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Kedves Nagyorosziak!

Kérem olvassák el polgármesteri beszámolómat, mert az elmúlt időszak sem telt el eseménytelenül.

Termelői piac
A nagy érdeklődésre és sikerre való tekintettel a Nagyoroszi Termelői Piac próbajelleggel, az eddigi havi egy
alkalom helyett, havi kettő alkalommal van nyitva minden hónap második, és negyedik péntekén.

Járdafelújítás
Nagyoroszi Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 3.960.163 Ft támogatást nyert
önkormányzati járdaépítésre/járdafelújításra. A felújítással érintett terület az önkormányzat és a Kossuth út közötti
szakasz (kivéve híd fölötti rész). A kivitelezést a DOMINO Nógrádi Építő Kft. végezte el. Az érintett járdaszakasz
átadás-átvétele 2022. július 6-án megtörtént. Bízunk benne, hogy a hosszú évek óta rossz műszaki állapotban
lévő, balesetveszélyes járdaszakasz felújításával, biztonságosabban közlekedhetnek a gyalogosok a falu
központjában.

Óvoda lapostető felújítása
Elkészült a Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde beázással érintett, rossz műszaki állapotban lévő 156 m2

felületű lapostetős rész felújítása (hő és csapadékvíz elleni szigetelés, felújítási és járulékos munkák). A beruházást
Nagyoroszi Község Önkormányzata saját forrásból finanszírozta. A felújítás bruttó költsége 6.984.619 Ft. A
kivitelezést végző VIP Klíma Kft. felújított lapostetőre 10 év garanciát vállalt, évi kétszeri felülvizsgálattal. A
beruházás átadására és átvételére 2022. június 29-én került sor. Az elmúlt időszakban pályázati forrásból már
felújításra került az óvodaépület tetőszerkezete, kivéve a lapostetős épületrészt. Ennek oka, hogy az akkori pályázat
ennek a felújítását nem tartalmazta. Nagyoroszi Község Önkormányzata ezért saját forrást biztosított a beruházás
megvalósításához. A lapostetős rész felújításával a Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde épületének teljes
tetőszerkezete megújult.

Útfelújítási munkálatok
Júniusban a Magyar Közút Nonprofit Kft. Nógrád Megyei Igazgatóságának szakemberei, a 2-es számú főúton
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Nagyoroszi belterületén, útjavítási munkálatokat hajtott végre több napon keresztül. A nagyobb úthibák kijavítása
megtörtént.

Játszótér
Nagyoroszi Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében Óvodai játszóudvar, közterületi játszótér
fejlesztése – 2022 című, MFP-OJKJF/2022 kódszámú projekt keretében 5.999.999 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert játszótér építésére. Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beékezett árajánlatok
közül a Home For You Kft. ajánlatát fogadta el. A kivitelező cég szakembereivel a helyszíni bejárás már megtörtént
a létesítendő közterületi játszótér területén. Nagyoroszi Község Önkormányzata megkötötte a vállalkozói szerződést,
így hamarosan megkezdődhet a beruházás. Remélem, hogy a megépülő új játszótér sok gyermeknek és szülőnek
okoz majd örömet, hiszen Nagyorosziban évek óta nem volt ilyen létesítmény, ahová az édesanyák, édesapák,
nagyszülők el tudták volna vinni gyerekeiket, unokáikat, hogy megfelelő körülmények között tölthessék el
szabadidejüket. Ez a játszótér a település egyik kulcspontja lehet, ahol gyermekek közösen játszhatnak, a szülők
találkozhatnak egymással, így Nagyorosziban egy új közösségi tér jöhet létre.

Óvodai játékok
A Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsődébe 4 db udvari játék került beszerzésre, telepítésre és engedélyeztetésre,
bruttó 1.993.900 Ft értékben. Ezzel reményeink szerint az utóbbi években megfogyatkozott játékokat tudtuk
valamennyire pótolni, korszerűsíteni. Reméljük, hogy a gyerekeknek sok feledhetetlen perceket adnak az új játékok.

Nagyoroszi Pincesor és Palóc Tündérkert
Nagyoroszi Község Önkormányzata az Agrárminisztérium által meghirdetett Zártkerti Programban „a zártkerti
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatására” megnyert keretösszegből 2022. év június hónapban megkezdte a pályázat megvalósítását. A
fejlesztéssel érintett célterületek a HORA pincesori (zártkerti) településrészen találhatóak. Júniusban megtörtént
az önkormányzati tulajdonú 2451, 2447, 2448 hrsz. külterületen elhelyezkedő zártkerti utak stabilizálása,
karbantartása. A munkálatokat a Green Goes Kft. végezte el. Ennek költsége bruttó 17.971.694 Ft-ba került. A
2432 hrsz. önkormányzati tulajdonú zártkerti területen a Palóc Tündérkert létrehozása, megvalósítására szeptember-
október hónapban kerül majd sor. Ezen a zártkerti útszakaszon 20 km/h sebességkorlátozó és 3,5 t súlykorlátozó
közlekedési táblák kerültek kihelyezésére a pincetulajdonosok, az itt lakók és a felújított útburkolat védelme
érdekében. A tartóoszlopok telepítését és a táblák felszerelését Berki Lajos falugondoknak és a közmunkásoknak
köszönjük. A kihelyezett tartóoszlopok és közlekedési táblák költsége bruttó 220.091 Ft volt.

Németh László Emléktábla avatás
Nagyoroszi Község Önkormányzata és a Nagyoroszi Sport Klub szervezésében 2022. július 2-án került sor a
Németh László Emléktábla avatására a Sportpályán. Ezzel az emléktáblával tisztelegtünk a Nagyoroszi sportélet
legeredményesebb edzőjének és játékosának, aki 2021. október 10-én elhunyt. A rendezvény keretében barátságos
labdarúgó mérkőzések voltak a Lukanényei Öregfiúk, a Nagyoroszi Öregfiúk és a Németh László barátai alkotta
csapotok között. Az ünnepi megemlékezésre, az emléktábla avatására és koszorúzásra az első focimeccs szünetében
került sor. Dávid Ádám János alpolgármester mondott beszédet, melyben megemlékezett az elhunyt sportéletben
betöltött szerepéről, a foci szeretetéről, munkásságáról, eredményeiről, érdemeiről. Ezt követően Nagyoroszi
Község Önkormányzata képviseletében Babicska Károly polgármester és Dávid Ádám János alpolgármester, a
Nagyoroszi Öregfiúk képviseletében pedig Gál József elnök és Varga István koszorút helyezetek el az emléktáblánál.
A mérkőzések után este fél 8-tól a családtagok, barátok, ismerősök, focicsapatok és meghívottak részére közös
vacsorára került sor a Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár aulájában. Ahhoz, hogy ez a rendezvény létrejöjjön,
sok ember áldozatos munkájára, segítségére és felajánlására volt szükség. Szeretnék köszönetet mondani a Knaus
Tabbert Magyarország Kft-nek, Dr. Lukáts Tamásnak, Gál Józsefnek, Varga Istvánnak, Berki Lajosnak,
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Garazsi Józsefnek, Gál Oszkárnak, Petró Lászlónak, Tóth Gábornak, a Nagyoroszi Művelődési Ház és
Könyvtár dolgozóinak Siklai Istvánnénak, Gózner Rékának, Laczkó-Bobák Barbarának, Szabó Editnek,
Szelléné Nyíri Zsuzsának, Kovács Lászlónak, valamint a közmunkásoknak.

Pályázatok
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság által Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium
nyílt pályázati felhívás 5. pályázati alcéljában meghirdetésre került Petőfi emlékezete felhívásra “A MI PETŐFINK”
címmel pályázat került benyújtásra. A projekt tervezett összes költsége: 2.628.115 Ft. A megvalósítás költségeit
sikeres pályázat esetén a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, valamint a kötelezően vállalandó 10% saját
forrást Nagyoroszi Község Önkormányzata finanszírozná. Az önkormányzatnak a pályázati alcél keretében a
“már meglévő, Petőfire, valamint az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra utaló emlékek (kivéve épületek)
felújítása, restaurálása, közvetlen környezetük rendezése” témában lenne lehetősége a Nagyoroszi Művelődési
Ház és Könyvtár előtti parkrészen korábban szökőkútként működő emlékmű felújítására. A kút jelenleg évek óta
nem működtethető, állapota folyamatosan romlik. A „Petőfi 200” pályázat keretében helyi alkotókkal méltó emléket
szeretnénk állítani Petőfinek, melynek a szökőkút szolgálná az alapját. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.
Nagyoroszi Község Önkormányzata által az Élhető települések című pályázati felhívásra benyújtott támogatási
kérelmet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője
33.000.940 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.  A felhívás keretében az alábbi tevékenységek kerülnek
megvalósításra:
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése -zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója
Hulladékkezelés, kármentesítés -illegális hulladéklerakók felszámolása
A pályázat jelenleg a Támogatási Szerződés aláírása alatt áll.

Utcatáblák
Nagyorosziban található utcajelző táblák és azok tartószerkezeteik régóta rossz műszaki állapotban voltak, több
helyen már hiányoztak. A tájékoztatás és a településkép szebbé tétele miatt, Nagyoroszi Község Önkormányzata
úgy döntött, hogy új utcajelző táblákat telepít a régiek helyett és a hiányzókat pótolja. A táblákat a Knaus Tabbert
Magyarország Kft. díjmentesen biztosította a kivitelezéshez, melyet ezúton is nagyon köszönünk. A 192 db
táblára a feliratozását Horváth Zoltán grafikus készítette el és minden táblára felkerült Nagyoroszi Község címre
is. Ennek költsége bruttó 305.155 Ft volt. A tartószerkezetek kivitelezésével kapcsolatos munkálatokat (a régi
oszlopok, táblák kiszedése, telephelyre szállítása, a tartószerkezetek tervezése, gyártása, színezése, telepítése,
táblák felszerelése) Szabóki Balázs egyéni vállalkozó és dolgozói munkáját dicséri. A beruházás költsége 3.000.000
Ft (AAM) volt, melyet Nagyoroszi Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosított.
A telepített új, esztétikus, időtálló utcajelző táblák a lakosság, a kirándulók, mentők, rendőrök, tűzoltók stb.
eligazodását segítik településünkön.

Nagyoroszi Falunap

Az időjárási körülmények nem könnyítették meg a szervezést, sőt több település le is mondta a 2022. augusztus
20-ára szervezett programokat. De mi kitartottunk, és akik eljöttek, azoknak adottak voltak a körülmények, hogy
jól érezhessék magukat! Nagy öröm volt számunkra, hogy a környező településekről, sőt Szlovákiából is eljöttek
hozzánk, hogy részt vegyenek a hajnali 3 óráig tartó rendezvényünkön. Szeretnénk külön köszönetet mondani a
Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének, Siklai Istvánné Jusztinak és csapatának
(Laczkó-Bobák Barbara, Gózner Réka, Kovács László, Szelléné Nyíri Zsuzsanna, Szabó Edit, Siklai István),
akik hetek óta szervezték ezt a napot, és szombaton is maximálisan helytálltak.
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Nagyoroszi Község Önkormányzata és a magam nevében köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki
bármilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy az augusztus 20-ai falunap létrejöhessen.

A szuszogót főző asszonyoknak: Dávid Jánosné, Farkas Sándorné, Herczeg Józsefné, Kira Istvánné, Félix
Ágnes, Farkas Ottokárné, Vass Józsefné, Majer Csabáné, Pintér Sándorné, Benyó Pálné. Külön köszönet
Kira Istvánnak, aki lelkesen segítette a hölgykoszorú munkáját a szuszogó készítése során.

Az ajándékok felajánlóinak, aki hozzájárultak a tombolasorsoláshoz: Juhász Miklós (Fespizz Kft., Blau-System
Kft.), Tóth Gergely (Gazdabolt és Vegyeskereskedés), Molnár László (Miller’s Inn Panzió és Étterem),
Farkas Tamás, Baricz Julianna (COOP), Balázs László (Zöldséges), Vándornyik család, Sohan Zsuzsanna
(Virágbolt), Laczkó-Bobák Balázs, Kovács Bence (KOBE GSM), BG Construct Kft. Turcsányi Judit
(Fodrász), Molnárka Judit (Műkörmös), Mosonyi Karolina (Kozmetikus), Juhász Zsolt (ZsZs Fruit. Kft.),
Vajzer Sándor, Krasznai Gyula, Lipták István (Lipi Kert Söröző), Tapasztóné Vass Katalin (Manókaland),
Köblösné Fodor Aranka, Záhorszky Mónika, Medve Szabolcs (Perfect House Szerkezet Kft.), Laczkó -
Bobák Barbara.

Köszönöm azoknak is a felajánlásaikat, akik kérték, hogy a nevük ne hangozzék el a sorsoláson!

Köszönöm: a falugondnoknak Berki Lajosnak és a közmunkásoknak: Lakatos Róbertnek, Garai Lajosnak,
Ster Szebasztián Krisztofernek, Stass Gábornénak, Balog Edinának, Dóczy Szilviának, Bali Józsefnének,
Tóth Mihálynénak, Zöld Erikának, akik szintén sokat dolgoztak a falunap előkészítésében és a rendezvény
utáni „romok” eltakarításában.
a diákok segítő munkáját: Szabó Gyöngyvérnek, Veres Csengének, Varga Virágnak, Kovács Szerénának,
Tóth Milánnak, Szombathy Viktóriának és Maruzs Noéminek.
Deákné Molnár Ágnesnek és Veres Ágnes Bernadettnek, aki a fellépő vendégművészek, meghívott vendégek
fogadásában, vendéglátásában, kiszolgálásában segítette a szervezők munkáját.

Burger Ferenc atyának, aki megtisztelte az augusztus 20-ai rendezvényünket, melynek keretében kenyéráldást
mondott és megszentelte az új kenyeret, továbbá a Szent Miklós Kórus tagjainak (Megyeri Attiláné, Dávid
Jánosné, Molnárka Andrásné, Pintér Sándorné, Hámoriné Szajbert Piroska, Majer Csabáné, Tóthné Kovács
Kinga), akik énekükkel szebbé tették az ünnepséget, Varga Lucának az elmondott versért.  Deákné Molnár
Ágnesnek és Gál Zsuzsannának, akik az új kenyeret felszeletelték, hogy a képviselő-testület tagjaival együtt
megkínálhassuk a rendezvényen résztvevőket a megszentelt új kenyérből.
Nagyoroszi Polgárőr Egyesület tajainak a rendezvény biztosítását: Gyuricza Pálnak, Dudás Gábornak, Dudás
Zsoltnak, Molnár Ferencnek, Rostár Jánosnak, Mák Lászlónak, Lukács Sándornak, Horváth Attilának,
Horváthné Tóth Erikának, Horváth Kingának.

Babicska Károly  polgármester
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40/2022. (05.25.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2021. évről szóló éves belső ellenőrzési jelentést a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

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

41/2022. (05.25.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az új temető kerítés egy szakaszának felújítására
benyújtott árajánlatokat, és a BG Construkt Kft. (1138
Budapest, Váci út 134-136, D. 6/27. adószám:
27191284-2-41) nettó: 4.390.200 Ft, bruttó: 5.575.554
Ft-os ajánlatát fogadja el.

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

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

42/2022. (05.25.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi Önkormányzat-Kossuth út közötti
szakasz (2/18 hrsz) járdafelújításra benyújtott árajánlatokat,
és a DOMINO Nógrádi Építő Kft.  (2660
Balassagyarmat, Hunyadi utca 4. 3/9., adószám:
27763250-2-12) nettó: 2.903.200 Ft, bruttó: 3.687.064
Ft-os ajánlatát fogadja el.

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

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

43/2022. (05.25) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi közösségszervezéshez
kapcsolódó eszközbeszerzésre benyújtott árajánlatokat, és
a Király Stúdió Színpadtechnika Kft. (2600 Vác,
Csatamező u. 10-12., adószám: 25081505-2-13) nettó:

1.191.100 Ft, bruttó: 1.512.697 Ft-os ajánlatát fogadja
el.

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

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

44/2022. (05.25) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatójának kérelmét az intézmény 2022. évi
költségvetésének módosítására vonatkozóan.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 3.202.000 Ft bér és
416.260 Ft járulék, összesen 3.618.260 Ft többlet-
előirányzatot biztosít a Nagyoroszi Művelődési Ház és
Könyvtár személyi juttatásaira.

A Képviselő-testület a többlet-előirányzatot a 2022. évi
költségvetés tartaléka terhére biztosítja, mely összeget a 2022.
évi költségvetés módosításakor tervezni kell.

Ha t ár idő :  ha t á r o z a t  sz e r int
Felelős: Babicska Károly polgármester

45/2022. (05.25) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a szociális tüzelőanyag igénylésének
lehetőségéről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a szociális ellátások körének bővítése
érdekében a Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3.
melléklet 2.2.1 pont alapján a települési
önkormányzatok 2022. évi szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen, a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter által kiírt pályázat
alapján szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be.  Az igénylésben
152 erdei m3 keménylombos fafajta támogatását kéri
feltüntetni.
A Képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról
szóló pályázati felhívásban és a Szociális ellátások rendjéről
szóló önkormányzati rendeletben megfogalmazott feltételeket
vállalja, a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől
semmilyen ellentételezést nem kér.
A Képviselő-testület az önrész 152.000 Ft + Áfa összegét,
bruttó: 193.040 Ft-ot, valamint a kezelési, raktározási, őrzési,
szétosztási, kiszállítási költségeket a 2022. évi költségvetés
tartaléka terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a
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szükséges intézkedéseket a döntéssel kapcsolatosan.

Hat árid ő:  2 022 .  a ugus z t u s  3 1 .
Felelős: Babicska Károly polgármester

46/2022. (05.25) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Nagyoroszi, Bajcsy-Zsilinszky út 57. szám alatti
ingatlan tulajdonosának kérelmét az ingatlan előtti
közterületen álló 1 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 a kérelemben vállalt 1 db japánfűz
közterületre történő ültetésével a kivágott fák pótlásáról
gondoskodik.

Ha t á ri dő :  é r t e lemsz er űe n
Felelős: Babicska Károly polgármester

47/2022. (05.25) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a gépjármű üzemeltetési szabályzatról
készített előterjesztést, és 2022.06.01. napjától a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület a mikrobusz nem önkormányzati
érdekből történő igénybevételére 660 Ft/km térítési díjat
állapít meg.

A mikrobusz és a tehergépkocsi vezetésével a képviselő-
testület a falugondnokot bízza meg. A falugondnok
akadályoztatása esetén a polgármester dönt az
Önkormányzattal munkaviszonyban, egyéb
foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállaló
gépjárművezetői feladatokkal történő megbízásáról.

Ha t ár idő :  ha t á r o z a t  sz e r int
Felelős: Babicska Károly polgármester

48/2022. (05.25) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanon
épített kerítéssel kapcsolatos döntést a következő testületi
ülésre halasztja, melyre meghívja Kenyeres István megbízott
főépítészt.

Ha t ár idő :  ha t á r o z a t  sz e r int
Felelős: Babicska Károly polgármester

49/2022. (05.25) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte a József Attila út 9. szám alatti lakóház
közterületről ráfolyó esővíz okozta állag romlásáról és
szerkezeti károkról készített statikai szakvéleményt.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
szakvéleményben javasolt csapadékvíz elvezetési,
útburkolati munkálatokat saját költségén elvégezteti.
Felkéri a polgármestert a szükséges munkálatok
megszervezésére, árajánlatok bekérésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Babicska Károly polgármester

50/2022. (05.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság
által Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium nyílt pályázati
felhívás 5. pályázati alcél: Petőfi emlékezete felhívásra
benyújtásra kerülő “A MI PETŐFINK” című (A2030/
N2422 adatlap-azonosító) pályázat munkálataira
benyújtott árajánlatokat. A projekt összes költsége:
2.628.115 Ft.

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázatban
betervezett 2.628.115 Ft bruttó összeg 10%-a (262.812
Ft) rendelkezésre áll, azt a költségvetés tartaléka terhére
biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

51/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a tulajdonában levő 1181 hrsz-ú, szőlő művelési
ágú ingatlanra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta,
és az alábbi döntést hozta: a Nagyoroszi 1181 hrsz-ú
földterületet 264.000 forintért értékesíti Gregorcsok
Zsolt Péter, Gregorcsok Máté Zsolt és Gregorcsok-
Neszmélyi Krisztina Ildikó részére.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester
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52/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi közterületi játszótér
kialakítására benyújtott árajánlatokat, és a Home For
You Kft. (. (2655 Szente, Kossuth út 74/2., adószám:
13370413-2-12) nettó: 4.628.062 Ft, bruttó: 5.877.639
Ft-os ajánlatát fogadja el.

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

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

53/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5.000 Ft/ fő bölcsőde-, illetve 5.000 Ft/ fő óvodakezdési
támogatást állapít meg valamennyi bölcsődébe, illetve
óvodába beíratott Nagyorosziban állandó lakóhellyel
rendelkező gyermek szülője vagy törvényes képviselője
részére. A Nagyorosziban állandó lakóhellyel
rendelkező, nappali tagozatos képzésben részesülő
(kiskorú esetében az eltartó szülő vagy törvényes
képviselő részére) általános iskolai tanuló részére 10.000
Ft/fő, középiskolai tanuló részére 15.000 Ft/fő,
felsőoktatási intézmény hallgatója részére 20.000 Ft/fő
iskolakezdési támogatást állapít meg.
A támogatás igénybevételéhez tanulói, illetve hallgatói
jogviszony igazolás szükséges a Nagyorosziban állandó
lakcímmel rendelkező, de más település oktatási
intézményeiben tanulóktól, melyet 2022. szeptember 30-
ig lehet benyújtani a Közös Hivatalban. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
A megállapított támogatás 2022. október 30-ig kerül
kifizetésre a Közös Hivatal pénztárában.
Határidő: a határozat szövege szerint
Felelős: Babicska Károly polgármester

54/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az OTYS Építő Kft. (2030 Érd,
Bádogos u. 57., adószám: 23087567-2-13) Nagyoroszi
Fő út melletti járda (Ady Endre úttól az orvosi rendelőig
tartó szakasz) és orvosi rendelő előtti parkoló felújítási
munkálataira benyújtott aktualizált nettó: 14.138.337 Ft,
brut tó: 17.955.688 Ft-os kivitelezési ajánlatát,
kiegészítve a nettó: 2.070.000 Ft, bruttó: 2.628.900 Ft-
os egyéb költségekkel (forgalomtechnikai terv,
ideiglenes forgalomtechnika, végleges
forgalomtechnika) árajánlatát, és azt elfogadja.

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

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

55/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta Sipos József beszámolóját a 2020-
2021. évi ebrendészeti feladatokról, és azt elfogadja.

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

56/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Művelődési Ház terembérleti díjainak
módosításáról szóló előterjesztést.

A Képviselő testület úgy dönt, hogy a Nagyoroszi
Művelődési Ház és Könyvtár egyes helyiségeit az
önkormányzati intézmények (ideértve Börzsöny
Általános Iskola), nyugdíjas klubok, civil szervezetek,
az intézmény térítésmentesen látogatható szakköreinek
tagsága, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, helyi
Vöröskereszt, az előre meghatározott időpontokban
ingyenesen használhatják, egyéb esetben az alábbi
bérleti díjakat kell alkalmazni 2022. július1. napjától:
Bérleti díj mértéke

Házasságkötés (aula + étterem):
Helyi lakos:120.000 Ft/lakodalom
Vidéki lakos:150.000 Ft/lakodalom

Egyéb, éjszakát is magába foglaló programok (aula + étterem,
vagy színházterem + aula): disco, bál, zenés rendezvények
60.000 Ft/ alkalom

Családi események, pl. ballagás, stb. (étterem)3000 Ft/óra
Gyászszertartás 1000 Ft/óra
Vásárok (aula)5.000 Ft/óra

Heti rendszerességgel működő térítéses szakköri
foglalkozások (női torna, gerinctorna, jóga, stb.)2.000 Ft/óra

Előadások, tanfolyamok, (KRESZ, elsősegélynyújtó,
számítógépkezelői, idegennyelv, nyelvvizsga felkészítés,
stb.)3.000 Ft/óra

Felső emeleti iroda (kivéve rendőrség, polgárőrség) 25.000
Ft/ hó

Emeleti kisterem 3.000 Ft/alkalom
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A Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár
tulajdonában lévő eszközök állagmegóvása érdekében
eszközök nem kölcsönözhetőek. (Pl. sörpad, szék,
hangosítástechnikai eszközök: hangfal, erősítő,
mikrofon stb).

Az intézményvezető egyedi elbírálást igénylő esetben
saját hatáskörben mérlegelhet i a bérleti díjjal
kapcsolatos döntést, melyről utólagos beszámolással
tartozik a polgármester, illetve a képviselő-testület felé.

Ha t á ri dő :  20 22 .  jú liu s  1 .  nap já t ó l
fo lya ma t o s ,  a  bé r le t i  d íjak  mó d o s ít á s á ig
Felelős: Babicska Károly polgármester

57/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Nagyoroszi Község
Önkormányzata tulajdonát képező Nagyoroszi 2448
hrsz-ú, 576 m2, területű fásított területként nyilvántartott
ingatlannak a telekalakítási vázrajzon útként megjelölt
részét, telekalakítási eljárás során az önkormányzati
tulajdonú 2451 hrsz-ú kivett közúthoz csatlakoztatja. A
fennmaradó, szabvány alatti 2448 hrsz-ú kivett fásított
területrészhez csatlakozik a szintén önkormányzati
tulajdonú 2449 hrsz-ú kivett fásított terület megnevezésű
ingatlan.

A földrészlet megosztásának költségeit Nagyoroszi
Község Önkormányzata vállalja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a
telekalakítási eljárás érdekében szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

58/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde többcélú
intézmény intézményvezetői pályázatainak
véleményezésére Györgyné Dakos Szilvia, Szinovszki
Ágnes, Vinczéné Szunyogh Judit tagokkal alakítja meg
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése szerinti
szakértelemmel rendelkező véleményező bizottságot.
Megbízom a bizottságot, hogy a pályázati határidőt
követően a pályázókat hallgassa meg, majd a bizottság
a benyújtott pályázat és a meghallgatás alapján
kialakított véleményét – a döntés segítése céljából –
foglalja írásba és terjessze elő.

59/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem támogatja, hogy a Római Katolikus
Plébánia a 2022. évi önkormányzati támogatást fűnyíró
traktor vásárlására fordítsa. A költségvetési rendeletben
megállapított összeget kizárólag a templom vagy a
parókia állagmegóvására vagy felújítására fordíthatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

60/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja a Nagyoroszi Nyugdíjas Klub 2022.
évi önkormányzati támogatás iránt benyújtott kérelmét.
A költségvetési rendeletben megállapított támogatási
összeget javasolja átutalni a nyugdíjas klub
folyószámlájára.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

   Kapás Ildikó jegyző

61/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja a Légvédelmi Hagyományőrző
Egyesület 2022. évi önkormányzati támogatás iránt
benyújtott kérelmét. A költségvetési rendeletben
megállapított 500.000 Ft támogatási összeget javasolja
átutalni az egyesület folyószámlájára.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

62/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy támogatja a 2022. augusztus
20-i motoros kaszkadőr bemutató megszervezését.

A Képviselő-testület biztosítja a 250.000 Ft tiszteletdíjra
szükséges összeget a 2022. évi költségvetés tartaléka
terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
RRT Szabadidő és Motorsport Sportegyesülettel
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kötendő megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

63/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja a Nagyoroszi Polgárőr Egyesület
2022. évi önkormányzati támogatás iránt benyújtott
kérelmét. A költségvetési rendeletben megállapított
250.000 Ft támogatási összeget javasolja átutalni az
egyesület folyószámlájára.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

64/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja a Börzsöny Általános Iskola 2022.
évi önkormányzati támogatás iránt benyújtott kérelmét.
A költségvetési rendeletben megállapított 1.000.000 Ft
támogatási összeget javasolja átutalni az iskola
folyószámlájára.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

65/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja a Nagyoroszi Sport Klub 2022. évi
önkormányzati támogatás iránt benyújtott kérelmét. A
költségvetési rendeletben megállapított támogatási
összegből 500.000 Ft-ot javasolja átutalni a Nagyoroszi
Sport Klub folyószámlájára.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

66/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2021. évi szociális és gyermekvédelmi feladatokról
szóló beszámolót a csatolt melléklet szerinti
tartalommal elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

67/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége 2021. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

68/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

69/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a jegyzői és falugondnoki költségtérítés
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:

A jegyző költségtérítésének folyósítását, melynek
összege 80.000 Ft/hó és a falugondok költségtérítésének
fo lyó s í t á s á t ,  me lynek  ö s sz ege  60 . 00 0  Ft / hó
20 22 .  jú liu s  1 - ve l  meg sz ün t e t i .
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a 2022. évi költségvetési
rendelet módosítására.  A „költségtérítések”
költségvetési sorról a 2022-es évre felszabaduló, bruttó
840.000 Ft összeg és az ezt terhelő 13 %-os szociális
hozzájárulási adó 109.200 Ft, azaz összesen 949.200 Ft
kerüljön átvezetésre a tartalékalapba.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

70/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbi döntést
hozza:

2022. július 1-től a falugondok munkaköri leírásába
kerüljön beépítésre a bölcsőde-óvoda fűtő-karbantartói
feladatok ellátása. Munkabére havi bruttó 375.942 Ft-
ról havi bruttó

400.000 Ft-ra emelkedjen.  Ennek megfelelően kerüljön
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módosításra a vele kötött munkaszerződés és a
munkaköri leírás.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

71/2022. (07.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a
három fős szakértelemmel rendelkező bizottság
véleményére - a Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és
Bölcsőde óvodavezetői munkakör betöltésére kiírt
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján – tekintettel arra,
hogy a Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde
óvodavezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati
eljárás eredménytelen volt – az óvodavezetői feladatok
ellátására a 2022. október 1. napjától 2023. augusztus
31-ig terjedő időszakra a Nagyoroszi Óvoda és Bölcsőde
intézményvezető-helyettesét, Balogh Attila Ferencné
óvodapedagógust bízza meg.
A megbízott óvodavezető illetményét a vonatkozó
jogszabályi előírások szerint kell megállapítani. Vezetői
pótléka a mindenkori illetményalap 80 %-a.
Felhatalmazza a polgármestert a vezetői megbízással
kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. szeptember 30.
a pályázó értesítése: azonnal

Felelős: Babicska Károly polgármester

72/2022. (07.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja/nem támogatja, hogy az Itt vagy
Otthon Kulturális-, Hagyományőrző-, és Turisztikai
Egyesület 2022. évi önkormányzati támogatás iránt
benyújtott kérelmét. A költségvetési rendeletben
megállapított 2.000.000 Ft támogatási összegből
fennmaradó át nem utalt 1.000.000 Ft-ot javasolja
átutalni az egyesület folyószámlájára.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

73/2022. (07.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi utcanévtáblák
tartószerkezetének kivitelezésére benyújtott
árajánlatokat, és Szabóki Balázs e.v. (2645 Nagyoroszi,
Petőfi út 22., adószám: 66000279-1-32) 3.000.000 Ft-
os (AAM)  ajánlatát fogadja el a 2022. évi költségvetés
tartaléka terhére.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

74/2022. (07.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár
használati vízvezeték átépítésére benyújtott
árajánlatokat, és úgy dönt, hogy a Nagyoroszi
Művelődési Ház és Könyvtár használati vízvezeték
átépítésére benyújtott árajánlatokról az önkormányzat
2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
ismeretében dönt.

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

75/2022. (07.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár
tűzivíz vezeték átépítésére benyújtott árajánlatokat, és
úgy dönt, hogy a Nagyoroszi Művelődési Ház és
Könyvtár tűzivíz vezeték átépítésére benyújtott
árajánlatokról az önkormányzat 2022. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámoló ismeretében dönt.

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

76/2022. (07.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a 723/5 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú kivett beépítetlen terület művelési ágú
területen épített kerítésről szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy birtokvédelmi
eljárást kezdeményez az önkormányzat tulajdonában
álló területen önkényesen, szabálytalanul kerítést
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építővel szemben, és kezdeményezi az építtető
kötelezését önkormányzati területen álló kerítés
lebontására.

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

77/2022. (07.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az „Ajánlat önkormányzati tulajdonú ingatlan
megvásárlására” tárgyban hozott 51/2022. (06.29.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonát
képező Nagyoroszi zártkert 1181 helyrajzi számú, 755
m2 nagyságú, szőlő művelési ágú területet 264.000 Ft-
ért, azaz kettőszázhatvannégyezer forintért értékesíti
Gregorcsok Zsolt Péter 1038 Budapest, Ráby Mátyás
utca 39. szám alatti lakos részére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására.

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

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Magyar Falu
Program keretében az Önkormányzati járdaépítés/
felújítás támogatása – 2022 című, MFP-BJA/2022
kódszámú projekt keretében elkészült a Községháza és
a Kossuth út közötti járdaszakasz (kivéve híd fölötti rész)
felújítása. A kivitelező a DOMINO Nógrádi Építő Kft.
volt. Az érintett járdaszakasz átadás-átvétele 2022. július
6-án megtörtént.
Bízunk benne, hogy a hosszú évek óta rossz műszaki
állapotban lévő, balesetveszélyes járdaszakasz
felújításával, biztonságosabban közlekedhetnek a
gyalogosok a falu központjában.

Babicska Károly
polgármester

Já rd aép í t és
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Játszótér

Nagyoroszi Község Önkormányzata a Magyar Falu
Program keretében Óvodai játszóudvar, közterületi
játszótér fejlesztése – 2022 címû, MFP-OJKJF/2022
kódszámú projekt keretében 5 999 999 Ft vissza nem
térítendõ támogatást nyert játszótér építésére.
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
az alábbi döntést hozta:

„52/2022. (06.29.) számú Képviselõ-testületi
határozat:

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi közterületi játszótér
kialakítására benyújtott árajánlatokat és a Home For You
Kft. ajánlatát fogadja el.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozói szerzõdés megkötésére.”
A kivitelezõ cég szakembereivel a helyszíni bejárás már
megtörtént a létesítendõ közterületi játszótér területén.
Nagyoroszi Község Önkormányzata megkötötte a
vállalkozói szerzõdést a Home For You Kft-vel, így
hamarosan megkezdõdhet a beruházás.
Remélem, hogy a megépülõ új játszótér sok gyermeknek
és szülõnek okoz majd örömet, hiszen Nagyoroszinak
évek óta nem volt ilyen létesítménye, ahová az
édesanyák, édesapák, nagyszülõk el tudták volna vinni
gyerekeiket, unokáikat, hogy megfelelõ körülmények
között tölthessék el szabadidejüket.
Ez a játszótér a település egyik kulcspontja lehet, ahol
gyermekek közösen játszhatnak, a szülõk találkozhatnak
egymással, így Nagyorosziban egy új közösségi tér jöhet
létre.

Babicska Károly  polgármester

Nagyoroszi Pincesor és Palóc Tündérkert
kapcsolatos tájékoztató

Kedves Nagyorosziak!

Nagyoroszi Község Önkormányzata az
Agrárminisztérium által meghirdetet t Zártkerti
Programban (ZP-1-2021) „a zártkerti besorolású
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
infrast rukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatására” megnyert keretösszegből 2022. év június
hónapban megkezdte a pályázatunk részletes anyagában
megfogalmazott és 100%-ban támogatott beruházás
végrehajtását.

A fejlesztéssel érintett célterületek a HORA pincesori
(zártkerti) településrészen találhatóak, ahol a projekt két
alcél kivitelezési munkáival valósul meg.

I. Az önkormányzati tulajdonú 2451, 2447, 2448
hrsz. külterületen elhelyezkedő zártkerti utak
stabilizálása, karbantartása. (megvalósult
2022. júniusában!)

II. A 2432 hrsz. önk. tulajdonú zártkert gyümölcs
és szőlő telepítésre alkalmas részén a talaj
előkészítési- és telepítési munkák, a biológiai
alap (gyümölcstermő növények, tájfajták)
beszerzésének együttes célja az un. Palóc
Tündérkert létrehozása. (a folyamatban
tervezett megvalósítás 2022. szeptember-
október!)

A rossz állapotú – zártkerteket érintő – földút
stabilizálása és karbantartása június végén megvalósult.
A Hora pincesor tulajdonosai a megújított és tájképbe
illő módon kivitelezett utat már használatba vehették.
Az útburkolati infrast ruktúra fejlesztésének
következtében ez a település rész újra képes jobban
bekapcsolódni a falu mindennapi életébe úgy, hogy a
település lakói és a térségben túrázók is örömmel (első
sorban gyalogosan, biciklivel) biztonságban – a 2-es
nagy forgalmú útszakasz elkerülésével – használhatják
ezt a megújult útszakaszt.

Figyelem: A megújított burkolatú szórt és tömörített
köves felületű útszakaszon az állagmegóvás érdekében
3,5 tonnát meg nem haladó súlykorlátozás bevezetését
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tartjuk indokoltnak, melyet hamarosan közlekedési
táblák kihelyezésével jelölünk az érintett Hora zártkerti
útszakaszon. Kérjük ennek figyelembe vételét a
kivitelezett út infrastruktúra hosszú távú hasznos
élettartam növelésének és megóvásának érdekében.

Használjuk az utat örömmel, biztonságban közben pedig
fedezzük fel településünk Hora pincesori érétkeit.

Varga Gábor képviselő

I lye n  vo lt  -  i l ye n  le t t

Németh László emléktábla avató

Július 2-án, László névnap utáni első szombaton,
megtartottuk Németh László emléktábla avatóját, egy
barátságos focimérkőzés, és utána egy közös vacsora
keretében. Polgármester úr a beköszönőjében már
felsorolt mindenkit, aki az esemény létrejöttében
segített. Én is ehhez csatlakozva szeretnék köszönetet
mondani mindenkinek, hogy az elsőszóra jött, és segített
a pálya, és annak környezetének rendbetételében. Vagy
akár csak az esemény létrejöttében vette ki a részét. Ez
ad bizakodásra okot, hogy Nagyorosziban lesz még
idővel versenyszerű labdarúgás, amíg vannak ilyen tenni
akaró emberek.

Dávid Ádám János  alpolgármester

Az emléktábla avató további képeit a túloldalon
láthatják.
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Ehunytak

Szabó Miklós Tibor élt 89 évet

Busai Tibor Istvánné (született: Hébel Magdolna) élt
64 évet

Botos Gézáné (született: Gál Vilma) élt 78 évet

Krauz Józsefné (született: Turi Ágnes) élt 79 évet

Nagy József Lászlóné (született: Sós Margit) élt 88
évet

Mravik István élt 69 évet

Kedves Nagyorosziak!

A Varrogató kör megosztana Önökkel egy felhívást:
Horgoljuk meg Nagyoroszi karácsonyfáját! Szeretnénk
egy kézműves karácsonyfát készíteni horgolt anyagból.
Ehhez várjuk a lelkes résztvevőket hetente,  a
Művelődési Házban tartandó összejövetelünkön. Előre
láthatóan a foglalkozások minden héten hétfőn délután
17 órától 19 óráig várja a lelkes, segítőkész varrni,
horgolni vágyókat a 4. teremben.
Az alapanyagokat mi biztosítjuk, horgolni is
megtanítjuk, aki szeretné. Az elkészült alkotás a
Művelődési Ház aulájában kerül majd kiállításra az
advent időszakától kezdődően szilveszterig.
A Varrogató kör időpontjairól tájékozódni lehet a
Facebookon, valamint személyesen bent a Művelődési
Házban, nyitvatartási időben.

                            Köszönettel: a Varrogató kör tagjai.
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Megszülettünk!

Pintér Nimród    2022.06.22.
Varga Zorka        2022.07.09.
Vándornyik Ákos Alex     2022.07.29.

Lakossági bejelentő

Honlapon elkészült a lakossági bejelentő menüpont.

Az alábbi linkeken keresztül lehet elérni az oldalakat
közvetlenül:
https://nagyoroszi.hu/katyubejelento/
https://nagyoroszi.hu/lakossagi-bejelento/

A közérdekű menüpont alatt is meg lehet találni.

Az oldalon keresztül bejelentett hibák, újabb
lehetőséget kínálnak a Lakosságnak, hogy jelezzék az
Önkormányzatnak az észrevételüket, vagy valamilyen
problémára hívja fel a figyelmünket.

Dávid Ádám

Közvilágítás - Hibabejelentése

Nem működő lámpatest esetén a lentebb megadott
elérhetőségek valamelyikén lehet bejelenteni. Minden
hibát ugyanúgy kezelnek, nem függ a hibabejelentő
személyétől.

MVM ÉMÁSZ Számlázás és egyéb ügyek (közvilágítás
é s  eg yé b hibá k) :

Te le fo no n:
- 06- 1 - 474- 9 999
- 06- 2 0- 474- 9999
- 06- 3 0- 474- 9999
- 06- 7 0- 474- 9999

kizárólag hibabejelentésre csak vezetékesről:

- 06 - 8 0- 42- 4 3- 44

Közvilágítási hibabejelentések egyéb módon:

- Az MVM Next EnergiApp-jában található
közvi lágítás hibaje lentésen keresztül

- htt ps: / /eloszto .mvmemaszhalozat .hu
oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton
Bejelentések/ Közvilágítási hibabejelentés
me nü po nt o n  keres zt ü l

- E-mail-ban a kozvilagitas@mvmemaszhalozat.hu
c í me n
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Beszámolók
A Légvédelmi Hagyományőrző Egyesület
programjaiból:

1. Kétnapos buszkirándulás Egerbe

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében
civil közösségi tevékenységek és feltételeinek
támogatása” (2021.) című, FCA-KP-1-2021/4-000002
azonosítószámú pályázat támogatásával segítségével
kétnapos buszkirándulást szerveztünk Egerbe 2022.
július 2 - 3-án.
A kiránduláson 43-an vettünk részt. A város
nevezetességeit idegenvezető segítségével ismertük
meg.
A nagy hőség miatt át kellett a tervezett programokat.
Az első napon délelőtt meglátogattuk a Líciumban lévő
Főegyházmegyei Könyvtárat, majd a Bazilikát, a
Minorita templomot és sétáltunk a város nevezetességei
között.
Ebéd után elfoglaltuk a szálláshelyen a szobákat. Utána
szabadidős programokot szerveztünk. Voltak, akik a
Egri Termál- és Strandfürdőt, vagy a Török Fürdőt
látogatták meg, de sokan hűsölte az Érsekkert fái alatt
is.
Vacsora után Dotto kisvonattal a Szépasszony völgyben
mentünk. Ittpincelátogatással pihentük ki a napi
fáradalmainkat.
Másnap a nagy meleg miatt a csoport úgy döntött, hogy
két részre oszlik. Egyik része meglátogatta az egri várat
idegenvezető kíséretében, a másik része a városi strandot
részesítette előnybe.
Egy nagyon jó sikerült kirándulás volt, mindenki nagyon
jól érezte magát.
Külön köszönettel tartozunk Hornyák Endrénének a
szervezésben nyújtott segítségéért.
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2. IX. Veterán autós – motoros találkozó

2022. augusztus 20-án a Falunap keretében rendeztük
meg a hagyományos veterán autós – motoros találkozót.
A meteorológiai előjelzés (a várható viharos, esős idő)
nagyban befolyásoltan a megjelent résztvevők számát.
De így is a találkozón az ország, illetve Szlovákiából
összesen 26 motorral és 14 gépkocsival vettek részt a
veterán gyűjtök.
Sajnos a jósolt eső dél környékén meg is érkezett, így
el kellett halasztani a felvonulást. Külön köszönet illeti
meg Burger Ferenc plébános urat, aki esőben is
megáldotta a veterán járműveket.
A résztvevőknek emléklappal köszöntük meg a
megjelenésüket és reggelivel, valamint ebéddel láttuk
vendégül őket.
A találkozón különböző díjak kerültek kiosztásra
legidősebb motor és autó, legszebb motor és autó,
valamint a leghűségesebb résztvevő.
Nagy sikere volt a résztvevő veterán járművek mellett
a kiállított fegyvereknek is.
Rendezvény főszervezőjének, Dombovári Lászlónak
köszönjük a munkáját. Külön köszönet jár a
szervezésben és a lebonyolításban nyújtott segítségért
Siklai Istvánnénak és a nagyoroszi és borsosberényi
polgárőröknek.
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Élet a művelődési házban

Az elmúlt nyári időszak is mozgalmasan telt a
Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár
intézményében. Főleg gyermekeknek kedveztünk azzal,
hogy minden csütörtökön ingyenesen látogathatták
kézműves foglalkozásainkat, melyet Laczkó-Bobák
Barabara vezet, azóta is folyamatosan.
Május végén egy jótékonysági bált szerveztünk, melyet
„Mentsük meg Nagyoroszi régi értékeit!”
elnevezéssel folytatunk, s továbbra is várjuk a
felajánlásokat; cserép-és téglajegyek vásárlásával
mindenki hozzájárulhat értékmentő munkánkhoz.

Az idei évben is megemlékeztünk az I. világháborút
lezáró trianoni békeszerződés következményeként
elcsatolt országrészeinkre, az ott élő honfitársainkra, s
az Összetartozás Napja előtt,  június 3-án
koszorúzással és rövid megemlékező műsorral
tisztelegtünk.

Június 3-án könyvtári foglalkozásra vártuk a
Nagyoroszi Nyugdíjas Klub tagjait, akikkel olvasási
szokásaikról, a könyvrendelést is segítő gondolatokról
beszélgettünk.

Június 20-24-ig napközis tábort szerveztünk az
általános iskola alsó tagozatosainak. A 24 gyermek
önköltséggel vett részt az egésznapos programjainkon,
melyben volt „Nagyoroszi nap”, amikor a résztvevők
megismerték Nagyoroszi látványosságait, jelképeit,
jártak a balassagyarmati Palóc Múzeumban, a nőtincsi
Seholszigeten, túrázhat tak Horpácsig, ahol
megnézhették a Mikszáth Emlékmúzeumot, kellemesen
kikapcsolódtak a játszótéren, és ellátogattak a helyi
Ruby Lovastanyára, itt megismerhették a lótartás
hétköznapi mozzanatait, valamint csemegével kínálták
az állatokat.
A tábor részeként, de önálló előadásként is látogathatóan
június 22-éna a Cimbora Produkció bábszínházi
előadásának örülhettek a kicsik. A kiskakas gyémánt
félkrajcárja című mese új feldolgozásban került színre.

Június 25-én - a Légvédelmi Hagyományőrző
Egyesülettel közös szervezésben - ismételten
ellátogatott hozzánk a Honvéd Férfikar, nagy sikerű
adventi koncertjük után most a „Gregoriántól az
operáig” címet viselő előadásukon klasszikus és modern
szerzők ismert műveit mutatták be a nagyoroszi Szent
Miklós templomban. Köszönjük Csordás István
lelkiismeretes szervezőmunkáját , és t isztelettel
köszönjük Burger Ferenc Plébános Úrnak, hogy helyet
biztosított e méltán népszerű és nemzetközileg is
elismert együttesnek templomunkban, kedves, méltató
szavaiért is hálásak vagyunk.
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Július 4-én a kismamáknak és a kisgyermekes
anyukáknak szerveztünk könyvtári foglalkozást, melyen
új, csecsemőgondozással és gyermekneveléssel
kapcsolatos szakkönyveket ajánlottunk számukra,
valamint beszégetőkörben mindenki megoszthatta
tapasztalatait, olvasási élményeit, igényeit.

Július 23-án ismételten sor került a Nagyoroszi
Értéknapra, mely egy kiállításmegnyitóval indult.
A tárlaton ma élő és alkotó nagyorosziak munkáit
tekinthették meg az idelátogatók. Jó volt látni, ahogy
intézményünk aulája roskadásig megtelt festményekkel,
grafikákkal, hímzésekkel, horgolt tárgyakkal, festett
kisbútorokkal, faragványokkal, kézműves termékekkel,
mézzel, gobleinnel, pontfestészettel készült képekkel,
bőrdíszműves alkotásokkal. Külön öröm volt, hogy
versgyűjtemény, költemények is kerülhettek aulánk
falára.

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2. alkalommal hirdetett fotópályázatot Nagyoroszi –
tájkép, Nagyoroszi élővilága és Nagyoroszi
nevezetességei kategóriában. Fentebb említett
kiállításunkon az elkészült és benyújtott pályamunkák
is bemutatásra kerültek.

Az értéknap délutánján kézműves foglalkozások és
ugrálóvár várta a kicsiket, fellépett a Hangszedő
együttes, a HannaDiva hastánccsoport, Mátyás Gyula
kongás. Sajnos az esti utcabált elmosta az eső, de így is
remek napot zártunk. Mindenkinek köszönjük a
közreműködést!

Augusztus 19-én Herczeg Adrienn színművész,
községünk szülötte járt intézményünkben, egy jó
hangulatú, beszélgetős estet tölthetett vele a közönség,
melynek címe: „Találkozásaim” arra utalt, hogy
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bemutassuk: a színész-rendező-művésztanár pályája
során kikkel, milyen érzésekkel, irányzatokkal,
helyzetekkel találkozott. Ezúton köszönjük neki a
közvetlen hangvételű, humorral  és vidámsággal tűzdelt
emlékezést.

Az idei nyári szezon legnagyobb rendezvénye az
augusztus 20-án megtartott , a Légvédelmi
Hagyományőrző Egyesülettel közösen szervezett
Veterán Autós-Motoros Találkozóval egybekötött
Nagyoroszi Falunap, melyet a viszontagságos időjárás
ellenére is lebonyolítottunk.
Az esőre álló, borús idő nem tántorította el a gyülekező
motorosokat, autósokat, valamint a reggeli órákban már
ételt készítő főzőverseny résztvevőit a jelenléttől. A
szuszogófőző asszonyok is korán kezdték a munkát,
hogy megfőzzék és megismertessék mindenkivel a
jellegzetesen palóc szuszogót. Köszönet a kitartásukért!
Köszönjük továbbá a kitelepült arusoknak, hogy ők sem
adták fel, és mosolyogva szolgálták ki a sokszor
esernyővel sétálók sokaságát, valamint a helyi
kézműveseknek tartozunk hálával, hogy segítették a
kicsik szórakozását!

Az ünnepélyes kenyérszentelésünket intézményünk
színháztermében tartottuk, majd a motorosok megáldása

következett. Ez után kezdetét vette a zenés forgatag,
melyet az időjárásnak megfelelően hol az épületen belül,
hol a művelődési ház mögött épített színpadon
tartottunk. Éppen ezért a RépaRetekMogyoró
(Demeter Zsuzsi és Kiss Dóri) interakt ív
gyermekprogramja a fedett, kinti színpadon zajlott, a
gyermekek nagy örömére, Bunyós Pityu műsorára már
bent énekelt-táncolt közönsége. A HannaDiva
Hastánccsoport keleti hangulatot árasztó tánca után
Takács Nikolas lépett színpadra, s varázsolt el
mindannyiunkat, feledtetve a szitáló esőt.
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A fotópályázat és a főzőverseny értékelése után
következett a tombolasorsolás, melyhez a nagyértékű
felajánlásokat községünk vállalkozói adták. A fődíjat a
Képviselő-testület ajándékozta a nyertesnek: egy
105.000 ft-os wellness-kupont. Ekkor már a hangulat a
tetőfokára hágott, a kongashow után kezdetét vette a
hajnalig tartó diszkó, a zenét DjGabryl (Nagy Gábor)
szolgáltatta.
Mindenkinek tisztelettel köszönjük, aki bármilyen
formában segítette, támogatta vagy látogatta a
rendezvényt, hiszen ez mindnyájunk sikere volt!
Augusztus 25-én, a délelőtti órákban az óvodába induló
gyerekek és szüleik vehettek részt egy játékos
foglalkozáson, és egy, a vezető óvónővel, óvó nénivel,
védőnővel, családsegítő központ vezetőjével közös
beszélgetésen, melynek fókuszában az „óvodakezdés”
nehézségeinek enyhítése állt. Mindenkinek köszönjük,
akik elfogadták meghívásunkat.

Terveink az őszi időszakra:
- Szeptemberben indul színjátszó körünk

általános iskolás gyerekek számára, valamint
folytatódik a nemezelő szakkör munkája. Új,
rendszeres kézműves tevékenységeinkre –
gyöngyfűzés, makramézás – is várjuk
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szeretettel a jelentkezőket a 06203572802-es
telefonszámon vagy személyesen a művelődési
házban!

- Színházi előadás is várja a kedves érdeklődőket,
melynek címe: „Prókátorok”.  A pontos
időpontot és minden információt facebook-
os oldalunkon és utcai plakátokon fogjuk
közzé tenni!

-  a MAGYAR NÉPMESE NAPJÁHOZ
kapcsolódóan RAJZPÁLYÁZATOT hirdetünk
óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos és
felnőtt kategóriában, értékes
könyvutalványokkal jutalmazzuk a
díjazottakat! Minden pályaművet kiállítunk!
Kiállításmegnyitó: 2022. szeptember 29. 16:00

- Október 4-én, 13.00-tól az Idősek Napja
tiszteletére szervezett műsorunkra nagy
tisztelettel várjuk községünk szépkorúit!
(Fellépnek: Rózsás Viktória és Poór Péter)

- Október 8-án tartjuk a hagyományos szüreti
felvonulást és az azt követő  SZÜRETI
MULATSÁGOT, melyre szeretettel invitáljuk
a kedves érdeklődőket!
Azon fiatalokat, akik szeretnének a
felvonuláson és a mulatságon részt venni,
szeptember 21-én, 18:00-kor várjuk
intézményükben egy megbeszélésre!

Kérünk mindenkit, hogy kövesse nyomon a
közösségi médiában posztolt bejegyzéseinket;
plakátjainkat, felhívásainkat, hogy minden
információ időben eljusson leendő
látogatóinkhoz!

 Siklai Istvánné (Gyetvai Juszti)
intézményvezető

Fotópályázat

Az eredményhirdetés ünnepi formában az Augusztus
20-i Falunap keretében történt.

A résztvevők egy oklevelet vehettek át, és a
kategóriák nyertesei 25-25.000 Ft-os Coop vásárlási
utalványt.

Az alábbi eredmények születtek:
Nagyoroszi élővilága:
1. Szajbert-Gazsó Noémi 184
2. Szefcsekné Kovalcsik Piroska 130
3. Szefcsek Szilárd 71

Nagyoroszi nevezetessége:
1. Szepesi-Farkas Marianna 137
2. Szefcsek Szilárd 43
3. Szefcsekné Kovalcsik Piroska 42

Nagyoroszi tájkép:
1. Szepesi-Farkas Marianna 186
2. Szefcsek Szilárd 153
3. Haáz Balázs 84
4. Szefcsekné Kovalcsik Piroska 49

Köszönjük mindenki részvételét!

Az megállapítható, hogy a tavalyi évhez képest
csökkent az érdeklődés. Ha bárkinek van építő jellegű
észrevétele, hogy mivel lehetne vonzóbbá tenni a
fotópályázatot, akkor várjuk az észrevételeket.

A fotópályázatok fényképeiből készült képeket meg
lehet vásárolni képeslap formájában a Nagyoroszi
Művelődési Házban, és a Nagyoroszi
Önkormányzatnál is többek között.

Dávid Ádám
alpolgármester

Zarándokok fogadása

Minden évben az esztergomi Ferencesek, ifjúsági
gyalogos zarándoklatot szerveznek: Esztergomból,
Mátraverebély-Szentkútig, az augusztus 20-i hét előtt.
A zarándoklat szerdai napjának esti célpontja Patak,
Nagyoroszi érintésével. Egyházközségünk híveit mindig
nagy buzgalom tölti el, amikor szervezni kezdik a
zarándokok fogadását, ami már több évtizedes
hagyomány. Az asszonyok egymás közt leosztják, hogy
ki milyen finomságokkal készüljön, hogy minél
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változatosabb süteményekkel tudjuk őket megkínálni.
A férfiak pedig megbeszélik, a padok kikészítését,
kipakolását.
Ahogy a zarándokok megérkeznek településünkre, a
templom harangjaival fogadjuk őket. A házigazda -
akinek a megtisztelő feladata idén rám hárult Burger
Ferenc plébános atya megbízásából - a zarándokok
feszületére egy virágcsokrot köt, ezzel köszöntve őket.
Megyeri Attiláné világi elnökasszony szép gondolatai
után, pedig a templom mögötti területen
megpihenhettek, és feltöltekezhettek. Találkozhattunk
ismerős arcokkal, akik már több éve vissza-visszatérnek
erre a zarándokaltra, de egyúttal új ismeretségek is
köttettek meg.
Ahogyan elindultak a haranggal búcsúztattuk őket, de
páran csatlakoztak hozzájuk, és az be tudtak csatlakozni
az imádkozásba, éneklésbe, vagy tudtak több időt
beszélgetni a régi-új ismerősökkel.
Köszönjük mindenkinek, akik valamilyen formában
hozzájárultak a zarándokok fogadásához. Egyúttal évről-
évre meg tudjuk mutatni vendégeinknek, hogy milyen
a Nagyorosziak vendégszeretete. Idén se kellett
szégyenkeznünk, sem mennyiség, sem a minőség
tekintetében!

Dávid Ádám

MEGÚJULTUNK……

2022 nyara az óvodában

 

A nyár az óvodás gyermekek életében is a kötetlenebb,
szabadabb időszakot jelenti, hiszen ilyenkor a lehető
legtöbb időt tölthetjük a szabadban; természetesen
mindig az időjárás függvényében.

Az árnyas -folyamatosan karbantartott gyönyörű fákkal
teli udvar- nagyon jó lehetőséget teremt a kint
tartózkodásunkra.

Az idei nagyon forró nyárban is jól ki tudtuk használni
a hatalmas lombkoronák által nyújtott árnyékos
délelőttöket; s általában 9 és 12 óra között kint
játszhattak óvodásaink az udvaron.

A tavalyi teljes alsó épület felújítása után az idei nyáron
sor került a mini csoport lapos tetejének, valamint a felső
épületben található mosdó -melyet a felnőttek
használnak-felújítására.
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A tetővel kapcsolatos munkálatok már június hónapban
megkezdődtek, s nem okoztak különösebb problémát a
mindennapi óvodai életben. A vizesblokk átalakítása
július közepén kezdődött, s augusztus hónapban
fejeződött be. Itt korszerűsítették a vízcsőrendszert, a
meglévő felnőtt wc mellé még egy került kiépítésre, s a
munkaterület falain, valamint az aljzaton új csempék
lettek lerakva. Mindkét felújítás az önkormányzat
költségvetéséből, teljesen önerőből történt. Ugyanígy
működött a fűtési problémák megoldását szolgáló
légtelenítő szelepek augusztusban történő beépítése a
már meglévő csőrendszerbe. Reményeink szerint a
légtelenítők használatával megoldódik az épületben
előforduló hőmérséklet különbség.

Előzetes létszámadataink szerint a búcsúzók helyébe 16
mini csoportos ismerkedik az óvodával,
kiscsoportosaink 16-an, a középsősök 20-an, a
nagycsoportosaink pedig 18-an kezdik az új tanévet; s
a bölcsiseink jelenleg hatan kezdenek.

Így az első napokban 76 gyermek jár az intézménybe,
de a bölcsiseknél még fokozatosan jön majd 6 gyermek,
s novemberre meglesz a maximális 12 fő.

Köszönöm a gyerekek, kollégáim és a magam nevében
is mindazoknak, akik bármilyen formában
hozzájárultak ahhoz, hogy szépüljön, fejlődjön
intézményünk!!!
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BÖRZSÖNYÖS HÍREINK

 Kedves Olvasóink!
Az elmúlt tanévet egy szép és emlékezetes ballagással
és tanévzáró ünnepéllyel zártuk, melyen végre iskolánk
teljes létszámban részt  vehetet t a szülőkkel,
nagyszülőkkel, hozzátartozókkal együtt. 13 diákunk
hagyta el a biztonságot adó „fészket”, ahol sok vidám
és gondtalan évet tölthettek el együtt. Sok sikert és
boldog életet kívánunk kirepülő diákjainknak!

A nyár folyamán 2 Erzsébet tábort is szerveztünk
melyben iskolánkból 55 gyermek vett részt. Az 1. tábor
2022. 07. 04 – 07. 08-ig, a 2. tábor 2022. 07. 11 – 07.
15-ig tartott.
Minden nap 8 – 16 óráig tartottak a változatos
programok, melyben kézműves - és sportfoglalkozások,
önismereti játékok, környezettudatossággal kapcsolatos
játékos feladatok, kisfilmek, kirándulások (Nógrádi
Vadaspark, Palóc Múzeum) színesítették diákjaink
napjait. Köszönjük táboroztató pedagógusaink – Balla
Zsófia, Balogh Enikő, Kovács Karina Gyopár, Híves
Erzsébet és Kramlik Mariann - munkáját.

A Nagyoroszi Önkormányzat jóvoltából ismét felújításra
került  egy tantermünk. Az 1 millió forintos
pénzadományból új padlózat és javított, kifestett falak
várják a leendő 5. osztályosokat. Köszönjük a Rich-Hard
-Bau Kft megálmodójának, Tóth Richárdnak és
csapatának a kiváló munkát!

Hamarosan ismét megnyílnak iskolánk kapui, kezdődik
a 2022/2023-as tanév. Intézményünkben 8 osztály indul:

1. osztály 22 fővel osztályfőnök: Balogh
Enikő

2. osztály 20 fővel osztályfőnök: Balla
Zsófia

3. osztály 18 fővel osztályfőnök: Kovács
Karina Gyopár

4. osztály 16 fővel osztályfőnök: Orosházi
Vencel

5. osztály 18 fővel osztályfőnök: Deméné
Gecse Judit

6. osztály 22 fővel o s z t á l y f ő n ö k :
Géringerné Méder Andrea

7. osztály 24 fővel osztályfőnök: Tóth –
Peredi Anita

8. osztály 19 fővel osztályfőnök: Kramlik
Mariann

Iskolánkban tanító pedagógusaink még: Kálmán Zsanett
– intézményünk új intézményvezető – helyettese, Híves
Erzsébet, Szabóné Donkó Anna, Tóthné Kovács Kinga,
Csátiné Rakonczai Mariann és jómagam Megyeri
Attiláné, intézményvezető.
Ebben a tanévben távozott iskolánkból Dombai Szilvia,
Mechura Kitti és Várkonyi Tamásné Irénke néni. A
tanulóinkért vállalt áldozatos munkájukat szívből
köszönjük! Minden börzsönyös diáknak és
pedagógusnak eredményes és sikerekben gazdag,
gondtalan tanévet kívánok!

Üdvözlettel:    Megyeri Attiláné intézményvezető
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Nem lát, nem hall, nem beszél…
Az erdő hallgat mélyen…

Kedves Olvasó, egy kis tanmesét szeretnék megosztani
veled és megkérdezni:
Nálatok laknak-e állatok?

Mesém főszereplője Szarvas Szigfrid.
Szigfrid évek óta él a környező erdőkben, jön-megy,
eszik, alszik, éli a szarvasok mindennapjait.
Néha benéz egy-egy kertbe, hátha akad valami csemege
számára, de ideje nagyrészét a saját területén tölti.
Egy nap összefutott országos cimborájával, Őz Ödönnel,
aki látván barátja szomorúságát, faggatni kezdte.

- Mi a baj Édeskomám, mér’ lógatod azt a
többszázezres agancsot tartó, okos fejed?

- Hogyne lógatnám Ödön cimbora, az asszony
nem hagy nyugodni, fel kell újítanom a fél házat.
Sok a borjú idén, kell a nagyobb fürdő, szélesebb
előszoba, meg minden, amit az asszony a fejébe
vesz.

- Ugyan Szig, ezen ne görcsölj, tele az erdő
szakikkal, csak meg tudja neked csinálni valaki,
amit az asszony kitalált…

- Megcsinálni megtudja, válaszolta a bölcs
szarvas, de a keletkező sittet, csöveket,
konnektorokat, műanyag szemetet sehogy se
tudom hová vitessem. A simabőrűeknek vannak
mindenféle praktikáik erre, rendelnek valami
nagy nehéz micsodát, amibe beledobálják, vagy
fekete zsákokba szedik és elszállítják, de már
olyat is kifigyeltem, hogy kerekes gurulós
valamit megpakolva elviszik és leadják az erre
kijelölt helyen.

-  Ó, ha csak ennyi a gondod Komám, örvend meg
az őz, ezen könnyen segíthetünk. Van egy
ismerősöm Róka Rudolf,  aki épp ezzel
foglalkozik, nekem is ő segített, azt mondta, a
megfelelő helyre viszi az anyagot, erre nekem
nem lesz gondom.

Meg is kereste hát Szigfrid Rudolfot, aki pár napon belül
felkereste és elmondta neki, hogy a hely, nagyon
megfelelő, régen hangos durranások, meg mindenféle
beöltözött sima bőrűek jártak arra, de manapság már
nincs nagy mozgás azon a részen.

Gondolta Szig, ó, hát ez biztos a simabőrűek területe,
rendben, ott jó helyen lesz, ők tudják mit kell vele
csinálni…
Álmában sem gondolta volna, hogy a rókának így sikerül
a szállítmányozás:

Bárcsak Szigfrid körültekintőbb lett volna, de senki
sem lehet tökéletes....

Köszönöm, hogy elolvasták.
Szefcsekné Kovalcsik Piroska
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Nyeregbe Nagyoroszi!!!
A Rubi lovastanyán dobog a lópatkó…

Nyihogás hallik a kertek alatt…

Amikor 2021-ben Nagyorosziba költöztünk átfutott az
agyamon, hogy milyen sportra tudom helyben járatni a
gyerkőceimet.
Pár nap múlva egy édesapa két lányával és egy lóval
sétált el az udvarunk melletti földúton.
Nem is kellett több, szóba elegyedtünk, kik ők, honnan
jöttek, nem épp mindennapi látvány manapság már falun
sem lovakat látni. A Horváth család egy részéhez volt
szerencsénk Horváth Attila édesapához, két lányához,
Horváth Kingához és Rékához, valamint gyönyörű
lovukhoz, Amandához.
Ekkor tudtuk meg, a közelben alakulóban van egy
lovastanya, ahol nagy örömünkre lovaglásra is lehetőség
lesz, így megoldódott a sport kérdés is.
Azt tapasztaljuk, kevesen tudják, hogy Kaluckó felé a
kertek alatt felépült ez a lovarda.
Egy korábbi málnás terület felszámolásával, teljesen
csupasz területen alakították ki a jelenlegi formát,
istállóval, pihenővel, karámokkal, lófuttatóval.
A lovastanya megalakulása nem egy direktben
elhatározott folyamat volt, a család az elmúlt 2 évben,
nagy összefogással és kitartással hozta létre, és alakítja
a mai napig is.
A végleges, általuk vágyott formáját még sokára éri el,
a laikus számára viszont már most egy kis
lovasparadicsom, ahol a lovaglás mellett, a lótartás
mindennapjaiba is betekinthetünk.
A kezdetekről, a lányok lovakkal való kapcsolatáról,
tervekről, mindennapokról beszélgettünk, egy esős
délután, mert ugye mikor máskor ér rá egy gazda?
Amikor „jólesik”

Egy nagyon barátságos, nyílt, összetartó családot
ismerhetünk meg bennük, jól esik a környezetükben
lenni.

A lányok gyerekkoruk óta kötődnek a lovakhoz, szívesen
nézték a tv-ben a díjlovaglást, ahogy alkalom volt állat
simogatóban, vagy környező falvakban személyesen is
ismerkedtek velük.
A 3 lány közül Réka, a legkisebb kezdett el először
lovagolni 3 éve, ami úgy indult, hogy édesapja épp egy
lovardát ment el felmérni Dunakeszin, mint leendő
munkát, végül a lányok maradtak lovagolni.
Két három alkalom után csatlakozott Kinga és Viki is,
így már hárman tanulgattak.
Sajnos Viki, a legnagyobb lány, egy szerencsétlen esés
miatt megsérült, így a lovaglás számára befejeződött egy
időre, de azóta is élete szerves része a lovakkal való
foglalkozás.
Ekkor már egy másik településen lévő lovardába jártak
a lányok, ami a közelsége miatt megfelelőbb volt a
család számára.
Az első saját ló sem sokat váratott magára, egy kedves
ismerős úr javaslatára kiszemelték maguknak Rubit, aki
egy Magyar félvér, akin Kinga lovagolt.
A lótulajdonlás nem volt ilyen egyszerű, legalábbis a
lányok számára nem, mert miután átbeszélték, hogy
mégsem veszik meg a lovat, a szülők titokban mégis
megvásárolták A lányok csak egy telefonhívást kaptak,
hogy menjenek búcsúzzanak el tőle, mert eladták
másnak. Kinga ekkor majdnem lemondott a teljes lovas
életről, annyira fájdalmasan érintette ez. Nagy volt a
bánat, de a végén annál nagyobb lett az öröm, mikor
kiderült, hogy ez a gyönyörű állat az valójában hármuké
lett.
Még tervben sem volt egy esetleges saját lovastanya,
de már ekkor tudta a család, ha ilyesmire sor kerül, biztos
erről a lóról nevezik el.
A család nagyon gondolkozott, hogy jó lenne a lovakat
még közelebbi lovardában, vagy esetleg saját helyen
tartani az eddigi bértartás helyett. Keresték azt a
lehetőséget is, hogy a faluban, hol tudnának építeni,
létrehozni egy kis saját birodalmat. Ekkor már Réka is
kapott egy gyönyörű lovat, Amandát, aki Tisztavérű
Kisbéri félvér ló.
A jó emberekhez a szerencse is kegyes, így a sok keresést
követően, sikerült a Kaluckó felé vezető út mellett
területet venniük, kezdődhetett a máig tartó építkezés.
Amint a fotókon is látszik, bőven tél derekán kerültek
le az első alappillérek, emlékezetes marad mindannyiuk
számára a kedvezőtlen időjárás ellenére is.

Oktatója javaslatára és a saját tudását fejlesztendő ekkor
Kinga már lovasoktató iskolába járt. Szerencsére úgy
alakult, hogy amint 2021 nyarán végzett, már a saját
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„iskolájában” oktathatta a hozzájuk járó lovagolni vágyó
nebulókat.
A 3. ló, a kis huncut Jampi, Horváthné Erika édesanya
kis kedvenceként érkezett a két nagy mellé.

A lovasoktatáshoz minden adott volt, fel sem merült,
hogy ebbe ne kezdjenek bele.
Közben sorra érkeztek az új lakók, Felhő, Huba, Kese,
Vándor, Zeusz, aki egy bértartott ló.
A legújabb jövevény, Amanda unokája, aki szintén
Amanda, hamarosan csatlakozik hozzájuk.

Annak ellenére, hogy direkt hirdetés nem történt, nagy
bizalommal keresték fel őket a faluból, egyre többen
járnak lovagolni hozzájuk, a környező településekről
is, nemcsak gyerkőcök, felnőttek is.
A falu életében is jelentősen részt vesznek, jártak bent
a lovakkal az iskolai gyereknapon, osztályok látogattak
ki hozzájuk, a HEMO tábor alatt is egy napi program
volt a gyerekek a Rubi lovastanya felkeresése.
Polgárőri feladatokat is ellátnak, rendszeresen feljárnak
Drégely várához is tereplovaglásaik alkalmával.

A Rubi lovastanya saját táborokat is szervezett 2022
nyarán, melyeknek nagyon pozitív visszajelzéseik
voltak. A résztvevők a mindennapi lovaglás mellett
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Amikor rákérdeztem, mi motiválja őket felkelni minden
reggel, mosolyogva összenéztek
és egyöntetűen azt mondták a lovaik olyanok számukra,
mint a családtagok. Nem haszonállat, nem kis kedvenc,
hanem egy társ.
Nekik is lehet rossz napjuk, néha fáradtak, kedvetlenek,
de ugyan úgy örülnek, bánatosak, boldogok, mint egy
ember.  Bizton mondhatom a tanyán élő lovak érzik a
család feléjük áradó szeretetét, a gondoskodást. Azt a
bizalmat, amit a gazdáiktól kapnak, azt az összetartást,
amivel a feladatokon, nehézségeken keresztülmennek,
egyenként és ménesként is visszaadják.
Horváthék mindannyian büszkék arra, amit elértek, a
Kinga lovasoktatói tapasztalataira, a kis tanulóik
fejlődésére, a pozitív visszajelzésekre.
Terveznek további fejlesztéseket, amire lehetőségük
adódik, akár a lovak számára istállók, fedett lovarda
kialakítása, kisházak építése táboroztatáshoz.
Kinga mellett Réka is szeretne hasonló iskolát elvégezni,
jelenleg is sokat segít akár az oktatásban, akár a lovak
körül. Ez nem is működhet másként, a Rubi lovastanya
egy családi vállalkozás, amely a teljes Horváth
családnak hosszútávra biztosítja, hogy minden szabad
percük be legyen osztva. A lovak pontosabb
bemutatásáról, mindennapjairól, „fogyasztásukról”, a
következő Oroszi Hírhozóban olvashatnak majd a
kedves érdeklődők.
Köszönöm szépen a kellemes beszélgetést, Horváthné
Erikának, Horváth Kingának és Horváth Rékának.
Sok sikert, kitartást, örömet kívánok a továbbiakban is.

Szefcsekné Kovalcsik Piroska

belekóstolhattak a lótartás másik oldalába, a vasvilla és
seprű nyelét is megfogták mindannyian. Az etetéstől, a
tisztán tartáson át, a lovak lemozgatásáig egész napos
elfoglaltságot nyújtott számukra a tábor.

Szefcsekné Kovalcsik Piroska

A kis ház

Öreg falu pihent csendben anagy hegy vállán,
Szélén kis fehér ház állt szomorúan, árván.

Szebb napok ígéretével emelték falait,
Nem azért, hogy csukva tartsa ablakszemeit.

Sárga autó állt meg egy nap mellette,
Cserfes, vidám család ugrott ki belőle,

Amint a házba újra beáradt a fény,
Úgy költözött a szobákba a boldog remény.

Fújhatott a szél port, bántó hangokat,
Gyüttmentek ezek, hordják el magukat!

De a kis ház őket már befogadta,
Ablakszemeit minden nap vígan nyitogatja.

Ahogy az utcavégi gesztenyefa öreg gyökere,
Minden élő, vékony kis hajszálként kezdte.

Remegve, félszegen törtek utat az anyaföldbe,
Bízva abban, hogy elég erősek lesznek jövőre.

Jókedv, szeretet lakik már a ház falai között,
Sosem látott tárgyak sorakoznak az öreg sufni mögött.

Lakóit csendben biztatja minden éjjel:
Holnap is induljatok útnak emelt fővel!

Látjátok, az utca beli már messziről integet,
Rátok szegeződik sok-sok baráti tekintet.

S mikor minden csendes, hangot se hallani,
Akkor meri a kis ház magának bevallani:

Miattam jött és maradt ez a kis család,
Itthon vannak, bennem mindenki hazatalált.
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Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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K a rd os  G .  Jó zs e f  Í gy  j ö t t e m c í mű  köny vé ne k ré sz le t é ve l  bú cs úzun k fa lu nk
d í szpo lg árát ó l .

   Pálfalvi Nándor születése (1931. április 15.) idején a község lakossága 2275 fő volt (1930-as adat). Zömük
(2131) római katolikus. (17 református, 59 evangélikus, 68 izraelita.) (Amikor 2005–ben az író díszpolgári címet
kapott, a falu lakossága 2200 fő körül mozgott.)
Pálfalvi Nándor édesapja, Pálfalvi János osztrák (német) ősök utódja. (Az eredeti családi név Pick volt, amelyet az
1930-as évek elején magyarosítottak Pálfalvira.) Az ősök Krajnában éltek. (Krajna – németül: Krain, szlovénül:
Kranjska – 1335-től 1918-ig osztrák uralom alatt állt, Habsburg örökös tartomány volt: 1849-től örökös
koronatartományként. 1919 és 1947 között nagy része Jugoszláviához, kisebb része Olaszországhoz, majd 1947
és 1991 között az egész Jugoszláviához tartozott, 1991-től pedig az önálló Szlovénia nyugati részét alkotja.)
Pálfalvi János négy nagyszülőjét Krajna-tartomány Livek (olaszul: Luigo) nevű településén keresztelték. – Livek
ma kishatár-átkelőhely Szlovénia és Olaszország határán, Udine felé. Tarvisio és Gorizia között félúton fekszik a
Soča (Isonzo) folyó völgyében (a Júliai–Alpoktól délre – a Kolovrat hegyei közelében). Livektől északra fekszik
Kobarid (németül: Karfreit, olaszul: Caporetto), ahol 1917. október 24-én az az ütközet zajlott le az Isonzónál,
amelyben az Osztrák-Magyar Monarchia csapatai az olaszokat visszavetették a Piave folyó mögé. (Ezen a vidéken
játszódik Ernest Hemingway Búcsú a fegyverektől című regénye is!)
   A családi hagyomány szerint az apa „felmenői” közül többen már Mária Terézia felszólítására Magyarországra
települtek. Majd követték őket a többiek, köztük az apa szülei is, akik még alig-alig tudtak magyarul. Pálfalvi
János is anyanyelvként értette a német szót. (Gyerekeit viszont nem tanította meg a német nyelvre. Valószínűleg a
család keserű sorsa közepette erre sem idő, sem mód nem adódott.) Az apa már Dunabogdányban született. (Anyja
neve: Mayer Anna.) Az édesanya, Gréczi Katalin két nagyszülőjét Erdélyben, a másik kettőt pedig Nagyorosziban
anyakönyvezték Domonyik és Kátay néven. (Az anya szülei is idevalók.)

   Az erdélyiek Csíkszeredáról, illetve a Szilágyságból kerültek Nagyorosziba. A családi hagyomány szerint a
Grécziek II. Rákóczi Ferenc híveiként a Szécsényi országgyűlés (1705) utáni állapotok miatt rekedtek Nógrádban.
A családi múlt – a nincstelenség ellenére is – mindkét szülő részéről adott valami tartást. A gyerekeket öntudatossá
nevelték. (Mindig azt hallották, hogy az apa is, az anya is elszegényedett nemesi családból származott.) Örökölték
a szülők minden új iránti fogékonyságát, magas fokú érdeklődésüket környezetük és a tágabb világ dolgai iránt.
Pálfalvi Nándor ezt a szellemet szinte „az anyatejjel szívta magába”. Testvérei is mind magas fokú intellektust
örököltek, és a második világháború után ezt tanulással tovább is fejlesztették. (Pedig a családban – az író születése
idején – nem volt közvetlen, a szellemi életre ösztönző hatású értelmiségi. Élt ugyan Budapesten egy építész
rokon, az édesanya bátyja, Gréczi János, de ő nem tartotta velük a kapcsolatot.)
   Az apa, Pálfalvi János hol napszámos, postás, újságárus, hol kőbányász volt. Nándor születése (1931. április
15.) idején éppen postás, de utána jó tizenkét évig – és már azt megelőzően is 8-10 éven át – követ fejtett gróf
Wenckheim József Börzsöny-hegyi kőbányájában (házuktól hét kilométerre). Így nem véletlen, hogy a legidősebb
fiú, János (1924) is a kőbányába került – még gyerekfővel. (Nándor másik bátyja, Andor másfél éves korában
meghalt.) S Nándor maga is ott dolgozott tizenkét éves kora után. Addig – mint az ottani fiúgyerekek általában –
már hat-hétéves korától segédkezett otthon és a harmadában vállalt kukorica munkálatainál (kapálás, törés, fosztás
stb.), hordta az újságot (lásd: Papírház), „elállt” kiscselédnek (lásd: A fészekfosztogató). Többnyire azonban ő is
a kőbányához tartozó hét kilométeres drótkötélpálya vágatát tisztította az erdőben, és az erdei szállítást szolgáló
kisvasúti síneket fenyegető növényeket irtotta. Nagyobbacskaként  pedig – társaival  együtt – a nagyoroszi
„Nagyállomásra” érkező csillék szállítmányát (útburkolati kockakő) rakta a vagonokba, és a zúzda kőporhegyeit
talicskázta fel a vagonok és teherautók platóira – egy szál imbolygó pallón egyensúlyozva.

   A leánytestvérek, Margit (1927), Katalin (1934) és Anikó (1946) inkább a kapálásban, az egyéb mezei és
szőlőhegyi munkákban vállaltak napszámot – az édesanyjukkal együtt. Az anyának volt egy öreg Singer varrógépe.
Igen ügyesen szabott és varrt. (A falu összes asszonyának – főleg az uradalmi béresfeleségeknek – például ő
varrta a haskötőt, amelyre a sok szülés miatt volt szükségük. – Magának is.– Őt hétszer operálták, s hat gyermeket
hozott a világra – kettőt császármetszéssel.)
Talán meg lehetne jegyezni azt is, hogy Pálfalvi Nándor mennyire rajongott a szüleiért. Gyakran látogatta őket,
amikor még egyedül volt, és később is, Izukával, a feleségével, majd Dorottyával, a kislányukkal. Kölcsönös volt
ez a ragaszkodás. A szülők büszkék voltak a fiukra, különösen édesanyja, aki látogatásainak idején nem mulasztotta
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„1931-ben születettem Nógrádban, a balassagyarmati kórházban. Onnan haza, Nagyorosziba mentünk anyámmal,
aki a falu legszebb asszonyának számított, pedig akkorra már életet adott két bátyámnak és nővéremnek is. Mások
voltunk, mint a többi falusi család. Apám a kőbányában dolgozott, anyám meg otthon nevelt minket, hatunkat,
mert később már volt két húgom is. Közben eltemettük az egyik bátyámat. A sok napszám mellett, ma sem tudom,
hogy csinálta, de anyukának mindig maradt rám ideje, és ötünk közül egyedül nekem voltak kiváltságaim. A
szegénységünk bennem lázadást keltett, ki akartam törni akkor a faluból, mert azt hittem, ez az oka a nyomornak.
Korán kezdtem írni, és anyám pártolta ambícióimat. Sokszor mellém kuporodott a padlásfeljáró grádicsán, és
hallgatta jó-rossz firkálmányaimat. Bátorított. Korán eljöttem otthonról, fel Pestre, ahogy az egyszeri legény,
szerencsét próbálni. De lelkemben ott maradt a falu. A nógrádi dombok, a kis nyájak, a perzselő nap, a tyúkok
káráló hangja, a friss szagok. És most is érzem a talpamon a földet, a mezítlábas futások nyomát, a forró port,
amely a bokám körül kavargott. Sohasem lettem pesti. Talán nem kellett volna eljönnöm onnan. De oda térek
vissza, ahogy öregszem, egyre inkább. Oda, a nógrádi dombok közé, ahol az angyalok kikönyökölnek a felhők
szélére, hogy lenézzenek a mezítlábas parasztgyerekre.”
„Tizennégy évesen olyan szerettem volna lenni, mint Mikszáth Kálmán. Még a rajz is tetszett róla, az a nehéz,
súlyos és nyugalmas termet, barátságos arca a nagy bajszával, ahogy ült és pipázott. De legjobban az írásai
tetszettek, a Szent Péter esernyője, meg A jó palócok kötetének elbeszélései, főleg amiatt, mert tudtam, hol lakott.
A falunktól körülbelül másfél kilométerre van Horpács, ahol Mikszáth annak idején egy kúriát meg egy kis birtokot
kapott. Nagyon tetszett nekem, hogy egy író kúriát kap azért, mert ír. Azonkívül mindenütt csak Mikszáth neve
hallatszott, az iskolában, az ünnepségeken. Voltak Mikszáth utcák mindenütt, amerre csak jártam az én vidékemen.
Azt mondták, hogy a palócok írója volt. Hogy Balassagyarmaton is élt, s hogy ez a vidék az, ahonnan a témáit
összegyűjtötte, itt élnek azok az emberek, akiket megírt. Próbáltam is felfedezni egyiküket-másikukat, és fel is
fedeztem, rájuk ismertem. S elragadott, magával sodort a nagy szerencse lehetősége, hogy egyszer én is így fogok
majd írni, hiszen én is itt élek, itt lakom. Sovány, vézna, mezítlábas gyerek voltam, és tizennégy évesen megírtam
az első regényemet, ami a kastélyban játszódott, pontosabban inkább a majorban, a béresek között. Körülbelül
húszoldalnyi volt egy nagy kockás füzetben, amiből később, vagy harminc év múltán, szinte az egészet átmentettem
egyik regényembe.
Első tizenhat évemet egy börzsönyi faluban töltöttem, Nagyorosziban, szüleimmel és négy testvéremmel. Körülöttem
a Börzsöny, a drégelyi vár, és közvetlen közelünkben a fenyves, az erdő, dimbes-dombos mező, ez a színes, gyönyörű
táj. A kertünk is egy valóságos erdőcske volt. Ott szereztem első élményeimet a természetről, a bogarakról, a
madarakról, gyíkokról, békákról és arról a mérhetetlen sokféle növényről, amely abban a kertben szabadon nőtt.
És persze állataink is voltak, tyúkok, kacsák, libák, malacka és nyulak és kecskék, s az apám méhese… A házunk
előtt pedig reggel-este elvonult a csorda. Hatalmas patájú lovak húzták a szekereket szénával, gabonával. Az én
gyerekkoromban még voltak idős parasztemberek, akik bő vászongatyában jártak, mezítláb vagy fatalpú saruban,
így dolgoztak. Egy kicsi, ősi világ volt ez, amit olyan 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 kötődött, irodalmi munkásságom is erre épült, a régi élményekre
és az újakra. Írónak készültem, semmi más nem akartam lenni.”

el meghívni a rokonságot, szomszédokat, és maga is elkísérte vagy inkább elvezette a régi pajtásokhoz, barátokhoz.
Így a kapcsolata falujával egy percig sem szakadt meg, sőt az egyre erősebbé vált, minél hosszabbá lett az az idő,
amit  máshol töltött. Édesanyja a hetvenes évek elején súlyosan megbetegedett. A gyomrában daganatot találtak
az orvosok, s olyan állapotba került, hogy a balassagyarmati kórházban nem merték vállalni az operációt, mert
kétségesnek látták annak kimenetelét. Egy orvosi konzultáció ugyanezt állapította meg. Abban az időben, az
MTV falurovatában dolgozott az író, és kollégáival megegyezett, hogy  riporttémáit ezen a tájon kereshesse.
Úgyhogy majd minden héten láthatta édesanyját. Később pedig, amikor anyja állapota súlyosbodott, naponta
utazott Budapestről  Nagyorosziba (az ország akkori legrosszabb makadám útján, a 2-esen, amely itt halad át
Budapesttől a szlovák határig).  Lelke mélyéig megrázta édesanyja halála. Később gyönyörű versben is megénekelte
bánatát  (Anyám, aki már nem vagy), amely az Ének és ima című kötetében jelent meg 2001-ben. Anyja temetésére
ma is sokan emlékeznek a faluban, mert a templomban ravataloztatta föl. A gyászszertartás részeként lélekig
hatoló szépséggel szólalt meg az Ave Maria egy kolostorából elűzött apáca hangján. Máig elevenen él szívében ez
az emlék. Az, hogy a munkahelyére való visszaérkezése után nem együttérzéssel fogadták, hanem feddésben
részesítették „klerikális magatartásáért”, már nem is lepte meg.

A gyökerek, Pálfalvi Nándor szavaival:




