE, AZ A VALÓSÁG
KEZDETE

Szabadtéri állandó kiállítás nyílt Pálfalvi Nándor szülőfalujához
kötődő írásaiból, mely az év minden napján, minden napszakban
látogatható
A Pálfalvi Nándor Szabadtéri Kiállítás létrehozása egy merész,
közös álmunk volt. Álmodtuk azt, hogy ebben a Börzsöny lábánál
meghúzódó kis falunkban a művészet adta eszközökkel és
lelkesedéssel, szeretetünkkel létrehozhatunk egy olyan állandó
tárlatot, amely községünk nagy szülötte, díszpolgára, író, költő,
újságíró, valaha rádiós- és televíziós munkatárs és szerkesztő
műveiből ad ízelítőt. A MI Pálfalvi Nándorunkat mutatja meg! Ami
rólunk nagyorosziakról is szól! Álmodhattunk, hiszen a ma 91.
életévébe lépő művész rajongásig szerette, szereti szülőföldjét, s
bár 1931. április 15-én nem itt látta meg a napvilágot, imádott
édesanyja a balassagyarmati kórházban szülte, de ebben a faluban
töltötte nehéz, ám páratlanul szép élményekkel teli gyermekkorát.
A legfontosabb éveket, ami az alkotó fantáziáját íróvá érlelte.
„Írónak születtem, semmi más nem akartam lenni.” – vallotta
egy önéletírásában.
Különös „álom” volt ez akkoriban, amikor szülei – négy testvérével
együtt – igen szerény körülmények között nevelték, s már 7 évesen
dolgoznia kellett. Felsejlik előttünk, hogy milyen kitartóan, milyen
ősöktől örökölt daccal tanulhatott, milyen erős akarással kellett
legyőznie a természeti és társadalmi akadályokat. És ha a tehetség
szorgalommal párosul, az ember fia elérheti az álmait! Ugyan ezek
eléréséhez Pálfalvi Nándornak el kellett hagynia a falut, de mindig
hazavágyott Nagyorosziba.
„Egy kicsi, ősi világ volt ez, amit oly hosszú időn át nem találtam
többé. Ez az emlék kísért a fővárosba is, amikor kollégista lettem,
majd katona és később újságíró. Mindenütt megőriztem a falu, a
természet közelségét. Újságírói munkám többnyire a faluhoz
kötött, irodalmi munkásságom is erre épült, a régi élményekre és
az újakra.” – olvashatjuk egyik visszaemlékezésében. Ez
összecseng kedvenc írója, példaképe, a szintén nagyot álmodó,
valaha a szomszédos Horpácson élő „nagy palóc” Mikszáth
Kálmán véleményével:
„Aki falun született, az meg nem szabadulhat a falutól, hiába
tépi el az összes gyökereket, melyek oda fűzték, hiába feneklik
meg a városban, a falu utána jön, mint a kísértet és hívja haza
maga után.”
Önéletrajzi elemeket is tartalmazó írásaiban konok őszinteséggel
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beszél az itthon megélt fájdalmairól,  szegénységük
viszontagságairól, de a tájról, az emberekről megható szeretettel
szól. A papírház című önéletrajzi ihletésű regényéért Gyergyai
Alberttől szóbeli dicséretet kapott, a professzor Móricz: Légy jó
mindhalálig c. regényének „egyenesági leszármazottjának”
nevezte a művet. Kevesen tudják, hogy a regények mellett verseket,
gyermekmeséket, gyermekverseket is írt, melyek közül több szintén
kapcsolódik az oroszi tájhoz, a művész itt megélt élményeihez.
Pálfalvi Nándor, a mi Nándor bácsink gyakorta hazalátogatott
feleségével, Gabriellával. Szívesen jött író-olvasó találkozókra,
könyvbemutatókra, s akikkel találkozott, visszaálmodták magukat
a közös múltba, előkerültek a történetek, melyek hosszú évek
távlatában is összekötnek.
A mi álmunkban az volt a jó, hogy többen álmodtuk és így valóra
vált!!! Volt aki az ötletet adta, aki a szövegeket válogatta, aki
illusztrációkat készített hozzá, volt aki táblákat ácsolt és volt aki
díszes faragásokat készített. A kiállítás megálmodói elsődleges
szempontnak tartották, hogy a Nagyoroszi származású író-költő
műveit szintén nagyoroszi alkotók, művészek, mesteremberek
öntsék kézzelfogható formába. Ezt a megkeresettek örömmel
vállalták és legjobb tudásuk szerint dolgoztak e - talán országosan
is egyedülálló - szabadtéri irodalmi kiállítás létrehozásán.
Köszönet Siklai Istvánné ötletgazdának, a művelődési ház
vezetőjének, Gál Zsuzsanna Évának  a helyi ér téktár
képviselőjének, Záhorszki Mónika grafikusnak, Laczkó –Bobák
Balázsnak és édesapjának id. Laczkó János ácsoknak, Nagy Zsolt
asztalos, fafaragónak és Babicska Károly Nagyoroszi Község
polgármesterének, aki mindannyiuk munkáját koordinálta.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a kiállítás
létrehozásában segítettek!
A Pálfalvi Nándor Szabadtéri Kiállítás átadására az író-költő 91.
születésnapja alkalmából került sor, 2022. április 14-én egész napos
program keretében. A PÁLFALVI IRODALMI ÜNNEP délelőtt a
Pálfalvi vers- és prózamondó versennyel vette kezdetét, ezt követte
a szabadtéri kiállítás ünnepélyes átadása, majd a művelődési házban
rendezett képzőművészeti kiállítás megnyitója következett zenével-
dallal. A program végét egy közös ebéd és kötetlen beszélgetés
zárta. A PÁLFALVI IRODALMI ÜNNEPET egy minden évben,
az író-költő születésnapjához (április 15.) kapcsolódóan
megrendezésre kerülő programsorozatnak szánjuk, egy egész napot
az irodalom és a művészet jegyében töltve.

Állandó szabadtéri kiállításunk tablóin részleteket olvashatnak
Pálfalvi Nándor megjelent irodalmi alkotásaiból, a róla szóló
írásokból. Az idézetek kiválasztásánál fő szempontunk volt, hogy
a gazdag irodalmi életműből az író-költő Nagyoroszival kapcsolatos
írásait emeljük ki. Az egymást követő táblák ösvény-szerűen
vezetnek végig időrendben egy életút főbb állomásain, térben pedig
településünk jellegzetes helyszíneire érkezünk: anya-gyermek
kapcsolat – a szülői ház, az oroszi hegyek, a kőbánya, a fenyves, a
kastély, a templom, a határ: benne a földek, szőlők, erdő-mező s a
patak. Ezzel párhozamosan a gyermekkor, az ifjúság évei, a
szerelem, a család témaköréhez társul a falu mint héttér. Sokféle
irodalmi műfaj nyelvezetén alkotott: regény, líra, életrajz, mese,
gyermekvers – az általa képviselt műfajok sokszínűségéből
igyekeztünk a kiállításon is példákat bemutatni.  Írói hitvallását,

életművére visszatekintve Kardos Gy. József összegezte.
A szabadtéri kiállítással szeretnénk közelebb vinni az ide
látogatókhoz, a falu lakóihoz az irodalmat, a művészetet, Pálfalvi
Nándor munkásságát. A hétköznapi emberek számára is
kézzelfoghatóvá tenni a költészetet, a művészetet az intézmény
falain túl, nem csak ünnepeken, hanem a mindennapokban is.
A kiállítás megtervezésnél figyelembe vettük a fenntarthatóságot,
a tartósság mellett igyekeztünk döntően természetes anyagokat
használni. A tablók faragással díszített fa tartóelemei szervesen
illeszkednek a tájba, abba a környezetbe, amely oly gyakran
visszaköszön a Pálfalvi-írásokban is. Amikor szülőföldjéről
olvasunk körülöttünk a látóhatáron az oroszi „hegyek”
magasodnak, ha a templomról szóló mesét olvassuk, felnézve ott
magasodik a tornya, ha a harangokról olvasunk, halljuk a hangjukat,
az írásokban csivitelő, kuvikoló, pittyegő madarak pedig ott
cikáznak körülöttünk a fák közt - a kiállításban így egyesül, így
válik szerves egésszé az irodalom és a táj.

A szabadtéri kiállítás tablói a Fő út felől haladva:
1.  Pálfalvi Nándor Szabadtéri Sétány köszöntő tábla (fekvő
100x90cm)
2. Köszöntő tábla hátoldala – Önéletrajza saját szavaival (fekvő
100x90cm)
3. Viselem gondjait – vers (álló tábla 50x90cm)
4. Anyám arca – vers (álló tábla 50x90cm)
5. Örökké veled + Párbeszéd Gabriellával (részlet) – versek
(álló tábla 50x90cm)
6. Ahogy a madár – vers (álló tábla 50x90cm)
7. Templomtorony – szöveg: Planétás asszony c. regény részlet
(álló tábla 50x90cm)
8. Írói hitvallása – szöveg: Kardos Gy. József: Ahonnan jöttem
(álló tábla 50x90cm)
9. Az új ház – szöveg: Papírház c. regény részlet (álló tábla
50x90cm)
10. Fecske rakott fészket – gyermekvers (álló tábla 50x90cm)
11. Bohóka és barátai – szöveg, gyermekmese (álló tábla
50x90cm)
12. Honnan van ennyi kő a patakban? – szöveg:
fészekfosztogató c. regény részlet (álló tábla 50x90cm)
 A Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár olvasótermében 2021-
ben felavatásra került a Pálfalvi Nándor Olvasórészleg, ahol az
író-költő teljes életműve – több, mint 50 könyve – megtalálható és
kölcsönözhető.
Nehéz szavakba önteni a megvalósulás gyönyörűségét! Az irodalom
tükrén át most szülőfalunk múltjába is visszatekinthetünk. Azt
szeretnénk, ha a szabadtéri kiállítással az irodalom a
mindennapjaink része lenne, egy az ifjúkor békésebb világába
vezető emlékezés-ösvény. Hisszük, hogy a művészet győz a
világban zajló zord valóság fölött!

Készült:
Nagyoroszi Község Önkormányzata megbízásából 2022. évben

A kiállítás szabadon látogatható az év minden napján!
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Helyszín:
Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár parkja
2645 Nagyoroszi, Kertész út 45.
info:
https://nagyoroszi.hu/palfalvi-nandor/
nagyoroszimuvhaz21@gmail.com

Pálfalvi Nándor honlapja:
https://sites.google.com/site/palfalvinandoriro/konyveim

/a megnyitón elhangzott szöveg szerkesztett változata: Siklai
Istvánné, Záhorszki Mónika/



17Oroszi Hírhozó 2022.2. szám

Egy régi ház emlékei
Szeretném megköszönni településünk vezetőinek, hogy a Pálfalvi
Nándor írásait illusztráló grafikák elkészítésénél megtiszteltek
bizalmukkal, köszönöm az elismerő figyelmet munkáim iránt.
Kevesen tudják, az író nagyoroszi szülőháza csak néhány háznyira
volt a saját gyermekkorom helyszínétől a falu Újváros részén. Erről
a házról és környezetéről legtöbbet a Papírház c. regényéből
tudhatunk meg, amely gyermeki szemmel meséli el az író későbbi
otthonának tervezgetését, építését a háború előtti időszak nagyon
szegény és viszontagságos körülményei között.
Az emlékeim a Pálfalvi-házról nekem is ebbe a kisgyermekkorba
nyúlnak vissza. Jóval később a 80-as évek elején, de a gyermek
gazdag képzeletének őszinte csodálatával néztem a lefutó kövezett
ösvény és az óriás fenyők menedékében megbújó mesebeli
tündérlakra. Kicsi gyermekként is megragadták figyelmem az apró
részletek és ebben az udvarban midig volt látnivaló, mint egy
megbűvölt, úgy álltam az út felé néző kapujában, figyeltem a kertet.
Az ösvény mentén dús árnyas növényzet, számomra idegen
virágokkal, sziklakert gazdag és változatos tarka növényekkel, a
fenyők árnyékából a fény felé nyújtózó hatalmas virágok,
napfényben ragyogó kövek, a rózsák mellett színes, fényben
csillogó üveggömbök. A növényzetből kicsi szobrok, mesebeli
törpék vigyázták a kertet. Amikor esténként gyermekkorom meséit
hallgattam, ez a ház jelent meg a képzeletemben, mint a Jótündér
kertje vagy a törpék lakhelye az Óperenciás Tengeren túlról. Az
orgonabokrok mögött még talán az aranyalmát termő fa is ott volt
a szépen szóló madárral, és ha nem láttam az bizonyára csak azért
volt mert nem csak én de senki sem láthatta.

A természethez közel mindent átszőtt az élet, kerestem itt nyíló
illatos ibolyát, pirosló szamócát, láttam a kövek között és a fák
törzsén kúszó borostyánt, a madáritatóban csillogó víztükröt. A
ház mögött vizes mélyedés szinte már az erdő folytatása volt, a
saras víz felől esténként békák hangos koncertje zengte be a
kerteket. Az udvarban mindig észrevettem valami mozgást, a
fenyőkön ugráló mókust, az itatóban fürdő madarat, a sziklakertben
napozó gyíkot, párkányon sütkérező cicát, a virágoknál cikázó
pillangókat, méheket, az avarban motozó sünt, vagy a közeli
csatornából odatévedt vízisiklót. Mindez mások számára talán
jelentéktelen semmiség, számomra mégis napról-napra csodás
felfedezés, igazi kaland volt. Természetes volt az állatok közelsége,
hogy az itt élőknek valamilyen szinten a természet az otthon része
és a kert ehhez egy átkötő szerepet tölt be. Egyértelmű volt, hogy
a háziállataink mellet ezek az állatok is velünk élnek és fontos
szerepet töltenek be, így nem bántottuk őket, inkább madáretetőt,
madáritatót, sünfészket, mókusházat készítettünk nekik.
 A dús növényzet mögött a fenyők ágai közt beszűrődő áttört
fényben szinte csak sejteni lehetett a kővel kirakott házat, különös
tetejével, nagy ablakaival, a padlás tornyában apró szobával.
Gyermeki képzeletemet különösen megragadta ez a toronyszoba,
de melyik gyermek ne álmodna egy ilyen vadregényes zugról, ahol
játszhat, felfedezhet, összegyűjtött kincseit biztonságos
rejtekhelyen őrizheti?
Mint a poros padláson talált régi kincses ládában lezárt titkokra,
úgy leltem rég elfeledett gyermekkori emlékekre a regények
olvasása és a rajzok készítésének hosszú órái során. Megfakult
jóleső érzéseket, emlékeket hozott ismét napfényre az alkotás
folyamata. Ha kinyitom gyermekkorom képzeletbeli padlásán talált
titkos ládikát, előbújnak a régi emlékek a faluról, az emberekről,
annak a kornak a mindennapjairól, értékrendjéről. Gondolatok
születnek, azokból vonalak lesznek és mindez testet ölt végül az
elkészített rajzokban. Őszintén örülök, hogy részt vehettem ebben
a munkában, remélem ekkora örömmel fogadják mindazok akik
meglátogatják a Szabadtéri Kiállítást, ami Nagyoroszi alkotók
közös munkája. Településünknek egy újabb szép látnivaló, az
érkezőknek pedig egy programlehetőség, ami feltöltődést nyújt.
Szeretettel ajánlom Pálfalvi Nándor írásait amelyek a múltunkról
is szólnak, melyek hozzánk szólnak, emlékekről, melyek még
sokunkban máig ott élnek!
Nagyoroszi, 2022-03-23
Záhorszki Mónika
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Légvédelmi Hagyományőrző Egyesület tájékoztatója

Egyesületünk 2021. évben végrehajtott programjai:
Az év első felében sajnos a vírushelyzet miatt sok rendezvény
elmaradt, vagy csak szerény körülmények között lett megtartva:
Katonaözvegyek Országos Találkozója, Stefánia Palota;
Nemzetközi Nőnap;
1848. március 15-i forradalom megünneplése, koszorúzás;
2022. 03. 19. Közgyűlés – Új időpont: 2021.07.15;
Klub délutánok;
Kirándulások;
Színházlátogatás;
Honvéd Férfikar műsora – Új időpont: 2021. 12. 7;
2022. 04. 12 – 15 Egyesület 40.évfordulója - Új időpont: 2021. 10.
2;
Majális;
Madarak és fák napja rendezvény;
Honvédelem Napja megemlékezés;
Egy napos buszkirándulás.

Még ebben a nehéz helyzetben is -igaz többszöri átszervezéssel-
voltak sikeres programjaink is. A leglényegesebbek:
2021. július 15. Közgyűlés. A törvényekben előírtaknak megfelelően
tartottuk meg.

2021. szeptember 03. – 04. Kétnapos kirándulás és részvétel a győri
Légvédelmi Találkozón
Sajnos a részvételünk létszáma nagyon kicsi volt. Ezen szeretnénk
már az idén javítani. Megérdemlik a szervezők. Minden érdeklődőt
szívesen látnak, nem csak a volt katonákat.

2021. október 02. Egyesület 40.évfordulójának ünnepi
megemlékezése
A tavalyi év legnagyobb rendezvényünk volt. A tavaszi rendezvényt
még egyhetesre terveztük, de a halasztás után már csak egy napos
lett.
Megemlékezésünket a katonai rendezvényeknek megfelelő
szervezésben került végrehajtásra. Az ünnepség során elismerések
kerültek átadásra, mind a HM, a BM és az Ipoly Erdő Zrt. részéről.
Rendezvényünket koszorúzással fejeztük be.
Minden meghívott vendég és egyesületi tag részére ajándékkal
kedveskedtünk.
Az ünnepi program után a MH Légierő Katonai Zenekarának
térzenéjét hallgathattuk meg.
Az ünnepi vacsoraest kezdetekor a Honvédelmi Minisztérium által
biztosított fiatal operett-énekes pár szórakoztatta a vendégeket.
Összeségében el lehet mondani, hogy nagyon jól sikerült a 40.
évfordulós rendezvényünk. Köszönhető mindenkinek, akik a
szervezésben és végrehajtás biztosításában részt vettek.

Csak emlékeztetően:
Felkérésünket elfogadva a rendezvény fővédnökei Dr. Benkő Tibor,
honvédelmi miniszter úr és Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke volt.
A rendezvénysorozat fő szponzorjai a Honvédelmi Minisztérium,
a Nagyoroszi Község Önkormányzata és a Balassagyarmat
székhelyű Ipoly Erdő Zrt. voltak.

Kérésünknek megfelelően a Honvédelmi Minisztérium mindent
biztosított, köszönet itt is érte. Biztosításra került a Szolnokról MH
Légierő Katonai Zenekar, Győrből MISTRÁL technikai bemutató
(lokátor, indító állvány), a diszőrök és a koszorúvivők.
Lehetne még sorolni, hogy kik és miben segítettek. Csak köszönet
szintjén említem meg:
Simon Katalint és Vigyinszki Attilát, akik fellépésükkel emelték
az ünnepi rendezvény színvonalát;
Hibácskó Ferencet, Papp Lászlót, Szentesi Ferencet és Pfaff Lászlót,
aki bemutatták gyűjteményüket;
Krasznai Gyulát, Krasznainé Konczili Évát, Fodor Arankát és
Vándornyik Ottót,  akik a kézműves munkájuk mellett
foglalkozásokat is tartottak a vendégeknek;
meg kell említeni a HM BHD Kulturális alosztályát, akik a nap
zárásaként egy fiatal operett-énekes párt biztosított a felgyülemlett
feszültség oldására;
Hudák András alezredest, aki már rendszeresen a nagyobb
rendezvényünk narrátori feladatát elvállalja és kimagasló szinten
végre is hajtja.
Vendégeink voltak:
Kocsi László ezredes a HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok
Főosztály, Társadalmi Kapcsolatok Osztály osztályvezető;
Skuczi Nándor a megyei közgyűlés elnöke;
Balla Mihály országgyűlési képviselőnk;
Bozsóki Attila alezredes a MH 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred parancsnok-helyettes;
Csólig Attila alezredes a MH Bakony Harckiképző Központ
törzsfőnöke;
Dr. Somssich Gabriella r. dandártábornok Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság, rendőrfőkapitány;
Tánczos Miklós r. ezredes a Rétsági Rendőrkapitányság,
rendőrkapitány;
Szendrődi György a Nyugdíjasok Országos Képviseletének Nógrád
megyei elnöke;
Babicska Károly Nagyoroszi Község polgármestere;
Nagyoroszi önkormányzati képviselők;
Hornyák Endréné (Gizike) Nagyoroszi Nyugdíjas Klub
elnökhelyettese;

Szent Borbála napi megemlékezés 2021.12.4 – 7.
A Szent Borbála napi megemlékezés 2021. december 4-én és 7-
én, a Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtárban került
megtartásra.
A magyar tüzérek a Szent Borbála napját 1913 óta ünneplik, ekkor
látták el tüzérséggel a monarchián belüli Magyar Királyi
Honvédséget. A második világháború után 1949-ig élt a hagyomány,
majd megszüntették az ünnepet a többi fegyvernemi védőszent
ünnepével együtt. Szent Borbála ünnepét a honvéd tüzérségnél,
így a légvédelmi tüzérségnél és rakétásoknál is 1987-ben élesztették
újjá.
A megemlékezés három helyszínen került sor.
1. Megemlékezés a színházteremében.
2. Ünnepi zenés vacsoraest az étteremében.
3. Honvéd Férfikar adventi koncertet adott elő a Művelődési Ház
és Könyvtár aulájában.

1. A megemlékezés.
Az ünnepség a Himnusz közös éneklésével kezdődött.
Utána Csordás István, az egyesület elnöke köszöntötte a
megjelenteket.
Ezt követően Babicska Károly Nagyoroszi Község Önkormányzat
polgármestere is köszöntötte a jelenlévőket. Megemlékezésében
beszélt a légvédelmi katonák emlékeinek egyesület általi
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fenntartásának a szerepéről, melybe beletartozik a Borbála napi
megemlékezés is.
A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkari főnök közös
köszöntőlevelének ismertetése után Kozsik János nyugállományú
ezredes, alelnök ünnepi beszédében felelevenítette Szent Borbála
életét és üzenetét, valamint a fegyvernem történetét, kiemelte a
hagyományápolás fontosságát. Megemlékezés után a hadsereg,
ezen belül a légvédelmi ezred (Győr) jelenlegi helyzetével
foglalkozott.
Az ünnepi beszéd után meghallgattuk a Szózatot.
A megemlékezés folytatásaként az aulában lévő honvédségi
emléktáblánál koszorúzást hajtottunk végre. Koszorút helyezett el
a Nagyoroszi Község Önkormányzat képviseletében Babicska
Károly polgármester, majd Arnóczki Mihály, a Nagyoroszi
Nyugdíjas Klub elnöke és utána Csordás István egyesületünk
elnöke.
A koszorúzás után, a résztvevők a Nagyoroszi Művelődési Ház és
Könyvtár parkjában, a volt alakulatok tiszteletére állított kopjafa
előtt mécsesek gyújtásával tisztelegtünk az elhunyt bajtársaink előtt.

2. Ünnepi zenés vacsoraest.
Az elmúlt évek szokásainak megfelelően, a Borbála-napot egy
közös zenés vacsoraesttel zártuk.
Mivel ez volt az egyesület utolsó rendezvénye 2021. évben, a kerek
születésnapi évfordulós egyesületi tagokat emléklappal és egy szál
virággal köszöntöttük:
85 éves – Vida Istvánné
80 éves – Veres Gyula
75 éves – Hauszmann Ferencné, Lantos Ignác Béla
70 éves – Busai Józsefné, Lipták István, Tajti János
65 éves –Kozsikné Laczkó Mária, Sohanné Varga Judit, Bódis
Bertalan, Gönczöl József.
Az ünnepi sorozat zárását a meghívott vendégeinkkel közösen
elfogyasztott vacsora után zenével, tánccal fejeztük be.

3. A Honvéd Férfikar adventi koncertje.
A Honvéd Férfikar koncertjének már hagyományai vannak az
egyesületnél. Az idei volt már a negyedik fellépésük nálunk. A
Honvéd Férfikar szereplését a Magyar Honvédségtől igényeljük
és azt térítésmentesen kapjuk.
A műsor konferálását Siklai Istvánné, Jusztika nagy sikerrel
végezte.
Férfikar fellépése az adventi időszakban a község egyik fontos
eseménye volt. Műsorukban az adventi és a karácsonyi énekek
szerepeltek a világhírű szerzőktől és egyházi énekekből.
Most is nagy sikert arattak a szép számmal jelenlévő helyi és
környező települések hallgatói között.
A műsor végén Csordás István elnök megköszönte a Férfikarnak a
színvonalas műsorát és reményét fejezte ki, hogy ez a szép
hagyomány jövőre is folytatódik.

2022 évre tervezett főbb programjaink:
Honvéd Férfikar koncertje 2022. június 25. 17:00
Honvéd Férfikar műsora a hagyományoknak megfelelően a Szent
Miklós templomban kerül megtartásra. Köszönjük Ferenc atyának
a lehetősséget és a segítséget.
A műsor számai a gregoriántól az operáig terjednek.
A rendezvény nyílt, belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.

Kétnapos buszkirándulás 2022. július 2 -3.
Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi
tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2021.) című, FCA-
KP-1-2021/4-000002 azonosítószámú pályázat támogatásával kerül
megtartásra.

Idegenvezetővel látogatásra kerül a Bazilika, a Líceum, a Minorita
templom és a Dobó István Vármúzeum.
Míg fakultatív programként egyéni elképzelés alapján a Minaret,
a Kopcsik Marcipánia, az érseki palota, a Szépasszony völgye és
lehetősség lesz egy kis fürdésre a Termálfürdőben.

Kirándulás Oroszkába 2022. július 19.
Az egynapos kiránduláson egy baráti beszélgetést a CSEMADOK
helyi szervezet tagjaival, majd az Oroszkai Hadtörténeti
Magánmúzeum megtekintését tervezzük.

IX. Veterán autós - motoros találkozó 2022. augusztus 20.
Az önkormányzati államalapítási ünnepség keretén belül tervezzük
megvalósítani.

Kétnapos kirándulás 2022. szeptember 2. – 3.
Kirándulás keretében pénteken részvétel a győri Légvédelmi
Találkozón.
Program: parancsnoki tájékoztató, koszorúzás, technikai bemutató,
kiállítások megtekintése, bajtársi beszélgetés.
Elszállásolás a laktanyában.
Szombaton ismerkedés Győr nevezetességeivel.

Kétnapos buszkirándulás 2022. szeptember 23. – 24.
Kétnapos buszkirándulás első napján megtekintjük a pákozdi
Katonai Emlékparkot, majd megismerkedünk Székesfehérvár –
katona város nevezetességeivel.
Szállás a balatonakarattyai Honvéd Üdülőben.
Kirándulás második napján pihenés a Honvéd Üdülő területén a
szolgáltatások igénybevételével.

Borbála nap 2022. december 2.
Hagyományoknak megfelelően kerül megemlékezésre a tüzérek
védőszentjéről.

Olimpikon találkozó Nagyorosziban.
Szervezés alatt van. A szervezésben segítséget nyújt Győr Béla a
Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára.

A rendezvényeink mindenki által látogatható.

(Fotókat láthatnak még az Egyesület életéből a következő oldalon
is. A szerk.)
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Itt vagy otthon Kulturális-, Hagyományőrző és Turisztikai
Egyesület

Költészet Napja 2022. április 11. Nagyoroszi

Egyesületünk még új, de máris egy sikeres irodalmi pályázattal
öregbítette Nagyoroszi hírnevét, ugyanis az idei Költészet Napjára
"A semmi ágán" névvel egy pénzdíjas verspályázatot írtunk ki,
amire 172 alkotó 345 verse érkezett be.
A zsűrizésre Jónás Tamás országosan ismert költőt, Handó Péter
költőt, kulturális antropológust, és Zsibói Gergely írót, gimnáziumi
magyartanárt kértük fel. A pályázat elbírálása, a díjazottak
kiértesítése, az antológiába bekerültek értesítése rendben
megtörtént.

Nagyorosziban április 11-én, a Költészet Napján adtuk át ünnepség
keretében a díjakat, és adtunk ízelítőt a pályázat anyagából. A
verseket Oláh Zoltán, balassagyarmati színművész tolmácsolta.
Első helyezést ért el a pályázaton Böröczki Mihály Szombathelyen
élő költő, második helyezett Egry Artúr Csepelen élő költő,
harmadik helyezett Török Nándor Budapesten élő költő lett. (Az
első díj 75.000 forint, a II.III. díj 50-50 ezer forint volt.)
A díjátadó és a versek elhangzása után a nagyszínpadon az K-
ember nevű zenekar adott elő megzenésített verseket. Az együttes
több mint 100 fellépésen van már túl, két házaspár alkotja a
zenekart, akik pedagógusok. Koncertjük nagy sikert aratott azok
körében, akik jelen voltak.
A versszerető közönségnek ugyanolyan lehetőségeket kell adni,
mint bármilyen más érdeklődésű (sport, kiscsoportos foglalkozások,
koncertek stb.) lakosnak. Ehhez önzetlen és pótolhatatlan segítséget
adott a Nagyoroszi Önkormányzat, amit itt is megköszönünk
nekik!!                                                                    Krasznai Gyula
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Élet a művelődési házban

   Az idei év januárjának elején Várdai Margitot (Gyürki Manci
nénit), községünk volt tanácselnökét 90. születésnapja alkalmából
emléklappal, virágcsokorral és egy finom tortával köszöntötte
Nagyoroszi Község Önkormányzata intézményünkben. A
Polgármester úr és a Képviselő-testület köszöntője utáni kötetlen
beszélgetés közben a múltidézés vidám hangulatot teremtett.
    Február 3-án a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei
Igazgatósága közművelődési szakmai műhelynapot tartott
művelődési házunkban a környező települések szakemberei
számára. Mi pedig megmutattuk mindnyájuknak településünk
értékeit!
   Február 7-én a “Házhoz megy a zenede” című ingyenes
programon vehettek részt a Börzsöny Általános Iskola 3-4.
osztályos tanulói, ahol a zenetörténeti bemutatón és a hozzá
kapcsolódó koncertelőadáson fergeteges hangulatot varázsoltak a
zenészek, Bordás József, Megyaszay István, Baricz Gergő és Nagy
Zoltán. A gyerekek nagyon jól érezték magukat.
   Február 10-én a rendőrség megyei kutyás szakmai képzést
tartott intézményünkben.
   Február 12-én  farsangi bálon szórakozhattak a jelenlévők!
Köszönjük a hangulatért felelős két zenésznek, Kakas Péternek és
Fábián Balázsnak a jó zenét, és hálásak vagyunk Rózsás Vikinek a
csodálatos műsoráért!
   Február 28-án a Nefelejcs Óvoda nagycsoportosai könyvtári
foglalkozáson vehettek részt! Nagyon figyelmesen hallgatták a
könyvtárról és a kölcsönzésről elmondottakat! Sőt, nagyon
közreműködőek voltak: sokat kérdeztek, érdeklődtek! Egy saját
készítésű könyvjelzővel távoztak, még egy pohár teát is kaptak!
...és nagyon jól viselkedtek!!!! Köszönjük Holma Zoltánné vezető
óvónőnek a lehetőséget, Balogh Attiláné és Keresztesné Tományi
Tünde óvónéniknek, hogy elkísérték és segítették a gyerekeket! Jó
móka volt!
   Március elejétől adományokat gyűjtöttünk az ukrajnai
menekülteknek. A több teherautónyi felajánlás elárulta, mennyi érző
ember él településünkön, akik segíteni akartak és tudtak ebben a
nehéz időben.
    Március 5-én a Nagyoroszi Nyugdíjas Klub tartotta nőnapi
rendezvényét!
A fellépő, Demeter Zsuzsi sok örömet szerzett az örökifjú klub
tagságának!

    Március 11-én az 1848 március idusán kitört forradalom és
szabadságharcra emlékeztünk, majd a megjelent vendégek
kíséretében megkoszorúztuk az emlékhelyet. Köszönjük a
Börzsöny Általános Iskola 5. osztályosainak és felkészítő
tanáruknak, Géringerné Méder Andreának az ünnephez méltó
műsort, és minden megjelent kedves vendégnek a részvételt!
     Március 24-én elindult egy meditációs program, melyben
tibeti hangtálak segítségével lazíthatnak, gyógyulhatnak a
résztvevők. Poldauf Zsuzsanna havi 1 alkalommal
„hangtálfürdőben” részesíti a programra látogatókat.



22 Oroszi Hírhozó 2022.2. szám

  Április 7-én húsvétváró foglalkozásra, húsvéti tojásfestésre
és ajándékkészítésre invitáltuk a gyerekeket, melyen helyi
kézművesek közreműködtek. A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan
tojásfa készítésére tettünk felhívást, és több, kijelölt fát lehetett
díszíteni. Köszönjük az ötletet, jövőre folytatjuk!
   Április 11-én – az Itt vagy otthon Kulturális-, Hagyományőrző
és Turisztikai Egyesület a költészet napja tiszteletére hirdetett a
„Semmi ágán” elnevezésű versíró pályázatának díjátadó gáláját
tartotta a művelődési házban. Oláh Zoltán színész-versmondó
tolmácsolásában meghallgathattuk a nyertes alkotásokat, majd a
K-Ember együttes előadásában megzenésített versek csendültek
fel.
  Az I. Pálfalvi Irodalmi Ünnep keretein belül, Pálfalvi Nándor
író, költő, újságíró, Nagyoroszi község díszpolgára 91.
születésnapja alkalmából 2022. április 14-én átadtuk a Pálfalvi
Nándor Szabadtéri Kiállítást a művelődési házunk mögötti
sétányon, ez után Záhorszki Mónika grafikus önálló kiállítása nyílt
meg az aulában. A nap délelőttjén tartottuk az I. Pálfalvi Nándor
versmondó versenyt. Minden kedves alkotónak, vendégünknek,
versenyzőnknek, érdeklődőnek köszönjük a részvételt!
  Április 21-én Zolcer János felvidéki író, diplomata Gorbacsov
titkai c. könyvének bemutatója minden jelenlévőt lenyűgözött. Az
érdekes, fordulatos cselekményszövéssel elénk tárt kapcsolat az
író és az elnök közt nagy érdeklődésre tartott számot.
  Az állatorvosok világnapján, kis ünnepi műsor keretében
felavattuk Nagyoroszi község következő díszpolgáráról, Dr
Lukáts Andrásról, településünk valamikori állatorvosáról elnevezett
termünket.  A Dr. Lukáts András teremben a doktor úr néhány
orvosi eszköze, könyve és nem utolsó sorban kitüntetései, díjai is
láthatók. Az átadón jelenlévő családtagoknak, rokonoknak
köszönjük a közreműködő segítséget, és mindnyájuknak hosszú,
boldog életet kívánunk!
  Április 30-án került sor a nagyszabású Nagyoroszi Majális
elnevezésű szabadtéri rendezvényünkre.
Az előadók – Pohly Boglárka, Herceg Dávid, László Attila,
Vigyinszki Máté fergeteges tempójú és intenzitású műsoraikkal
lenyűgözték a nézőket. A Texas Tánccsoport lelkes tagjai több
stílusban is remekelve léptek színpadra. Az esti órák fénypontja a
Pedrofon együttes volt! A rock&roll nagyjainak slágerei és saját
szerzeményeik is táncra késztették a közönséget. A formáció
rajongótábora, akik minden fellépésre elkísérik a Pedrofont, az 50-
es,  60-as éveket idéző ruhában ropta. A napot Siklai István zárta,
egy jól sikerült utcabállal. Köszönjük kézműveseinknek, hogy itt
is sok örömet szereztek a gyerekeknek. Továbbá köszönet
Nagyoroszi Község Önkormányzatának, hogy kizárólagos
támogatásukkal a Nagyoroszi Majális megvalósulhatott!
 Május 14-én a Nagyoroszi Nyugdíjas Klubbal buszos
kirándulást szerveztünk Tatára. Meglátogattuk a vármúzeumot,
az Esterházy-kastélyt és a Fényes Tanösvényt! Jókedv és vidámság
lengte be az egésznapos utazás minden percét. Mindenki
„egészben” és sok élménnyel tért haza.
  Május 17-én Orosz György és Redenczki Marcsi humoristák
voltak a vendégeink. Ezen az estén a több, mint 100 tagú közönség
felvillanyozódott a poénok hallatán.
  Május 19-én nálunk járt a Digitális Jóléti Pont hálózat utazó
digitális élményközpontja. Programfelelőseik 5 turnusban
fogadták az érkező gyermekcsoportokat, és a 3D nyomtatók, a
LEGO robot – szenzorok, valamint a rádióvezérlésű eszközök
működését mutatták be az érdeklődőknek.

    Május 21-ei jótékonysági bálunk célját így fogalmaztuk meg:
„Mentsük meg Nagyoroszi régi értékeit!”, amivel megpróbáltunk
rávilágítani arra, hogy a településünkön meglévő értékek állagának
megóvása mindannyiunk feladata. Köszönjük a felajánlásokat a
helyi COOP ABC-nek, Bacsa Lajos zöldségesnek, a ZsZs Fruit
Kft Diszkontnak (Juhász Zsoltnak), a Vixi Virág és Esküvői
Virágszervíznek (Béke Viktóriának), Siklai Istvánnak, valamint
minden kedves támogatónknak, aki tégla-vagy cserépjegyet
vásárolt!
  Május 28-án községünk legkisebbjeinek kedveztünk
gyermeknapi összeállításunkkal.
Rózsás „Tündér” Viktória szólította először játékra-táncra a
gyerekeket, majd Kalap Jakab várva-várt műsora következett,
amelyben az igényes dalok, zene összekapcsolódott az interaktív
tevékenységgel: a kicsik aktív részesei lehettek produkciónak.
Végül a kisvonat tekergő kocsijai nyújtottak élményt, még a
nagyobbaknak, sőt, a felnőtteknek is. Köszönjük a kézműveseink
és a fiatal középiskolások áldozatos munkáját, amivel szebbé tették
a kicsinyek napját!
Végezetül kerüljön szó előttünk álló, jelentősebb programjainkról
is!

- Június 20-24-ig tartó gyermektáborunkba hívunk
minden alsó tagozatos diákot!
A szülők gyermekük részvételi szándékát június 15-ig
jelezhetik a művelődési házban vagy a 06203572802-e
telefonszámon! Ára: 20.000 ft/fő

- Június 25-én 17:00 órától a Honvéd Férfikar
„Gregoriántól az operáig” című koncertje látható-
hallható a nagyoroszi Szent Miklós templomban.
Köszönjük Csordás István, a Légvédelmi Hagyományőrző
Egyesület elnökének szervezőmunkáját!

- Július 23-án kerül sor  a  Nagyoroszi Értéknap
programjára, melynek részleteit a facebookos
oldalunkon, illetve utcai plakátokon olvashatják!

Szeretnénk tájékoztatni mindenkit állandó és működő
csoportjainkról!
Hétfő:     18:00 – 19:00 - Női gerinctorna
Kedd:     17:00 – 19:00 – Református bibliaóra
               18:00 – 19:00 – Jógaóra
Szerda:    18:00 – 19:00 – Horgolgató kör
               18:00 – 19:00 – Karate edzés
Péntek:    18:00 – 19:00 – Karate edzés

Szeretettel várunk intézményünkbe mindenkit!

Siklai Istvánné
(Gyetvai Jusztínia)

(A túloldali képeink a művelődési ház programjait mutatja
be. A szerk.)
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Anyák napja

Május első vasárnapja, az édesanyákról szól.
Ministránsaink a mise előtt köszöntötték az édesanyákat,
nagymamákat. Versekkel és szép történetekkel. A kórus pedig Mária
énekkel. A megemlékezés végén a gyerekek Mária-oltárnál
virágokat helyeztek el, ezzel köszöntve égi édesanyánkat,
mindannyiunk édesanyját.
Köszönjük a gyerekeknek a meghajtó és színvonalas
megemlékezést, betanítójuk Géringerné Méder Andrea tanító néni.
A fényképeket köszönjük Berényi Adriennek!
Dávid Ádám

Elsőáldozás

Egyházközségünk június 5-én nem csak Pünkösdöt ünnepelte,
hanem 7 fiatalnak ezen a napon volt az elsőáldozása. Ferenc atya
ünnepi gondolataiban megemlítette, hogy bizonyára a most
áldozáshoz járulók még fel sem fogják, mekkora kegyelemben
részesülnek, amikor magukhoz veszik az Oltáriszentséget. De
remélhetőleg idővel majd eljutnak arra a szintre, hogy megértsék,
és felfogják. A mise végén a gyerekek köszönetet mondtak
szüleiknek egy kis verssel, ajándékkal és virággal.
Mi pedig imádkozzunk értük, és lehetőségeinkhez képest
gondoskodjunk arról, ennek a 7 gyermeknek ez az alkalom ne az
eltávolodásuknak első napja legyen az Egyháztól, hanem az első
napja legyen egy mélyebb elköteleződésnek.
Dávid Ádám
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OVIS HÍREK

Az előző két nevelési évhez képest az idén nem kellett a tavaszi
időszakban zárva tartanunk, bár egészen április végéig tartottunk
az esetleges covid-fertőzések miatti szigorításoktól. Szerencsére
az országosan javuló helyzetre tekintettel, tervezni és megtartani
is tudtunk a munkatervben megfogalmazott programokat.
Az idén először sikerült minden csoporttal megvalósítani a húsvéti
tojáskeresést az óvoda udvarán. A gyerekek nagyon élvezték a
bokrok alá eldugott színes tojások keresgélését; s nagy örömmel
mutatták, mikor megtalálták. A tojásban lévő csokitojást
megehették, az apró ajándékot pedig hazavihették. Köszönjük
Helenkár Évának és Szabó Juditnak, hogy hozzájárultak a benne
lévőkhöz!

Ebben az évben már másodszor „öltöztettük ünnepi díszbe” a
községházát anyák napjára. A Dénes Éva által készített központi
dísz köré helyeztük el a gyermekek által készített színes, díszes
szívecskéket.

Két kihagyott év után nagy örömünkre újra ünnepi műsorral,
ajándékkal készülhettünk Anyák napjára, s gyermekeink
személyesen köszönthették az édesanyjukat. A csoportokban
megterített asztalokkal várták a gyermekek az Édesanyákat, majd

ünneplő dalokkal és versekkel kedveskedtek nekik; a minisek
táncba hívták a vendégeket is. Az ünnepi műsor után virággal és
személyre szóló ajándékkal köszönték meg az édesanyák
gondoskodó szeretetét.
A nagymamák, dédimamák, keresztmamák zárt óvodai facebook
csoportokban nézhették meg ezeket a színvonalas műsorokat.

Az új óvodás gyermekek felvételénél is visszatérhettünk a régi,
sokkal emberibb, személyes megjelenést kívánó beiratkozásra;
melyre május 4-5-én került sor. 18 új gyermeket írattak be, így a
szeptemberben kezdődő új tanév is a mostanihoz hasonló
létszámmal indulhat.

Május harmadik péntek délutánján ünnepélyes keretek között -
szülők, hozzátartozók, barátok részvételével- az óvoda udvarán
került sor az iskolába menő nagycsoportosaink búcsúztatására.
A kedvező időjárás, s a gyönyörű környezet hozzájárult ahhoz,
hogy a ballagók gyönyörű, színvonalas műsorral, megható, szívhez
szóló versekkel, dalokkal búcsúzzanak az óvodától, a dolgozóktól
és óvodás társaiktól. A ballagók kis emlékkönyvet kaptak ajándékba
az intézménytől; s a szülők jóvoltából igazi ballagó tarisznyával, s
szerencsehozó apróságokkal az oldalukon búcsúzhattak el az
óvodától.

Május 24-én, kedden a nagycsoportosokkal Ipolyvecére utaztunk
az „Ipoly-völgy kincsei” természetismereti napra. Az idő nem
nagyon kedvezett nekünk, így szemerkélő eső miatt reggel a
falubusz vitt ki az állomásra, ahonnan vonattal mentünk a
rendezvény helyszínére. Szerencsére a programok idején nem esett
az eső, így gyermekeinknek sok-sok élményben lehetett része. A
faluszéli mezőn, mely a központi rendezvényterület volt, szabadon
mozoghattak, jöhettek-mehettek a természetismereti állomások
között.  Az életkoruknak megfelelően, játékos formában
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ismerkedhettek az Ipoly térségében élő madarakkal, vadállatokkal,
talajlakó állatokkal. Megfoghatták az erdei állatok preparált részeit,
mikroszkóp alatt nézhettek rovarokat, memóriajátékozhattak az
őket ábrázoló kártyákkal. Közben egy egyórás kisállat-bemutató
előadás keretében közvetlen közelről élő vadállatokat (harris ölyv,
fülesbagoly, sün, vadászgörény, gabonasikló) is láthattak, s a
merészebbek a többségüket meg is simogathatták. A szervezett
interaktív foglalkozások mellett szabadon szaladgálhattak,
játszhattak is a gyerekek.

Gyermeknapra meglepetésként a rétsági tűzoltóság jóvoltából
gyermekeink megnézhettek közelről egy tűzoltóautót. Az óvoda
udvarán csoportonként, a bölcsisekkel együtt, közvetlen közelről
nézhették meg, hogy mi minden van egy tűzoltóautóban. A gyerekek
többsége bátran be is ült; még a vezetőülést is kipróbálták. A
gyerekek kérdezhettek a látottakról, amire a négy tűzoltó
készségesen válaszolt. Búcsúzóul a szirénát, s a vészvillogót is
bekapcsolták, aminek nagyon örültek a gyerekek. Ezen kívül apró
ajándékkal kedveskedtünk óvodásainknak és a bölcsiseknek;
édességet s hazavihető nyomdát kaptak.

Mindezek után júniustól megkezdődhet a gyermekek számára a
szabadabb, sok-sok játékkal, szabadban tartózkodással töltött nyári
élet.                                                                       Holma Zoltánné

BÖRZSÖNYÖS HÍREINK

Kedves Olvasóink!
A Börzsöny Általános Iskolában 2022. 04. 21-22 - én volt a leendő
1. osztályosok beíratása.
Örömteli hír, hogy a 2022/23-as tanév első osztályának létszáma
19 fő lesz, 16 körzetes és 3 nem körzetes tanulóval bővül majd
„börzsönyös” közösségünk.
Köszönjük a döntést azoknak a kedves szülőknek, akik, nekünk
előre bizalmat szavazva, a mi iskolánkat választották gyermekük
számára.
Május hónap folyamán zajlottak intézményünkben az országos
mérések: az idegen nyelvi (angol, német), valamint a szövegértési
képességeket, matematikai eszköztudást és - újdonságként ebben
a tanévben először - a természettudományi kompetenciákat felmérő
mérések. Új elem volt a mérésekben az is, hogy a gyermekek
tudását, kompetenciáit - az eddig megszokottól eltérően – digitálisan
kellett teljesíteniük a 6. és a 8. osztályos tanulóinknak. A felmérés
eredményeit később tudhatják majd meg diákjaink.
Több évnyi kihagyás után ismét meghódította iskolánk népes serege
Drégely várát, Madarak, fák napja alkalmából.
2022. május 16-án reggel 8 óra körül elindultunk, hogy „bevegyük”
a nagy hegyorom ősrégi várát. Túra közben 3 megállónál játékos
feladatokat oldottak meg diákjaink, majd a várba felérve rövid
történelmi összefoglalót hallottak az 1552-es hősi csatáról. A lelkes
csapatot a 6., majd az 1. osztályosok vezették. Nagyon jól éreztük
magunkat, túra közben megfigyelhettük a Börzsöny élővilágát.
Végre kirándulhattunk egy nagyot a szabadban, gyönyörű
környezetben! Köszönjük Kálmán Zsanett tanár néninek a
szervezést, a kirándulás előkészítését!
Ízelítőül és kedvcsinálóként egy kép a kirándulásról:

Óriási eredménnyel büszkélkedhet a Börzsöny Általános Iskola
közössége.
A XXX.  Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti
Versenyén indult 5. osztályos tanulónk, Varga Luca, aki a jeles
megmérettetésen az 5. helyet érte el az országosan legjobb 25, 5.
és 6. osztályos tanuló közül. Tanulónk felkészítő tanára Kálmán
Zsanett tanárnő. Az iskola egész közösségének nevében köszönöm



Oroszi Hírhozó 2022.2. szám 27

kollégámnak a versenyfelkészítést. LUCÁNAK ÉS ZSANETT
NÉNINEK GRATULÁLUNK A SZÉP EREDMÉNYHEZ! Így
tovább!
A verseny egyik fő szervezője, a zsűri elnöke Bódis Bertalan tanár
úr, aki évtizedekig volt a Börzsöny Általános Iskola
természettudományi tantárgyainak oktatója.
A „Mesternégyes”: Kálmán Zsanett, Varga Luca, Varga-Pintér
Ágnes, Bódis Bertalan

A XXV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
megyei fordulójának 1. helyezettje Rostás Bence, 8. osztályos
tanulónk, aki az országos döntőbe jutott és szép eredményt ér el a
nehéz megmérettetésen. Felkészítő tanára: Kramlik Mariann
tanárnő. Köszönöm kollégámnak a versenyfelkészítést.
ISKOLÁNK KÖZÖSSÉGE NEVÉBEN GRATULÁLUNK
MINDKETTŐJÜKNEK A SZÉP EREDMÉNYHEZ! Így tovább!

Rostás Bence a helyesírási verseny helyszínén:

Folyamatosak a sportversenyeink, melyek a következők: kisiskolák
atlétika versenyei, fiú - lány kézilabda versenyek, Bozsik - foci
megmérettetései.
A sportversenyek felkészítő tanára Tóth-Peredi Anita tanárnő. A
BÖRZSÖNYÖSÖK KÖZÖSSÉGE NEVÉBEN KÖSZÖNÖM A
VERSENYFELKÉSZÍTÉST, A FOLYAMATOS, SZÍN-
VONALAS MUNKÁT!
Alsó tagozatosaink sem tétlenkednek, ők is folyamatosan oldják
meg a házi versenyeinket, melyeket alsós pedagógusaink - Balogh
Enikő, Dombai Szilvia és Orosházi Vencel - állítanak össze
számukra havi rendszerességgel. Kis nebulóink nagyon élvezik és
szeretik a feladatlapokat, izgalommal várják az újabb és újabb,
változatos és érdekes kihívásokat.
Az olvasás népszerűsítésére az alsó tagozatban olvasóversenyt
hirdettünk meg, ami szintén nagy siker lett.
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KÖSZÖNJÜK A TANÍTÓ NÉNIK ÉS A TANÍTÓ BÁCSI
LELKES, SZÍNVONALAS MUNKÁJÁT!

Nemsokára bezárja iskolánk a kapuit, hiszen kezdődik a várva várt
vakáció!
Minden Börzsönyösnek - kollégáknak, gyermekeknek - jó pihenést,
kellemes, tartalmas nyarat kívánok!

Üdvözlettel:
Megyeri Attiláné
intézményvezető
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