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Játszótér

Nagyoroszi központjában a játszótér építési munkálatai megtörténtek. A kivitelező cég a Home For You Kft. volt. A
beruházás költsége bruttó 5 877 639 Ft-ba került. A játszótéren 5 db játék került telepítésre és minősítésre:

· 1 db kétüléses lengőhinta 1 db lap és 1 db bébi hintával

· 1db kétüléses mérleghinta

· 1 db homokozó

· 1 db rugós motor

· 1 db vár II. kombínó mászókával

A játszótér használatával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a bejáratnál elhelyezett információs táblán olvashatók.

A játszótér alsó részére kb. 25 m3 földet kellett beszerezni, helyszínre szállítani és teríteni a lejtős talajviszonyok miatt. A
földet díjmentesen kaptuk egy helyi vállalkozótól, a szállítás és a föld elterítése 107 950 Ft-ba került, melyet saját forrásból
biztosított önkormányzatunk.

A játszótér kerítésének kivitelezésére beérkezett árajánlatok közül Nagyoroszi Község Önkormányzata a legkedvezőbb
ajánlatot fogadta el, így a kerítés építését szintén a Home For You Kft. végezte el. A játszótér köré 22 x 24 m-es rudazott-
táblás zöld színű 150 cm magas kerítés került megépítésre, mely talajcsavarral került rögzítésre. A kerítésben 1 db kiskapu
és egy 3 m-es nagykapu került beépítésre. A beruházás összköltsége 2.545.080 Ft volt, melyet saját forrásból fizetett ki
az önkormányzat.

A játszótér közvilágítását napelemes lámpával szeretnénk megoldani. Térfigyelő kamera felszerelése is szükséges. Jelenleg,
ezek megvalósítása folyamatban van. Ennek kivitelezése szintén önerő felhasználásával valósul meg.

Szociális tűzifa

2022-ben is lehetőség volt szociális tüzelőanyag pályázat benyújtására. Nagyoroszi Község Önkormányzata által igényelhető
keménylombos tűzifa mennyisége ebben az évben maximum 152 erdei m3 volt. A Belügyminisztériumtól kapott támogatói
okirat alapján önkormányzatunk részére csak 104 erdei m3 keménylombos tűzifát hagytak jóvá. Igy a miniszteri döntésnek
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megfelelően 2 179 320 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítették Nagyoroszi Község Önkormányzatát.
A lakosság számára 2022. szeptember 23-án tettük közzé Nagyoroszi község honlapján és facebook oldalán a szociális
tűzifa igénylésével kapcsolatos információkat. Innen az önkormányzat helyi rendelete és a kérelem nyomtatvány letölthető
volt, illetve a nyomtatványt személyesen is át lehetett venni a községházán. A benyújtási határidő 2022. október 30-a
volt.
A keménylombos tűzifát Nagyoroszi község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan a Budapesti Erdőgazdasági Zrt-
től vásárolta bruttó 2.311.400 Ft-ért. (2 179 320 Ft vissza nem térítendő támogatás + 132 080 Ft önrész). A
szociális bizottság 2022. november 16-ai ülésén bírálta el a beadott kérelmeket.

Gyümölcsfák ültetése a Palóc Tündérkertben

A folyamatban lévő pályázat keretében 228 db gyümölcsfa került megvásárlásra (alma, körte, szilva, cseresznye, meggy,
kajszibarack, őszibarack, naspolya, mandula) 1 086 371 Ft (AAM) értékben. A terület előkészítésére a Bakó-Fi Erdészeti
Kft-vel kötöttünk szerződést (gépi bozót és cserjeírtás, szárzúzás, valamint ültetőgödrök gépi fúrása). Ennek költsége
bruttó 682 625 Ft volt. A gyümölcsfákat a Palóc Tündérkertben ültettük el 2022. november 19-én szombaton. Az
esemény meghirdetésre került Nagyoroszi Község Önkormányzat honlapján és facebook oldalán. A gyümölcsfák
telepítésében résztvevőknek nagyon köszönjük segítőkész munkájukat.

Felnőttek: Lantos Béla, Valaczka Sándor, Dombóvári László, Tajti János, Tajti Norbert, Pataki István, Balogh Attila,
Balogh Attiláné (Hornyák Andrea), Tóth Árpádné, Molnár Ferencné, Kovács István, Kovács Istvánné (Magyar Erzsébet),
Herczeg Józsefné, Majer Csaba, Berki Lajos, Lakatos Róbert, Balog Edina, Bényei Krisztián, Záhorszki Mónika, Buris
Katalin, Vándornyik Eszter, Félix Ágnes, Siklai Istvánné, Kajtor Martin, Pap Kornél, Szefcsekné Kovalcsik Piroska,
Pintér Bálint, Varga Gábor, Varga-Pintér Ágnes, Babicska Károly

Gyerekek: Varga Máté, Varga Dávid, Szefcsek Szilárd, Szefcsek Abigél

Hamu hulladék szállítás megszűnése

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján, az alábbiakra szeretném felhívni a lakosság
figyelmét. A fűtési szezon indulásával sokan vegyes tüzelésű kazánnal/kályhával fűtenek, melynek mellékterméke a salak
és a hamu, mely nem kommunális hulladék. A hamu, salak és kazánpor egyrészt a hulladékrakodó kollégák egészségére,
másrészt a tehergépjárművek működőképességére is veszélyt jelent, tekintettel arra, hogy tűzveszélyes és előidézheti a
további hulladék begyulladását. A szolgáltató kéri a tisztelt ingatlanhasználókat, hogy a hamut lehetőség szerint a telkükön
hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposztba is hasznosítható. Amennyiben
a közszolgáltató munkatársai a gyűjtés során hamut észlelnek a kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben, akkor
a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az ürítést megtagadhatja!

                Babicska Károly  polgármester

78/2022. (09.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
javasolja, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen
kerüljön napirendre a pénzügyi és szociális bizottság
elnökhelyettesi tisztségének létrehozása.

Határidő: határozat szövege szerint
Felelős: Babicska Károly polgármester,
              Kapás Ildikó jegyző

79/2022. (09.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde 2021/2022.
nevelési évéről szóló beszámolót a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester
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80/2022. (09.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde többcélú
intézmény Óvodai Helyi Pedagógiai Programját a csatolt
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő:  azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

81/2022. (09.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde többcélú
intézmény Óvodai Szervezeti és Működési Szabályzatát a
csatolt melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő:  azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

82/2022. (09.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat 2022. I. félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és azt a csatolt melléklet
szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

83/2022. (09.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a
szociális étkeztetés térítési díját megalapozó szolgáltatási
önköltségszámítást 2022. november 1. napjától.

Határidő: azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

84/2022. (09.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta 2023-2037. évre vonatkozó víziközmű
(szennyvíz) gördülő fejlesztési tervről szóló előterjesztést és
azt az alábbiak szerint fogadja el:

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

- az önkormányzat, mint ellátásért felelős
2023-ban beruházást nem tervez, az azt követő
időszakra még nem alakult ki a beruházási
elképzelés.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Babicska Károly polgármester

85/2022. (09.28.) számú Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a használati
vízvezeték átépítéséről az önkormányzat 2023. évi
költségvetésének tervezése során hoz döntést. A használati
vízvezetékrendszer felső emeleti szakasza 5 napon belül
lezárásra kerül.

Határidő:  a  határozat  szövege szerint
Felelős: Babicska Károly polgármester

86/2022. (09.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár
tűzivíz vezeték átépítésére benyújtott árajánlatokat, és a 22-
es Bau Kft. (1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép.
földszint 7., adószám: 27507328-2-42) nettó: 936.040 Ft,
bruttó: 1.188.771 Ft-os 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

87/2022. (09.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a József Attila úti lakóház közterületről ráfolyó
esővíz okozta állag romlásának javítási munkáira benyújtott
árajánlatokat, és a DOMINO Nógrádi Építő Kft. (2660
Balassagyarmat, Hunyadi utca 4. 3/9., adószám: 27763250-
2-12) nettó: 5.087.570 Ft, bruttó: 6.461.214 Ft-os 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

88/2022. (09.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
díszpolgári címről szóló 2/2003. (II.20.) önkormányzati
rendelet 1.§. (1) bekezdése alapján Herczeg Adrienn részére
„NAGYOROSZI KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” címet
adományoz.

Felhatalmazza a polgármestert a díszpolgári cím átadásával
kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Határidő:  azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester
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89/2022. (09.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nagyoroszi, Fő út 89. szám alatti ingatlan tulajdonosának
kérelmét az ingatlan előtti közterületen álló 1 darab diófa
kérelmező által, saját költségére és felelősségére történő
kivágásához hozzájárul az alábbi feltételekkel: a fa
kivágására a vegetációs időszak előtt vagy annak végén
kerülhet sor. A kérelmező 1 db díszcseresznye közterületre
történő ültetésével a kivágott fa pótlásáról már
gondoskodott.

Határidő:  azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

90/2022. (09.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nagyoroszi, Fő út 37. szám alatti ingatlan tulajdonosának
kérelmét az ingatlan előtti közterületen álló 2 darab lucfenyő
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
gömbszivarfa közterületre történő ültetésével a kivágott fák
pótlásáról gondoskodik.

Határidő:  azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

91/2022. (09.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a közterületi játszótér kerítés kialakítására
benyújtott árajánlatokat, és a Home For You Kft. (2655
Szente, Kossuth út 74/2., adószám: 13370413-2-12) nettó:
2.004.000 Ft, bruttó: 2.545.080 Ft-os ajánlatát fogadja el.

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

Határidő:  azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

92/2022. (09.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy 2 millió forintot biztosít a Rubi Lovastanya
villamosítási munkálataira a 2022. évi költségvetés tartaléka
terhére.

A Képviselő-testület Horváth Attilával, a Rubi Lovastanya
működtetőjével 5 éves időtartamra szóló együttműködési
megállapodás megkötését javasolja, melyben rögzítésre
kerülnek az alábbiak: a Rubi Lovastanya vállalja, hogy a
nagyoroszi óvodások, iskolások számára programokat

szervez, részt vesz a település rendezvényein: falunap, szüreti
felvonulás lebonyolításában.

A Rubi Lovastanya 5 évig az önkormányzat részéről
semmiféle támogatásban nem részesülhet.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására és a megítélt
támogatási összeg kérelmező folyószámlájára történő
átutalására.

Az átutalt támogatás összegének felhasználásával Horváth
Attila működtető 2023. május 31-ig köteles elszámolni.

Határidő:  azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

93/2022. (10.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár
villamosenergia-ellátására vonatkozó árajánlatokat.

A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét
képező E2 Hungary Zrt-vel kötendő szerződéstervezetet.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés megkötésére.

Határidő:  azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester

94/2022. (10.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy ügyvéd bevonásával kerüljön kivizsgálásra,
hogy a fizetési határidőn túl történt számlakifizetés miatt jogos
volt-e a szolgáltató részéről az áramvásárlási szerződés
megszűntetése annak ellenére, hogy folyamatosak voltak a
szolgáltatóval az egyeztetések a vitatott számla összege miatt.

Határidő:  azonnal
Felelős: Babicska Károly polgármester
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Polgárőrség

Szeptember 1-jén ismét elkezdődött egy újabb tanév, és
sok-sok gyermeknek vált napi rutinná az, hogy iskolába kell
menni.
A nyári szünet után szükséges egy kis idő, amíg az iskolások
és az autósok belerázódnak az újabb tanév nyüzsgésébe.
Ebben az átmeneti időszakban vannak segítségükre a
Nagyoroszi Polgárőrök, akik jelenlétükkel, és irányításukkal
vigyáznak gyermekeinkre!
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani önzetlen
szolgálatukért, amit a közösségért tettek egész
szeptemberben!

Dávid Ádám
alpolgármester

Óvoda

A Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde neve újból
felfestésre került a falakra, miután az energetikai pályázatnak
köszönhetően az épület többek között szigetelésre is került.
A felirat Vigyinszki Attila munkáját dicséri, akit az
intézményünk bízott meg ezzel a feladattal. Ezúton is
köszönjük neki ezt a szép, igényes munkát!
Bizakodva reméljük, hogy elnyeri az arra járók tetszését is.

Dávid Ádám  alpolgármester
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Járdafelújítás

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízásából az OTYS Építő Kft. Nagyoroszi Fő út melletti
járda (Ady Endre úttól az orvosi rendelőig tartó szakasz) és
orvosi rendelő előtti parkoló felújítási munkálatait elvégezte
október közepén.

A munkálatok bruttó 20.584.588 Ft-ba kerültek, amit az
Önkormányzat önerőből valósított meg. Reméljük a mostani
gazdasági helyzet ellenére tudunk a következő években is
megvalósítani további út és járdafelújítási munkálatokat.

Dávid Ádám
alpolgármester

Véradás

November 16-án volt a 2022-es év utolsó véradása
településünkön. Ilyenkor kapják meg az emléklapot és a
kis csomagot azok a rendszeres véradók, akik valamilyen
kerek számot értek el az idei évben.
Az idei évben ők voltak, akiknek külön köszönetet
mondtak:
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10x-es véradók:
Terenyi Balázs
Szántóné Kucsera Kornélia
Mike Csaba
Bakó Károly
Styaszni Gábor

20x-os véradó:
Sallai Anikó
Gál Erzsébet
Ferenczi Zsolt

25x-ös véradók:
Csóka-Gál Mónika
Siklai Istvánné
Dombi Józsefné

30x-os véradó:
Bognár Attila

40x-es véradó:
Madárné Tamás Szilvia
Pintér Sándor Attiláné

50x-es véradó:
Dávid Jánosné

Jó egészséget kívánunk a véradóknak, és jövőre is
számítunk mindenki önzetlenségére!

Köszönjük a támogatóknak:
Nagyoroszi Község Önkormányzata
Lipi Kertsöröző
Zszs Discont
Nyírzem Coop Nagyoroszi
Tóth Gergő ev.

Sasi Presszó
Vixi Virág és Esküvői Virágszervíz
Köszönjük azoknak, akik itt Nagyorosziban segítettek a
szervezés lebonyolításában!

Dávid Ádám alpolgármester

Palóc Tündérkert – Gyümölcsfák telepítése – Ültető
Nap

Nagyoroszi Község Önkormányzata a Hora szőlők
területén 2022. november 19.-ére a lakosság
bevonásával „Ültető Napot” szervezett. Hiszen ez a
gyümölcsfa ültetési program közösség építő, a
kötődést erősítő szándékkal a Palóc Tündérkert
létrehozásának megalapozó- és kiemelkedően fontos
mozzanata.

Az így kialakításra kerülő kert a jövőben kollektív célokat
szolgáló, az év bármely időszakában – a település lakói, a
túrázók és vándorok számára egyaránt – szabadon
látogatható pontjává válik településünknek.
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A programra gyermekek és felnőttek egyaránt szép számban
érkeztek. A forró tea, a kávé, a finom sütemények és a zsíros
kenyér a lila hagymával, elegendő energiával látták el a
csapatot. Nagy örömünkre az ültetésre szánt nap kedvező
időjárási feltételek mellett nagyon jó hangulatban- és
társaságban telt. A feladatok áttekintését követően hamar
lendületes és elszánt munka kezdődött. Melynek során
telepített táj- és történelmi fajták reményeink szerint gyökeret
eresztenek a Nagyoroszi rögön, szépen fejlődnek és idővel
teremnek majd ebben a tündérkertben. Tettük ezt közös
erővel és jó szándékkal azért is, hogy gyümölcsöt hozó fáink
adottságait és értékeit megőrizhessük közösségünkben most
és az utókor számára egyaránt.
Hiszünk abban, hogy termőre fordulásukat követően
gyümölcseiket fogyasztva azok nagyszüleink portáján átélt
élményeket elevenítenek fel- és létükkel biztosan gazdagítják
településünket. Kiemelkedően nagy- és egyedülálló
fajtagazdaság mellett almák, körték, cseresznyék, szilvák,
meggy, kajszi és egyebek vetik meg lábukat a mi
segítségünkkel, és a továbbiakban felmerülő szükséges
gondozásnak, szépítő beavatkozásoknak köszönhetően.
Számítunk arra, hogy a település gyümölcsöskertjét
mindenki felfedezi a jövőben. Amely az év bármely
szakában számos érdekességet, jó élményt nyújt egy-
egy érdeklődő séta, kötetlen tevékenység vagy további
szervezett programok alkalmával.
Az ültetésben résztvevőknek az első lépések során
nyújtott aktivitásukért nagyon hálásak vagyunk,
visszavárjuk őket. További köszönet illeti településünk
lakosságát a támogató- és bíztató szavakért.
Találkozzunk a Palóc Tündérkertben!

Köszönettel: Nagyoroszi Község Önkormányzata és
Képviselő testülete

Összefoglalót írta: Varga Gábor (Önk. képviselő)
Nagyoroszi, 2022. november 24.
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J O GS EG ÉLY P S ZI C HI Á T RI A I
J O GS ÉRTÉSEK  ES ETÉ N

Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot
az  Ál lampolgá r i  Bi zo t t ság  a z  Ember i  Jogoké r t
Alap í t vány ,  ak ik  e gy  psz i chiátr ia i  kórházban,
intézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást,
megaláztatást, igazságtalan kényszerkezeléseket
vagy  akár  e gy  sze re te t t  c sa ládt ag e lveszt ésé t .

Az e lmú l t  25  é v  s o rá n  az  a l ap í t vány t  t öb b  e z r en
ker e s t ék  f e l  i l ye n  pa naszokka l ,  í gy  sz in t e  n incs
o l ya n  ps z i ch i á t r i a i  j o gs é r t é s i  e se t ,  a me l yb e n
ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat
ind í tanak,  é s  el j á rnak a  megfe le lő  ha tóságoknál .

Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések
mia t t  e lve s z t i  e gy  s z e r e t t é t ,  gya kr a n  ma gá r a
marad a gyásszal és a veszteséggel, pedig felelősségre
vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörtén-
hessenek hasonló  ese t ek.  A pszi ch iá t r i ákon á té l t
t raumák,  lekötözések,  kényszerkezelések szin tén
é l e t r e  s zó l ó  megr á zkód ta t á s t  o ko zh a t na k ,  me l y
esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazság-
s zo lgá l t a t á s .  A j o gvé d ő kn e k s zá mt a l a n  e s e t be n
sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják,
i l l e t ve  h o gy a  ká r o s u l t  ká r t é r í t é s t  ka p j o n .

Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet,
a z  Á l la m p o l g á r i  B i z o t t s á g  a z  E mb e r i  J o g o k é r t
(CCHR) hazai csoportjaként működik. Magyarországon
is sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak
mé g e l e k t r o so kko t ,  s zá l l í t an a k  ké n ysz e r r e l  a
pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmóddal,
a z  embe r i  j ogok e lhanya go lásá va l  ka pcso l a tban
az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos
alkalommal felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák
kapcsán.  Mindezek még ma  i s rendszeresen sért ik
a  pszichiá t r ia i  kezel tek ember i  jogai t ,  ezér t  nagy
szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra,  amely
kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.

Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett
a  p sz i c h i á t r i á n ,  ké r j e  a z  a l a p í t vá ny  s e g í t s égé t !

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
+3 6-1 / 342 -635 5 ,  + 36-70 / 330 -538 4  ( mind en
h é tkö zna p  9 .3 0 – 1 7  ó r á i g )

p a na s z @c c h r.h u  i n f o @c c h r. h u

www.emberijogok.hu
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Ovi morzsák

Szeptemberben felkerült Óvodánk homlokzatára
intézményünk teljes neve, és jelképünk, a nefelejcs. Ez a
színvonalas és esztétikus kivitelezés  Vigyinszki Attila
munkáját dicséri!

Október elején az Állatok világnapja alkalmából
megismerkedhettek a gyerekek Cékla kutyával és
gazdájával  Kolozs  Noémivel. A találkozás során hallhattak
arról, hogyan előzhetőek meg az esetleges kutyatámadások,
valamint a felelős állattartás alapjairól. De a legnagyobb
élményt az jelentette számukra, hogy Céklát – a szabályok
betartásával –megsimogathatták.  A kutyabemutató után még
napokig beszélgettek erről az eseményről.

Október 23-ról a gyerekek életkoruknak megfelelően
megemlékeztek az óvodai csoportokban, majd elhelyezték
saját készítésű zászlóikat az emlékműnél.

Október végén nagy lelkesedéssel vettek részt a gyerekek
a tökfaragásban, majd november 11-én a Márton napi
lámpás készítésben. A bölcsődében - a kisgyermekek
életkori sajátosságait figyelembe véve - kreatív alkotásokkal
színesítették ezeket a napokat.
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Megkezdődtek a fejlesztő foglalkozások az arra rászoruló
gyermekek számára, a délelőtti órákban.  Jelenleg logopédiai
és egyéni fejlesztésen vehetnek részt a Nógrád Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Szakembereinek
közreműködésével.
Heti egy alkalommal délután hittanra - igény szerint - a
középsősök és a nagycsoportosok járhatnak, velük Tóthné
Csósza Csilla hittanár foglalkozik.
Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét elkezdődött a néptánc-
oktatás óvodánkban, Simon Katalin vezetésével. Erre
minden hétfőn délelőtt kerülhet sor, és ehhez szükség van a
szülők csekély anyagi hozzájárulására is. Nagyon hiányzott
ez a típusú tevékenység ebben az elmúlt pár évben!
Reméljük, mielőbb találkozhatunk a fellépéseken az ügyes
kis táncosainkkal!

BÖRZSÖNYÖS HÍREINK

Kedves Olvasóink!

Szeptember elsején ünnepélyes tanévnyitó keretében
megkezdtük a 2022/2023-as tanévet. Jelenleg 157 tanuló
tanul iskolánkban, 12 pedagógus vezetésével.
Diákjainknak a tanulással egyidőben sokszínű és sokrétű
programokat szerveztünk.
Ezek a következők voltak:
Szeptember 28-án a Csibeavatón felavattuk az 1. osztályos
kiscsibéinket a 8. osztályosok segítségével, játékos feladatok
megoldásával. A legkisebbek megígérték, hogy ügyes és
talpraesett tagjai lesznek a Börzsönyösök nagy családjának.
Kívánjuk nekik, hogy érezzék jól magukat intézményünkben!
Hagyománnyá vált iskolánkban, hogy minden tanévben részt
veszünk a Magyar Diáksport Napján különféle
mozgásformák végzésével. Erre október 4-én került sor.
Október 6-án és 21-én méltóképpen megemlékeztünk jeles
napjainkról, az aradi vértanúkról és 1956 hőseiről a 7. és a
8. osztályosok műsorának keretében. Köszönjük
tanulóinknak a méltó megemlékezést, valamint
pedagógusainknak a felkészítést: Tóth – Peredi Anitának
és Kramlik Mariannak.
Október 15-én a Légvédelmi Tüzérek Bajtársi
Egyesületének köszönhetően iskolánk adott helyet a
„Nemzedékek éve” c. rendezvénynek, melyen tanulóink
kezükbe vehették a kuruc korszaktól az I. világháborúig a
korabeli fegyvereket. A rendezvény végén falubeli lányok,
asszonyok több száz palacsintával lepték meg iskolánk
diákjait. Nagyon köszönjük a fenséges lakomát!
Október 20-án ellátogattunk az MVM Dome arénájába,
ahol nagyszabású és fergeteges előadáson vettünk részt, az
Egri csillagok című művet tekintettük meg a Nemzeti Színház
és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában.
Köszönjük Géringerné Méder Andreának a szervezést és a
színházlátogatás lebonyolítását.
November 4 – 6-ig a 7. osztályos diákjaink a HEPI tábor 3
napos programjának lehettek részesei. Sokszínű
programokkal telt el ez a pár nap. Köszönjük a lehetőséget
a szervezőknek!
November 21-én számos gyermek részvételével
megtekintettük „A Kocka Művészete” című LEGO kiállítást.
Tanulóinkat lenyűgözték a különféle, lélegzetelállító - legóból
készített - alkotások. Köszönjük Tóth-Peredi Anitának,
hogy diákjaink részesülhettek ebben a lenyűgöző élményben.
Szeptember 9 – november 18-ig iskolánk 7. és 8. osztályos
diákjai a nyugat –Nógrád Család és - Gyermekjóléti
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szolgálat jóvoltából részt vehettek a Palóc Prevenciós
Programban, mely közvetetten drogprevenciós foglalkozás
volt.
Intézményünkben az október hónap a szakmai ellenőrzések
időszaka volt. Október elején megtörtént intézményünk,
valamint 2 kollégánk szakmai munkájának ellenőrzése,
értékelése is.
Tanulóink közül a 4. és az 5. osztályosok szövegértés és
matematika területen, a 6. és a 8. osztályosok tanulóink pedig
szövegértés, matematika, természettudomány és idegen
nyelv területen adtak számot tudásukról országos bemeneti
mérés keretében.

Munkatársaim, tanulóink és a magam nevében minden
kedves olvasónknak áldott, békés ünnepeket kívánok.

Megyeri Attiláné

Néhány kép a rendezvényeinkről

Élet a művelődési házban

Az őszi időszakban, szeptember 7-én megalakult a
gyermek színjátszó csoportunk 10 fővel. A lelkes kis
csapat december 10-én debütál, de karácsonyi műsoruk
megtekinthető lesz a Mindenki Karácsonya elnevezésű
rendezvényen is. A tagok – akik között nagycsoportos
óvodás és felső tagozatos iskolás is van – drámajátékok
segítségével kerülnek közelebb a színpadi munkához, így
szívesen és örömmel vesznek részt a heti rendszerességgel
megtartott foglalkozásokon.

Szeptember 29-én tartottuk, a Magyar Népmese Napjához
kapcsolódóan meghirdetett rajzpályázatunk
kiállításmegnyitóját és díjkiosztó ünnepségét. Öröm volt látni,
hogy a 4 korosztályban versengő, összesen 107 alkotást
beküldők között nem csak nagyorosziak voltak, hanem más
településen élő gyerekek és felnőttek is eljuttatták
munkáikat. A nagyoroszi Börzsöny Általános Iskola alsó
tagozatosai közül Csóka Léna I. helyezést ért el,
Drégelyvári Benedek Andrást pedig a III. helyezésért
járó jutalomban részesítették. A felnőttek kategóriájában
Adamó Anett alkotásával az I. helyen végzett, Horváth
Fatime II. helyezett lett, Farkas-Nagy Enikő pedig
különdíjban részesült. A nyerteseknek Libri könyvutalványt
ajándékoztunk.
 A szakmai zsűrinek, (Hornyák Endréné, nyugalmazott
vezető óvónő; Karaffa Gyula, író-költő, bőrös; Krasznainé
Koncili Éva, művész-tanár; Záhorszki Mónika, rajztanár,
grafikus) ezúton is köszönjük a munkáját.
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Október 3-án, este 7 órától - Az Új Nemzeti
Kamaraszínház vendégszereplésével – a Prókátorok című
vígjátékot láthatta a nagyérdemű közönség. Tekintettel Petőfi
Sándor születésének közelgő 200. évfordulójára, az előadás
elején – Pelsőczy László színművész tolmácsolásában -
Petőfi néhány ismert verse is elhangzott, mely előkészítette
a színdarab első jelenetét.

Október 4-én, az Idősek napja alkalmából - Nagyoroszi
Község Képviselő-testülete nevében - Babicska Károly
polgármester úr tisztelettel köszöntötte községünk idős
lakóit. Idén a 75. életévüket betöltők, valamint a 80.,
a 85. és 90. életévüket ez évben ünneplők emléklapot
és ajándékot kaptak. A délután fénypontjaként Rózsás
Viktória és Poór Péter művészek műsora örvendeztette
meg a közel 100 vendéget. A programunk utáni múltidéző
beszélgetés alatt uzsonnával, meleg teával vendégeltük meg
a megjelenteket.

Október 6-án iskolánk színvonalas műsorának adtunk
helyet. Az 1849. október 6-án, Aradon kivégzett
tábornokoknak emléket állító, zenés-irodalmi összeállításért
és színpadi előadásáért hálásak vagyunk a szervezőknek.

Október 8-án került sor a Szüreti felvonulásra, és az azt
követő mulatságra. Jól sikerült  rendezvényünket
községünk Képviselő-testületének tagjai egyéni
adományokkal is támogatták, mellyel hozzájárultak
hagyományőrző munkánkhoz. Köszönjük! Köszönjük
továbbá a népviseletbe öltözötteknek, a szállításban és
díszítésben segédkezőknek, a vacsorakészítőknek, a
polgárőröknek,  a Kardos Music-nak és a Sasi presszó
alkalmazottjainak, valamint falunk nagyszámú
érdeklődőinek, hogy szebbé, színesebbé és hangulatosabbá
tették a minden évben kicsit megújuló rendezvényünket,
melynek részeként Veres Andi előadóművész
szórakoztatta a kicsinyeket szüreti gyermekműsorával. Ez
a Civilek Nagyorosziért Kulturális, Hagyományőrző
és Turisztikai Egyesület hozzájárulásával valósulhatott
meg.



1 4 Oroszi Hírhozó 2022.4. szám

Október 21-én méltóképpen emlékeztünk meg az 1956.
október 23-án kitört forradalom és szabadságharcra.
Polgármester úr ünnepi beszéde után a Börzsöny
Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak megható
műsora hozta közel hozzánk 1956 eseményeit. Ezt
követően vette kezdetét az ünnepélyes koszorúzás, melyen
községünk ünneplő közönségén kívül a helyi általános iskola
tanulói és a Nefelejcs Óvoda gyermekei is részt vettek.

Október 27-én kis „Halloween-party”-t tartottunk a
kicsiknek és nagyobbaknak. A délután folyamán
tökfaragással és több kézműves tevékenységgel tölthették
az időt az ideérkezők. A jelmezbe öltözötteknek apró
ajándék is járt.

November 5-én intézményünkben tartotta nyilvános vers-
és prózafelolvasó bemutatkozását és virtuális (vetített képes)
képzőművészeti kiállítását a Balassi Bálint
Asztaltársaság, mely Karaffa Gyula szervezésében az Itt
vagy Otthon Kulturális, Turisztikai és Hagyományőrző
Egyesület jóvoltából történt. Neves Nógrád megyei
irodalomszervezők, költők és írók olvasták fel műveiket
egymásnak és természetesen a közönségnek, melyet
kellemes beszélgetés követett.
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November 13-án került sor intézményünkben a 4.
Nemzetközi Zenésztalálkozóra, melynek kezdetektől
Zeneroszi a neve. A megjelent vendégek és az 50
könnyűzenész szakmai programokon, hangszeres
bemutatókon vehetett részt, majd ismert hangszermárkák
darabjait próbálhatták ki az összejövetelen. A program
örömzenéléssel végződött, mindenki megelégedésére és
örömére.

A művelődési házunkban működő „Horgolgató kör” ötlete
és közös munkája eredményeként elkészült a horgolt
karácsonyfa. Az odaadó lelkesedéssel és rengeteg,
kézimunkázással töltött munkaórában alkotott karácsonyi
díszlet intézményünkben megcsodálható Advent 1.
vasárnapjától.
Hálával tartozunk készítőinek!
 …és akkor a decemberre várható programjainkról!
Júniustól, heti rendszerességgel működő kézműves
foglalkozásaink (csütörtökönként, 16:00-18:00-ig) továbbra
is folytatódnak, Laczkó-Bobák Barbara vezetésével.
December elejétől - a Nemzeti Művelődési Intézet által
biztosított eszközökkel – Aszakkör elnevezésű szakköri
tevékenység indul; gyermekeknek nemezelés, gyöngyfűzés,
a felnőtteknek makramé témakörökben, szakkörönként 5-
5 fővel.

Oroszi  Hírhozó
E le k t ro n i ku s  vá l t oz a t a  pd f - be n  a
ww w. na gyor os z i .h u  o l da lo n  e l é r he tő .
Al ap í t va  2 01 5- be n

La pa la p í tó - f e l e lő s  k i ad ó :
Kr as z n a i né  K on cz i l i  Év a

Sz er ke sz tő sé g  e l ér he tő sé ge :
2 64 5  Na gyor os z i ,  Pe tő f i  ú t  19 .
n a gyo r o sz i u j s a g@ gm a i l . c o m

December 4-én, 10:30-tól Mikulás-műsorunkra várjuk
a kicsiket és szüleiket. Művészvendégünk: „Viki manó”
(Rózsás Viki)
Minden, programra jelentkező nagyoroszi gyermek
ajándékot kap a Télapótól!
December 8-án, 17:00 órától Varga Marianna
könyvbemutatója várható, amely mindenki számára
érdekes élményt ígér a munkában  és az életben eligazodni
vágyóknak. A szerző művei interjúkat tartalmaznak, igazi
„irányváltó” szemlélettel.
December 13-án, (kedden) 16:30-tól Csernik Szende
lábita bábos, kicsiknek és nagyoknak egyaránt élményt
nyújtó bábszínházi előadása tekinthető meg.
December 17-én, 12:00 órától veszi kezdetét a
MINDENKI KARÁCSONYA elnevezésű
rendezvényünk, melyen fellép művelődési házunk Gyermek
színjátszó Köre a színházteremben. Várjuk az érdeklődő
közönséget!
Nagyoroszi Község Önkormányzata szeretettel vár
mindenkit az ünnepségre és az azt követő ebédre!
December 31-én, 20:00 órai kezdettel tartjuk Szilveszteri
batyus bálunkat, melyről részletes információkat facebook-
os oldalunkon, valamint kihelyezett plakátjainkon
olvashatnak az érdeklődők.
Köszönjük az itt élők eddigi bizalmát, ezután is örömmel
látunk minden ideérkezőt;  olvasni-szórakozni-művelődni
vágyó régi és új vendégünket!
(Az intézmény előterében ingyenesen elvihető könyvek
várják új gazdájukat!)
A Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár nyitvatartását
megtalálják közösségi platformunkon és az épület
bejáratánál.

Siklai Istvánné (Gyetvai Jusztínia)
intézményvezető
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Megdöbbenve értesültük arról, hogy Gönczöl József Nagyoroszi Község volt polgármestere
2022. szeptember 22-én elhunyt. Családja, rokonai, barátai, ismerősei, volt kollégái és munkatársai
körében helyezték örök nyugalomra 2022. október 1-én a nagyoroszi temetőben. Temetésén
az alábbi búcsúbeszéddel köszöntem el volt polgármester úrtól, Nagyoroszi Község Önkormányzata
nevében.

Kedves gyászoló család, rokonok, barátok, ismerősök!

Nagyoroszi Község Önkormányzata nevében nekem jutott az a szomorú kötelesség, hogy búcsút vegyek Gönczöl Józseftől,
Nagyoroszi volt polgármesterétől. Mély fájdalommal vettük tudomásul a szomorú hírt, elhagyta a földi világot. Átlépett azon az
örök kapun, amelyen át nincs többé visszatérés. Mondják, hogy könnyebb elmenni, mint búcsút venni attól, akit szeretünk, mert
a halál hosszú, csendes álom, a búcsúzás szívet tépő fájdalom. 

Gönczöl József volt polgármester nem búcsúzott, de láthatjuk, mennyien szerették és tisztelték. Családján túl itt vannak volt
munkatársai, barátok, ismerősök, rokonok és minden érző ember, aki le akarja róni tiszteletét a ravatalánál. Nehéz szívvel
osztozunk a gyászban. Mindannyiunknak fáj, hogy eltávozott közülünk és nem lehet már velünk. Talán ezért is olyan torokszorítóak
Wass Albert gondolatai: „Tudom, hogy durva és illetlen a szó, mely bármily céllal is azok után kullog, kik mögött az élet kapuja
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Gönczöl József 2002-től 2010-ig önkormányzati képviselő volt, munkája mellett mindig is aktív tagja volt a faluközösségnek.
2010 és 2019 között két önkormányzati cikluson keresztül polgármesterként irányította településünket. Mindvégig a közösség
javát szolgálta és fáradhatatlanul tevékenykedett Nagyoroszi fejlődéséért. Szoros kapcsolatban állt a lakossággal, bárki prob-
lémával, gonddal fordult hozzá, mindenkinek igyekezett segíteni ezek megoldásában.

A teljesség igénye nélkül szeretnék felsorolni, néhány olyan nagyobb fejlesztést, beruházást, melyek két önkormányzati cikluson
keresztül megvalósultak településünkön elnyert pályázati pénzek felhasználásával és önerős kivitelezésben. Megépült az Idősek
Napközi Otthona, elkészült a Nagyoroszi 2-es számú főúttól Dejtárig terjedő 8 km-es rossz műszaki állapotban lévő útszakasz
felújítása, községháza fűtéskorszerűsítése, Nepomuki Szent János szobor felújítása, visszahelyezése, orvosi rendelő felújítása,
térfigyelő kamerarendszer kiépítése, telepítése, napelemes rendszer telepítése a községházára, az orvosi rendelőre és az óvoda
épületére, községháza, művelődési ház és az általános iskola épületeinek energetikai korszerűsítése, 1956-os emlékmű elkészíttetése,
9 személyes kisbusz vásárlása, új orvosi eszközök beszerzése, Szent István téren lévő I. világháborús emlékmű felújítása,
Szentháromság szobor felújítása, új buszmegállók építése, Géza fejedelem, Hunyadi út, Szabó Endre út felújítása, megkezdő-
dött a bölcsőde épületének kialakítása, sportpálya öltöző tetőfelújítás, korlátok, ülőkék építése, világítás korszerűsítés és
folytathatnám tovább a felsorolást.

Nagy szenvedéllyel vitte, és intézte a helyi sport ügyeit. Hosszú éveken keresztül volt a Nagyoroszi Balassi Bálint Sportegyesület
Elnöke.  Kedvence a labdarúgás volt. Rendszeresen járt a mérkőzésekre és nagy átéléssel szurkolt a nagyoroszi fiúknak.
2015. szeptember 19-én a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a IX. Nógrádi Megyenap alkalmából rendezett ünnepi
ülésén, kitüntető díjakat adtak át. A Mátraverebély-Szentkúton megrendezett eseményen Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei
közgyűlés elnöke, Nógrád Megyéért díjjal tüntette ki többek között Gönczöl József polgármestert.
Megrendülten állunk most a ravatalnál.

Búcsúzunk…. A Búcsú mindig nehéz. Nem szeretjük a változást, pedig az életünk része. Nincs rosszabb érzés, mint amikor el
kell köszönnünk, el kell búcsúznunk. Megköszönni, lezárni, majd elengedni… Nincsenek szavak, szorongva várakozunk, keressük
a választ…. Valakit, aki enyhíti fájdalmunkat. Keressük az embert, szólítjuk az Istent és nem értjük, mi történt ilyen váratlanul.
Szembesültünk a kegyetlen valósággal. Nincsenek szavak, csupán a dermedt, fájó, lelket mardosó csend. Csend van. Könnyes,
fájdalmas csend. Ebbe a csendbe valahonnan messziről előbukkannak hangok, mondatok, képek, villanásnyi emlékek. Fel-fel
bukkan a közös múlt. Az olykor nehéz, gondokkal terhelt, munkához kapcsolódó sóhaj, segítőkész szavak és döntések, az
egymást biztató, erősítő beszélgetések. Az elmúlt percekben most rá emlékeztünk, itt voltunk vele, mindnyájan rá gondoltunk.
Átadtuk magunkat annak az érzésnek, ami képessé tehet bennünket a megváltoztathatatlan elfogadására. Azt mondják: „A szív
jósága olyan, mint a nap melege, életet ad. Csak a jóság, a szeretet maradandó. Olyan, mint a forrás. Minél többen merítenek
bele, annál jobban buzog.” Te pedig forrás voltál, mert sok jót tettél velünk és sok jót tettél nekünk.

Polgármester Úr!

Most, amikor még egyszer összegyűltünk, hogy istenhozzádot mondjunk Neked, torkunkat két marokra fogja a bánat. Egy élet
véget ért, de ne feledd, hogy emléked mindaddig fennmarad, még emlékezni fogunk rád.

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott.
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
De Te számunkra sosem leszel halott.
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

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

Tisztelt Polgármester úr! Nyugodjál békében!

Babicska Károly
   polgármester

bezárult…. De úgy érzem, hogy néhány szóval adósa vagyok…."
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Ehunytak

- Pikács Attila élt 40 évet
- Dobiásik József élt 66 évet
- Gönczöl József élt 66 évet
- Sárközi Vilmos élt 83 évet
- Csajtai Margit élt 68 évet
- Gomolla Andor Frigyes élt 79 évet
- Sztik János Lajos élt 69 évet

Megszülettek:

-Dávid Lilla                         2022.09.09            
-Popovics Iván                    2022.09.10           
-Tóth-Kovács Zakariás       2022.09.29            
-Vincze Norbert Szilárd      2022.10.03            
-Reiterer Fruzsina               2022.10.06            
-Fehér-Szabó Emma          2022.10.19      
-Szrna Márk                      2022.10.26             

Tisztelt Szülők,

ismételten meghirdetjük a GÓLYAFA fásítási programunkat
településünk kisgyermekeinek tiszteletére.
A tavalyi évben, a 2019 októbertől 2021 januárig született
gyermekek kaptak fát. A 2021-től született gyerekekre még
nem került sor, így szeretném kérni a tisztelt Szülőket, hogy
jelezzenek nekem személyesen/messengeren vagy a
település messengerén, akik szeretnék a fákat igényelni.
Az előző évben a lányok japáncseresznyét (P. serrulata
Kanzan) kaptak, a fiúk magnoliát (Magnolia ’Susan’).
Az ültetésre 2023 tavaszán kerül majd sor. Akik kertes
házban laknak, azoktól azt kérjük, hogy utcafrontra ültessék
el a fát, akiknek nincs kertje, azokkal egyeztetünk és a
település közterületein kerülnek a fák kiültetésre.

Kérjük  a  GÓLYAFÁK  folyamatos,  körültekintő
gondozását  is  a  Szülőktől  (megfelelő mennyiségű
öntözés, a kiszáradások elkerülése érdekében).

Szeretettel várjuk azon igényléseket is, akiknek gyermeke/
gyermekei 2019 októbere előtt születtek. Szintén
igényelhetnek gyermeküknek.

Várom szíves jelentkezéseiteket,
Béke Viktória

Közlemény a 2022. évben szja 1%-os felajánlásban részesült
civil kedvezményezettekről.

A NAV minden évben kiadja szeptember elején a
közleményét, hogy a felajánlásokból (SZJA 1+1%) melyik
egyesület, alapítvány, mekkora összeget kap.
Kigyűjtöttem idén is Nagyoroszira vonatkozó adatokat.
Érdekességképpen mellé tettem a tavalyi évben kapott
támogatást is, és a trendet. (100% fölött több felajánlás
érkezett be az előző évhez képest)
Ebben az évben közzétette a NAV a felajánlások számát.
Idén bővült a lista: a Hegyre Megy Egyesülettel, akik első
évükben sikeresnek mondható kampányolást végeztek.
Megállapítható, hogy az idei évben is több összeget kaptak
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a helyi szervezetek, ami feltételezhetően annak köszönhető,
hogy növekedett a felajánlók jövedelme, és több felajánlás
érkezett. Nagyobb figyelmet fordítanak erre a
Nagyorosziak! Ennek köszönhetően több pénzt tudnak
fordítani a helyi ügyekre, célokra.
Íme a számok:

Köszönjük mindenki felajánlását!

Dávid Ádám
alpolgármester

KÖSZÖNET

A Horgolda kör lelkes tagjai szívvel-lélekkel elkészítették
a “Mindenki Karácsonyfáját”. Az elkészített
dekoráció, a Művelődési Házban került kihelyezésre.
Dicséret illeti a szorgos kezeket, akik nélkül mindez nem
valósulhatott volna meg.

- Dunavölgyi Anna
- Félix Ágnes;
- Kubiczki Andrásné Brigi;
- Ordasi Viktória;
- Sinkó Bozori Polett;
- Szefcsekné Kovalcsik Piroska;
- Szepesi-Farkas Marianna;
- Tajti Jánosné Annuska;
- Tormáné Éva;
- Tóthné Kovács Andrea;

Hálás köszönet a résztvevőknek, valamint munkájukhoz
kitartást és további sok szép közös munkát kívánunk!

Vándornyik Eszter

A Horgo lda  é l etképe i
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Karácsonyi köszöntő

A karácsonyi készülődés, a várakozás ünnepi és reményteli perceiben szeretettel köszöntöm Nagyoroszi község minden
lakóját és újságunk olvasóját!

Nagy ünnepre készülünk, egész évben talán ezt várjuk a legjobban. Ilyenkor valami különleges érzés tölti el az emberek
szívét. A karácsony a legszebb, legbensőségesebb ünnepünk, lehetőséget nyújt arra, hogy a szeretet és az összetartozás
jegyében gyertyát gyújtsunk. Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, hogy rohanó világunkban egy kis szünetet tartsunk és
szeretteink körében békésen, meghitten ünnepeljünk.
Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a családot, békességet és a szeretet hozza közel hozzánk.
Talán mindannyiunk lelkében él még egy gyermekkori karácsonyi emlék, amikor áhítattal álltunk a feldíszített fenyőfa előtt.
Jézust vártuk, aki csengőszóval hozta el nekünk a boldogságot és a békességet.  Szenteste egy kicsit magunkba nézünk,
a rohanó, zajos világ helyett a csendet, a meghittséget keressük. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra
gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik igazán fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk.
Karácsony ünnepén azonban gondoljunk arra is, hogy számtalan embertársunk küzd betegséggel, problémákkal, és nem
lehetnek azokkal, akiket a legjobban szeretnek. Gondolnunk kell azokra is, akiknek ezekben az ünnepi pillanatokban nem
jut ennivalóra, otthonra, családra, szeretetre, törődésre, ajándékokra és csak vágyakoznak egy meghitt, boldog karácsonyra.
Gondoljunk az idősekre, és azokra, akik egyedül élnek és senki sem nyit nekik ajtót. Legyünk mi számukra a remény,
hogy érdemes élni, mert van, aki gondoskodik róluk.

Kedves Nagyorosziak!

A legszebb ünnep közeledtével azt kívánom Önöknek, hogy szeretteik, családtagjaik, barátaik, ismerőseik körében,
meghitten tölthessék el a karácsony szent ünnepét. Jó lenne, ha legalább az ünnep idején elfelejtenénk fájdalmunkat,
bánatunkat, elengednénk a szorongásainkat, elnézőbbek lennénk egymással. Kívánom, hogy karácsonykor mindenkinek
jusson szeretetből, örömből, törődésből, odafigyelésből és békességből.

Legyen áldott a jó Isten, aki egy újabb karácsonyt megélnünk engedett. Adjon ez alkalomból boldog ünnepet, olyat, amely
nem reked meg az ünneplés külsőségeiben, hanem lélekben is megtisztít és erőt ad az új esztendőhöz.

Wass Albert soraival kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, boldogságban és sikerekben

gazdag új esztendőt.

"Karácsony készül emberek!
Szépek és tiszták legyetek!

Súroljátok fel lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,

hogy emberek lehessetek!”

Babicska Károly
  polgármester




