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Nagyoroszi Község Önkormányzata

2645 Nagyoroszi, Fő út 1. 
Tel.:+36/35/574009
www.nagyoroszi.hu

http://www.nagyoroszi.hu/
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Babicska Károly 
nagyoroszi Polgármestere 

Tisztelettel köszöntöm a

¡ Vidéki Nők Napján
¡ megjelent előadókat, 
¡ meghívott vendégeket 
¡ a kiállítókat, kézműveseket
¡ és minden kedves megjelentet!

¡ 2020.10.20.



Nagyoroszi Térképe
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Szervezeti felépítés

Babicska Károly
polgármester
nagyorosziph@nagyoroszi.hu

Dávid Ádám
alpolgármester

Képviselő testület- 6 fő
https://nagyoroszi.hu/kepviselo-testulet/

Kapás Ildikó
jegyző
nagyoroszikor@nagyoroszi.hu

¡ pénzügyi előadó, pénztáros
¡ penzugy@nagyoroszi.hu

¡ informatikus, vállalkozási ügyintéző
¡ informatika@nagyoroszi.hu

¡ adóigazgatási előadó
adougy@nagyoroszi.hu

¡ munkaügyi előadó
munkaugy@nagyoroszi.hu

¡ szociális ügyintéző, anyakönyvvezető
igazgatas@nagyoroszi.hu
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Elhelyezkedése
¡ Településünk a rétsági kistérségben a Börzsöny 

északkeleti lábánál fekszik Patak, Horpács, 
Borsosberény és Drégelypalánk szomszédságában. 

¡ Budapesttől 65 km-re a 2-es számú főúton közelíthető 
meg és néhány kilométerre van csupán a szlovák 
határtól. 

¡ A község Önkormányzata, Képviselő Testülete az 
Önkormányzat dolgozói igyekeznek a falut minél 
szebbé élhetőbbé tenni- ami elhasználódik felújítani, 
ami nincs azt pótolni- próbálunk pályázni, kihasználni a 
lehetőségeket. 
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A Börzsöny és 
az elágazó, jobbra Budapest- balra Szlovákia
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Történet - röviden

¡ Az egykori Oroszfalu az egyik legősibb 
település Nógrád megyében. 

¡ Könyves Kálmán király telepítette ide a 
falu őslakóit Galíciából és 
Lodomériából.

¡ A lakosok királyi testőrök, valamint a 
visegrádi vár ajtónállói voltak. 



Régi és Új Látkép
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Emlékhelyeink – látnivalóink a községben

1. A barokk stílusú Római Katolikus Templom, 
2. Szentháromság szobor,
3. Kálvária a stációkkal (külterületen) több kápolnácska és 

feszület (a község más-más területén) .
4. Nepomuki Szent János szobra  
5. I. Világháború emlékműve
6. Ismeretlen katona sírja (II. Világháború 

áldozatainak emlékére
7. 1948-49-es Szabadságharc emlékműve
8. 1956-os Forradalom emlékműve és Ismeretlen 

katona emléklap
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Szent Miklós templom és a     
Szentháromság szobor
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Nepomuki Szent János szobra  
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I. Világháború emlékműve
Ismeretlen katona sírja (II. Világháború áldozatainak emlékére)

1948-49-es Szabadságharc - 1956-os Forradalom emlékműve 
Ismeretlen katona emléklap
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Alapellátások- A község lakosai-saját működő

¡ Óvodába hordhatják gyermeküket, 
¡ Általános Iskolában, alsó- felső tagozat 

működik 

¡ Bölcsöde (2020.08.31-én nyitottuk meg) munkába 
álló anyáknak segít gyermekük elhelyezésében

¡ Közös Szociális Szolgáltató Központ 
(- Házi Segítségnyújtás- Időskorúak Nappali     
Ellátása) az idösődő korosztály segítése

¡ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
(25-községben lát el feladatokat)
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Nefelcs Óvoda Börzsöny 
Általános Iskola
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Közösségeink – Egyesületek -
Csoportok

¡ Községi Nyugdíjas Klub

¡ Honvédségi Nyugdíjas Klub (Nyuletube)

¡ Honvéd Balassi Bálint Sport Egyesület
¡ Nagyoroszi Plébániáért Alapítvány
¡ Civilek Nagyorosziért Hagyományőrző és Turisztikai 

Egyesület
¡ Polgárőr Egyesület
¡ Postagalamb Sport Egyesület

¡ Néptánc együttes
¡ Konyhatündér tanoda
¡ Női Torna Csoport
¡ Északi fény zenekar
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Művelődési Ház és Könyvtár és a 
Faluház  a régi értékek gyűjteménye
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Ajánlás
¡ A lakosság megőrizte Nagyoroszi szellemi és 

kulturális értékeit hagyományait és 
vendégszeretetét.

¡ A klubokban- rendezvényeken igyekszünk a 
hasznos szabadidő eltöltéséhez hozzájárulni. 
Támogatásunkkal rendszeres és új programokkal 
színesíteni a község kulturális életét.

¡ A kikapcsolódni vágyóknak ajánlom éves 
rendezvényeinket.

¡ A községben található Faluházban- összegyűjtöttük 
a falu lakóinak régiségeit- Folyamatban van egy 
Könyv kiadása - Nagyoroszi értékek és történetek 
címmel.
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Programjaink - Rendezvényeink

¡ Farsang- Óvoda Iskola és Felnőtt esti Bál
¡ Téltemetés- Néptánc együttes
¡ Nő nap – nyugdíjas Klubbok
¡ Március 15- Koszorúzás
¡ Óvodás vizsga –Néptánc gála
¡ Május –Anyák napja- Gyermeknap
¡ Sütés - Főzés a szabadba- kirándulások
¡ Augusztus 20.- Szent István Nap
¡ Október 23 - Emlékezés
¡ Október- Tök-jó nap-
¡ Mindenszentek- Halottak napja
¡ Mikulás várás
¡ Adventi koszorú készítés
¡ Karácsonyi Ünnepség- „ Mindenki Karácsonya”
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Orvosi és –Fogorvosi rendelő–Védőnői ellátás 
-Gyógyszertár- Posta Hivatal –

Állatorvosi rendelő- (Takarék szövetkezet)

¡ Biztosítjuk a lakosságnak a 
megfelelő egészségügyi 
ellátást-

¡ és a szolgáltatásokhoz 
hozzáférést .
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A történethez

¡ A XX. század elején a többnyire iparos emberek 
lakta Nagyorosziban elkészült a vasútvonal, a 
mai nap még működik, A vasútállomás mellett 
Vasúttörténeti kiállítás. 

¡ 1950-2004 között a településen légvédelmi 
katonai alakulat- Laktanya működött, ennek 
kiszolgálására épült a falu központjában a 
lakótelep és a Művelődési Ház.
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Vasúti megálló és kiállítás –
a Volt Laktanya
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Üzemek  Gyárak

Munkalehetőség a községben! 
o Knausz Tabbert Group Kft. Lakókocsi gyár
o Fespizz Kft- Gépjármű javítás, Karbantartás
o C.F. Maier Polimer Technikai Kft. Műanyag 

termékek
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Kikapcsolódási lehetőségek 
Nagyoroszi környékén

¡ Az ide látogatók túrázhatnak kirándulhatnak az 
erdőkben, a Börzsönyben, a különböző 

útvonalakon:
¡ Kulcsosházhoz,
¡ Weicheim kastélyhoz a 
¡ Drégely várhoz, Sáferkút 
¡ Drégelypalánk-Szondi kiállítótér és Turisztikai 

Központ
¡ Drégelyvár szabadidőpark
¡ Sisa Pista forráshoz,

¡ sok szép emlékhely található környékünkön 
tájékozódjon az interneten. 
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Nagyorosziról

¡ Szeretettel várunk mindenkit, akik 
kedvelik a csodálatos természet adta 

lehetőségeket, a festői szépségű 
környezetet!

¡ 2020.10.20. Vidéki Nők Napja alkalmából készült 
Nagyorosziról

https://nagyoroszi.hu

https://nagyoroszi.hu/


„Hagyományok útján –
PALÓC NŐ-KÖZ-PONT
Nyugat- Nógrádban”

EFOP-1.2.9-17-2017-00076

Palóc Család és KarrierPONT
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Nők a családban és a munkahelyen

¡ Családbarát Ország (CsBO)kiemelt 
felhívása

¡ Egységes szabályrendszer szerint működő 
Család-és KarrierPONT létrehozása

működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése

Feladata
¡ A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, 
¡ a család és munka 

összeegyeztethetőségének előmozdítása,
¡ helyi megoldásokkal és együttműködésekkel. 
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Palóc CsakPONT 
2645 Nagyoroszi Ady Endre út 17. 

A Nyugat-Nógrád Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat

épületében van berendezve, itt várja a 
látogatókat!



28

Cél

A pályázat két fő célcsoportot érint:
¡ 1. a munkáltatók és 
¡ 2. a családok,     

elsősorban 

¡ a kisgyermeket nevelő vagy 
¡ hátrányos helyzetű nők- családok 

számára. 
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Együttműködő partnerek a projektben

¡ 1. Magyar Női Únió
¡ 2. Együtt Európáért Alapítvány
¡ 3. Nyugat-Nógrád Család és Gyermekjóléti Szolgálat
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¡ Köszönöm a figyelmet!
¡ Nagyoroszi Önkormányzata 

nevében 

Babicska Károly Polgármester

¡ és átadom a szót
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Fejlesztés – Felkészítés – Tanácsadás 
– Képzés - Csoportfoglalkozás  

¡ Kik fordulhatnak a CsakPONT- hoz?

¡ Bármilyen problémával ami a napi életben 
előfordul, igyekszünk megtalálni a megoldást

¡ azok, akik elakadtak az ügyeik intézésében,   
a karrierépítésben vagy, 

¡ nehezen találnak vissza a munkerőpiacra, de 
akár 

¡ gyereknevelési vagy párkapcsolati gondokkal 
is megkereshetik a CsakPONT munkatársait!
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Család és KarrierPONT

¡ létrehozása és működtetése, 

¡ formális és nem-formális képzések,
¡ fejlesztések, 
¡ felkészítések lebonyolítása a célcsoport 

számára
¡ csoportok, közösségek segítése  
¡ kommunikációs aktivitások, 

szemléletformáló tevékenységek.


