
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

                              

 

 
       2011. október 18.  I. Évfolyam, 2. szám 
 
 

„Itt van az ősz, itt van újra!”„Itt van az ősz, itt van újra!”„Itt van az ősz, itt van újra!”„Itt van az ősz, itt van újra!”    

 

 

                             Csanádi Imre: Ősz-elő                                                                           
Szállj, szállj, 

ökörnyál, 
jön az ősz, 

megy a nyár, - 
megy a nyár, a nevetős, 

komolykodva jön az ősz, 
csillámló derekkel, 
sárga levelekkel, 

szőlővel, mosolygóval, 
fűre koccanó dióval. 

 Mi ÚJSÁG Nagyrozvágyon? 

A községben működő szolgáltató egységek 
telefonszáma 

 
 
                                                  
 
 
 
                                                  
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Közérdekű telefonszámok 
 
Mentők   104 
Tűzoltók   105 
Rendőrség   107 
 
 
Tudakozó  198 

Polgármesteri Hivatal 
06-47/376-051 
06-47/376-678 
Jegyző 
06-47/576-029 

Orvosi rendelő 
06-47/376-056 

Művelődési Ház 
06-20/220-31-91 

Védőnő 
06-70/598-65-49 

Posta 
06-47/576-047 

Általános Iskola 
06-20/574-17-09 

Óvoda 
06-20/358-53-30 



 
 

     Önkormányzati Hírek 
 
 
 

2011.szeptember 1-től átalakult a lakásfenntartási támogatás 
 
 
2011.augusztus 31.-ével megszűnt a szociális alapú gázár- és távhő 
ártámogatás, beépült az önkormányzatoknál igényelhető lakásfenntartási 
támogatásba. 
 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, 
családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség 
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 
hozzájárulás. 
 
A támogatási kérelmeket a kérelmező lakcíme szerint illetékes önkormányzat 
polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani. 
 
A kérelmek elbírálása során az önkormányzat jövedelem és 
vagyonvizsgálatot végez. Megemelkedett a jogosultsági jövedelemhatár, 
mely az öregségi nyugdíjminimum 250%-a (71.250,-Ft) 
A vagyonvizsgálat mellett bevezetésre került a fogyasztási egység. A 
jövedelemszámítás alapja a háztartás fogyasztási szerkezetét kifejező 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem. 
 
Aki eddig jogosult volt lakásfenntartási támogatásra, nem kell új kérelmet 
benyújtania, azt a megállapító határozatban foglalt ideig változatlanul 
megkapja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmklub     
A nagyrozvágyi 

Művelődési Központ 
filmklubja rendszeresíteni 

szeretné délutáni 
találkozásait, ezért 

november 11-én 16:30 h-
tól elkezdve minden 
második pénteken 

filmvetítést tart majd a 
Művelődési házban. A 

következő vetített film a 
„Szabadság szerelem 
„lesz október 23.-ra 

emlékezve. 
 

Őszi játszóházŐszi játszóházŐszi játszóházŐszi játszóház    
November 29.-én délután 1700 órától 
gyermekek részére játszóházat 
szervezünk a Nagyrozvágyi 
Általános Művelődési Központ 
kultúrházában. 
 
A program 

- gesztenyebábuk készítése  
- őszi falevelekből képek 
készítése                     
- levél lenyomatok 
segítségével képek készítése 
- kukorica csuhé bábok 
készítése  
                                
MMMMindenkit szeretettel indenkit szeretettel indenkit szeretettel indenkit szeretettel                                                                                                                                                                                                             
    várunk!várunk!várunk!várunk! 

Október 23.                                              
 
Október 21-én pénteken  14:00 órától a Nagyrozvágyi 
Általános Művelődési Központ megemlékezést szervez az 
Általános Iskola épületében.  
Mindenkit szeretettel várunk! 



 
Örömhír                                                                  
 

 
 
Falunkba a gólyák újabb csöppségeket hoztak, Batta Bence Batta Zsolt és Batta 
Zsoltné gyermeke személyében, valamint Oláh Leila, Oláh Géza és Oláhné Simon 
Renáta gyermeke személyében, Pauliska Anna, Baráz Erika és Pauliska András 
gyermeke személyében. Gratulálunk a szülőknek, a piciknek pedig erőt és jó 
egészséget kívánunk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyászhírek 

 
"A lélek oda áhítozik, 
ahonnan a földre szállt.                                                                                                                               
Ott örök nyugalom vár reá,  
tekintete megnyugszik 
a tiszta és csillogó fényeken." 
                            (Seneca) 

 
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 2011 
évében 
Kuczik József, 51évesen 
Zemlényi Roland, 18 évesen 
Soltész Ferencné, 83 évesen 
Barcsik Péterné, 81 évesen 
Csontos Bertalanné, 80 évesen 
Király Józsefné, 85 évesen hunyt el.  
Szeretteiknek Őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni! Halottaik emléke 
szívünkben örökké él! 
 

 
Temetkezési ügyintézés 
 
 
Nagyrozvágy község képviselő-testületének határozata alapján községünkben 
2011. szeptember 01. napjától megváltozott a temetkezés rendje. 
Önkormányzatunk kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötött a 
sátoraljaújhelyi temetkezési szolgáltatóval.  
/Virág-Ker-Tem Kft. Sátoraljaújhely, Alsózsólyomka út 2./  
 
Temetkezési szolgáltató vállalja az eltemettetőnek bemutatni a temetéshez 
szükséges áruféleségeket, kegyeleti tárgyakat, valamint gondoskodik  az 
eltemettetésről  az alábbiak szerint: 

- Ravatalozóba szállítás 
- Sírásás 
- Ravatalozás 
- Hantolás 
- Koszorúk, csokrok sírra helyezése  

 
Községünkben ez idáig az eltemettető  temetési segélyben részesült  elhunyt 
hozzátartozója eltemettetésére tekintettel, egyszeri 8.000.-Ft összegben. 
2011.szeptember 01. napjától a temetési segélynek természetbeni kifizetése 
/alkalmanként 15.000.-Ft / került bevezetésre, mely azt jelenti, hogy az 
önkormányzat  az összeget nem az eltemettető részére fizeti, hanem a 
temetkezési szolgáltató felé, aki cserében biztosítja  a fent nevezett 
szolgáltatásokat.  
 
A temetési segély természetbeni kifizetésének bevezetésére azért került sor, 
hogy   az eltemettetőt semmilyen költség ne terhelje. Tehát külön fizetni nem 
kell a szolgáltatás igénybevételéért.  
Amennyiben más temetkezési vállalatot kérnek fel a temetkezés 
lebonyolítására úgy annak költsége  az eltemettetőt terheli.  
 
  Kérnénk, hogy akinek a jövőben sajnálatos módon temetkezéssel 
kapcsolatos ügyintézése van, keresse temetőgondnokunkat  / Körmöndiné 
Gálik Judit Nagyrozvágy, Vöröshadsereg u. 46. sz. tel.: 06-20/39-32-468 / , 
aki részletes felvilágosítást ad a további intézkedéseket illetően. 
 
 

EsküvőkEsküvőkEsküvőkEsküvők    
 
A községben az éven házasságot kötöttek Tótok Dezső Gábor és 
Rimóczi Andrea, valamint Havrilla Attila és Balabás Barbara. 
Az ifjú pároknak gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! 
Meg kell említenünk még Barcsik Csaba és Rabócz Anett valamint 
Barcsik Péter és Vécsi Ágnes esküvőjét is, igaz ők nem itt kötöttek 
házasságot, de nekik is gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! 
 



 
„ N A G Y R O Z V Á G Y  K Ö Z S É G  
  B E L T E R Ü L E T I  V Í Z R E N D E Z É S E . ”  
       

Kedves nagyrozvágyi Lakos! 
 

Nagyrozvágy Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0003 jelű,  

 
„Nagyrozvágy Község belterületi vízrendezése” c. nyertes projektjének kivitelezési 
munkái a napokban veszi kezdetét településünkön. A projekt célja, hogy 
Nagyrozvágy csapadékvíz elvezetése végre megoldódjon. Ennek eredményeként 
minden utca mindkét oldalán nyílt és burkolt árkok kerülnek kialakításra, közel 
15 km hosszan. A projekt részeként minden ingatlan új kocsibejáróval 
gazdagodik. Az egységes településkép kialakítása érdekében a meglévő bejárók 
felbontásra kerülnek, azonban újak épülnek helyette. Az építési munkák 
előreláthatólag 2012 május végéig tartanak, és több ütemben valósulnak meg. 
Vannak olyan utcák melyek már az idén sorra kerülnek, míg a többi utcában jövő 
év tavaszán kerülnek kialakításra a vízelvezető árkok.  
 
 

Az I. ütemben érintett utcák: 
 

Lázár Vilmos utca 
Dózsa György utca 

 
 
 Az építési munkákról folyamatosan értesítjük a lakosságot, arra szeretnénk 
mindenkit kérni, hogyha valakinek észrevétele vagy problémája van a munkák 
során, azt a hivatalban rendszeresített füzetbe  írásban legyen szíves jelezni.   

 
Célunk, hogy jó minőségű munkát kapjunk, ugyanakkor az építés a lehető legkevésbé 
zavarja a lakosság életét. Mindenki türelmére és megértésre számítunk és bízunk 
benne, hogy a lehető legkevesebb problémával sikerül a projektet megvalósítani.  

 
 

Megértésüket előre is köszönjük az esetleges 
kellemetlenségekért! 

 
 
 
 
 

Október 01. Idősek világnapja 
 
 Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az idősek világnapját, azóta minden év október 1-
én megemlékezünk a Föld mintegy hatszázmillió lakosáról. 
 
A nagyrozvágyi szépkorúakat polgármesterünk szavaival köszöntjük! 
 
 „Az idősek zöme tudja, milyen fiatalnak és tudatlannak lenni, de nincs 
olyan fiatal, aki tudná, milyen öregnek és bölcsnek lenni.”                                            
Ez a nap az idősek iránti tiszteletünket kívánja kifejezni. Tiszteletünk 
magába foglalja elfogadásukat, tiszteletüket és szeretetüket, és azt is, hogy 
társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és nekünk fiataloknak nagy 
szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra az élettapasztalatra és 
bölcsességre, melyet életük alatt megszereztek.                                                                                                                                                             
A mi világunk és életünk Önökkel, szüleink, nagyszüleink életével 
munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelenkort, 
melyben élünk, és a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozza 
meg. Egy idézettel szeretnék mindenkit emlékeztetni arra a bölcs gondolatra, 
mely szerint „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy 
tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött.”                                                    
A méltóság, melyet a szépkorúak hordoznak, és a tisztelet, mellyel feléjük 
közelítünk, nem pénzkérdés, hanem egyszerű, szeretetteljes magatartás.                                                                                                              
Egészségben gazdag, és tartalmas életet kívánok minden szépkorú 
lakosunknak, melynek középpontja a család, a béke, és a harmónia legyen! 
 
Október 1-e alkalmából így szeretettel köszöntjük mi is községünk minden 
időskorú lakóját és az alábbi verssel kívánunk nekik jó egészséget! 
 
                                                   Megérdemlik 
 
               Megérdemlik az idősek                            Gyermekeket, unokákat 
               Szeressék, tiszteljék őket!                         És dédunokákat neveltek. 
               Háborút és forradalmat,                            Becsületes, dolgos embereket 
               Több kormányváltást átéltek.                   Adtak e földi életnek. 
 
               Kedves arcukon ott látható                       Az öregek még szeretnének 
               Az élet nehéz barázdái,                            Meleg családi körben élni 
               Érett, kedves mosolyukban                      Szívből kívánom az öregkort 
               A nehéz sorsukat lehet látni.                    Egyszer, mindenki meg tudja érni.  
                                                                                      (Tomorszky Istvánné) 
 



 
 
 

Sportélet a Községben 
 
 
 

A fociszezon tavaszi fordulója ugyan már befejeződött, de meg kell említenünk a 
csapat eredményeit. 
Április 24.   Kovácsvágás-Nagyrozvágy      1-0          Ifi 5-0 
Május 01.    Nagyrozvágy-Bodrogolaszi       3-0         Ifi 1-3 
Május 08.    Vajdácska-Nagyrozvágy           1-4         Ifi 13-0 
                    Nagyrozvágy-Ricse                  1-1         Ifi 1-3 
                    Hollóháza-Nagyrozvágy           4-1         Ifi 4-0 
Május 29.    Nagyrozvágy-Makkoshotyka    3-0         Ifi 5-2 
Június 04.    Pálháza-Nagyrozvágy               3-0         Ifi 6-3 
Június 11.    Nagyrozvágy-Györgytarló        5-0          Ifi 1-2 
 
A magyar kupában igazán nagy sikereket ért el a Csapat. Eddig még soha nem 
sikerült a csapatnak idáig eljutnia. A sorsolások alkalmával április 27.-én Tiszakarád 
csapatával mérkőztünk meg és 4:3-ra sikeresen,  meg is nyertük. A következő 
ellenfél Sátoraljaújhely volt május 11.-én. A csapat 3:2-re ismét győzelmet aratott. 
Ezek után már remélni se mertük, hogy a május 25.-ei Nagyrozvágy-Cigánd meccs 
kimenetele 1:1-es döntetlen lesz, továbbjutva így még feljebb a kupáért vívott 
ranglistán. Kemény és minden erőt felemésztő csata volt, de mindenki kitartott és 
harcolt, aminek meglett az eredménye. A következő csapat Aszaló volt, akikkel 
megmérettettek a fiúk, mégpedig augusztus 6.-án a Nagyrozvágyiak találkozójának 
napján. Az eredmény már nem részünkre kedvezett ezen alkalommal, 2:1 re 
vesztettük el a mérkőzést, de gratulálunk az eddig elért eredményekhez, és további 
sikereket kívánunk nekik! 
 
A nagycsapat az őszi fordulóban 100%-os. 
 Augusztus 27.   Nagyrozvágy-Pálháza                 4-2 
Szeptember 04.  Nagyrozvágy-Makkoshotyka      3-0 
Szeptember 10.  Nagyrozvágy-Alsóberecki          4-0               Ifi 0-4 
Szeptember 25.  Vajdácska-Nagyrozvágy             1-9               Ifi 2-2                      
Október 01.        Nagyrozvágy-Bodrogolaszi        2-1               Ifi 3-1 
Október 09.        Füzérkomlós-Nagyrozvágy         0-2              Ifi 1-1 
Október 15         Nagyrozvágy- Füzér                    5-0    
 
Bizakodhatunk a feljutásban! Hajrá Rozvágy!!!! 
 
 

ANYÁK NAPJAANYÁK NAPJAANYÁK NAPJAANYÁK NAPJA    
    
Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen 
az anyaságról emlékezünk meg. A különböző 
országokban más és más napokon ünneplik, 
Magyarországon május első vasárnapján. 
 
A Nagyrozvágyi Óvoda 2011. május 6.-án tartotta anyák 
napi műsorát. A kicsik és nagyok versekkel, játékokkal, 
énekekkel köszöntötték fel édesanyjukat, 
nagymamájukat. Megköszönték a gondoskodást, 
kedvességet, szeretetet, törődést, aggódást, és mindazokat 

az érzéseket, amit csak egy anya érez szeretett gyermeke iránt. Majd műsoruk 
végén egy szál virággal kedveskedtek annak a személynek, akiből csak egy 
van, ő pedig nem más, mint az ÉDESANYA.  

 

     

 
 
 
 



Idén 14 diák vett búcsút a Nagyrozvágyi Általános Iskolától. A nagy nap 
a diákok életében 2011. június 10.-én volt. Előző nap a bolondballagás 
keretében elbúcsúztak szülőfalujuktól. Csütörtökön reggel 8 órakor volt a 
gyülekező az iskolában, ahova a végzős diákok mókás jelmezekben 
érkeztek meg. A lányok ördög, rapper, sziámi ikrek, hegedűs, a fiúk pedig 
lány ruhát öltöttek magukra. Becsengetés után végigjárták az iskola 
tantermeit bemutatkozván iskolatársaiknak, majd meglátogatták az 
ovisokat, akiktől dallal búcsúztak el. Ezután végigjárták a falu utcáit, 
közben betértek a Polgármesteri Hivatalba, Öregek Otthonába, illetve a 
Varrodába. Kis pihenő után Kisrozvágy felé vették útjukat, ahol szintén 
végigjárták az utcákat és meglátogatták a Kisrozvágyi Öregek Otthonát is. 
Végül Semjénben ért véget a napjuk. 

Másnap a ballagók 9 órakor gyülekeztek a feldíszített tantermükben, 
ahol tarisznyájuk és a padokra készített szál szegfű várta őket. 10 órakor 
megszólalt az utolsó csengőszó, amely egy korszak végét és egy másik, 
még fel nem fedezett korszak kezdetét jelezte. A csengőszó után 
elindultak az osztálytermek felé a „Ballag már a vén diák”, „Most 
búcsúzúnk és elmegyünk” dalokat énekelve.  

A tantermekben diáktársaik virággal búcsúztak. Ezután az 
iskolaudvaron folytatódott az ünnepély. Elsőként a 7. osztály búcsúzott 
el a ballagóktól, majd a ballagók ünnepi beszéde következett melyben 
elbúcsúztak diáktársaiktól, tanáraiktól, iskolájuktól. Az iskola 
igazgatója ünnepi beszédében sok sikert, kitartást és szerencsét kívánt a 
diákoknak a nagybetűs élethez. Végezetül megtörtént a zászlóátadás és 
az énekkarosok búcsúénekével ért véget a ballagás. 

 
Eredményes és sikerekben gazdag középiskolai éveket kívánunk! 

 

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagyrozvágyi ÁMK Sport híradó 
 
Szeptember 19-én elindultak a 2011/2012. tanév diákolimpiai versenyei. A jó időnek 
köszönhetően kellemes perceket töltöttünk el a szomszéd települések futballpályáin. 
Első versenyünk a IV. korcsoportos tanulók nagypályás labdarúgása volt Cigándon 
szeptember 19-én. Iskolánk csapata szoros mérkőzéseket vívott és végül a 4. helyen 
végzett. A tavaszi fordulóban reméljük fogunk tudni javítani ezen a pozíción!    
A csapat tagjai: Balogh Adrián, Pitunyák András, Juhász Ferenc, Pásztor Attila, 
Vadász Gyula, Balogh Béla, Béres Alex, Kertész Dániel, Setét Dávid, Szopkó Gábor, 
Tóth Renátó, Juhász Péter, Horváth Máté, Sárközi Zoltán. 
Szeptember 23-án, Karcsán találkoztunk a környékbeli csapatokkal a II. Molnár 
István Labdarúgó Emléktornán. A II. korcsoportos tanulók a 3. helyen végeztek, míg 
a III. korcsoportos fiúk remekül helytállva az 1. helyet szerezték meg.    
A csapatok tagjai: II. korcsoport : Setét Zsolt, Setét Dániel, Salap Zsolt, Vicickó 
Viktor, Pongó Zoltán, Tóth Béla, Branyiczki Botond, Szopkó Endre Patrik.  
III. korcsoport : Kertész Dániel, Setét Dávid, Béres Alex, Tóth Renátó, Juhász Péter, 
Horváth Máté, Balogh Tibor, Vadász Zsolt, Pásztor Lehel.                   
A Diákolimpia II. korcsoportja őszi fordulójának a Cigándi műfüves pálya adott 
otthont szeptember 28-án. A tanulók többségének szokatlan volt az új környezet, az 
új szabályok. Végül a 4. helyen végeztek, de mindannyian reménykedünk a jobb 
folytatásban!                                                                
A csapat tagjai: Salap Zsolt, Setét Dániel, Setét Zsolt, Vicickó Viktor, Branyiczki 
Botond, Szopkó Endre Patrik, Tóth Béla, Deák Zsolt.  
 Szeptember 29-én szintén Cigándon, a műfüves pályán került lebonyolításra a III. 
korcsoportos tanulók Diákolimpiai őszi fordulója. Ezeknek a fiúknak nem volt 
szokatlan a pálya, hiszen ők már évek óta futballoznak rajta. A fiúk 2 győzelmet és 
egy döntetlent játszva 1. helyezést értek el. Reméljük tavasszal is hasonlóképpen 
szerepelnek, és akkor továbbjutnak a városi döntőbe.   
 A csapat tagjai: Béres Alex, Sárközi Zoltán, Balogh Tibor, Vadász Zsolt, Pásztor 
Lehel, Juhász Péter, Horváth Máté, Tóth Renátó, Setét Dávid, Kertész Dániel.    A 
következő versenyünk a IV. korcsoportos tanulók Teremlabdarúgó bajnoksága lesz 
novemberben, a Cigándi Sportcsarnokban.                 
 
Gratulálunk az eddig elért eredményekhez, és csak így tovább!  
 
 
 
 
 
 
 
 

                            „Ballag már a vén diák tovább, tovább…”„Ballag már a vén diák tovább, tovább…”„Ballag már a vén diák tovább, tovább…”„Ballag már a vén diák tovább, tovább…”    



    
 
 
       Húsvéti JátszóházHúsvéti JátszóházHúsvéti JátszóházHúsvéti Játszóház    
    

 
A Húsvéti Játszóház 2011. április 23.-án nyitotta meg kapuit a Nagyrozvágyi 
Művelődési Otthonban, illetve a Nagyrozvágyi Sportpályán.  
Ezen alkalmon lehetőség nyílott a gyerekeknek arra, hogy közelről is megnézhessék, 
illetve megsimogassák a Húsvét két fő jelképét: a nyulat és a bárányt. Falunk egyik 
családjától két kisbárányt, és egy nagymamától, pedig egy nyulat kapott kölcsön a 
játszóház.  
Számos program, elfoglaltság várta az érdeklődőket:a hagyományokat megőrizve a 
lányok festhettek tojást, amire motívumokat rajzolhattak viaszgyertyával, 
nyomdázhattak, papírból készíthettek ablakdíszeket, tojástartót és rajzolhattak képeket 
a Húsvéttal kapcsolatosan.  
Azok a gyerekek, akik pedig kalandra vágytak a sportpályán kipróbálhatták 
bátorságukat, mert felépült ott egy akadálypálya, ahol egyensúlyozniuk kellett a föld 
felett, és aki tényleg bátor és merész volt végig csúszhatott a kifeszített kötélen, 
természetesen felnőtt felügyelet és biztonságos körülmények mellett. 
Ezen programok mellett még alkalom volt arra, hogy a résztvevők gyöngyből készítsenek 
maguknak vagy éppen ajándékba karkötőt vagy nyakláncot. 
Nem utolsó sorban a fiúk locsolóversekkel lepték meg a lányokat, amit izgatottan és 
figyelmesen hallgattak végig. 
Nagy öröm, hogy sok volt az érdeklődő és a résztvevő a Húsvéti Játszóház alkalmából, 
és reméljük, hogy a közeljövőben is ennyien vagy még többen fognak részt venni hasonló 
jellegű alkalmainkon. 
 

  
 
 

 

 
                                ÓVODAI BALLAGÁSÓVODAI BALLAGÁSÓVODAI BALLAGÁSÓVODAI BALLAGÁS    

    

     „Óvó néni várt énreám, mikor ide érkeztem. 

    Búcsúzkodni tőle nehéz, bizony nem megy oly könnyen!” 

 
2011. június 3.-án 14 órai kezdettel vette kezdetét a Nagyrozvágyi Óvodások ballagási 
műsora, melynek helyszínt az Óvoda udvara biztosított. 
A szülők, családtagok megérkezése után a ballagó ovisok kivonultak az udvara és egy 
köszöntő verssel nyitották meg a ballagást. Az ünnepély a nagycsoportosok előadásával 
kezdődött. A gyerekek körjátékokat játszottak, és énekeltek.  
Ezt követte a kis- és középsőcsoportosok Vityiló című mesejátéka.  
 

   
 
Az időjárásnak köszönhetően itt néhány percre a műsor megszakadt, és a Nagyrozvágyi 
Művelődési Otthonban folytatódott tovább. 
A gyerekek ballagása további versekkel, énekekkel, körjátékokkal folytatódott, és a 
ballagók is előadták a Vajas Pánkó című meséjüket, búcsúzva ezzel a többi pajtástól. 
 

   
 
Óvodapedagógusaik pedig egy- egy szál virággal búcsúztak a ballagó ovisoktól. 
Sikeres beilleszkedést, és élményekben gazdag iskolás éveket kívánunk nekik! 
 
 



 
 
 
Anyák napja az Idősek klubja szervezésében 
 
 

 
 
Április 28-án 16:00 órakor Anyák napja alkalmából ünnepi műsort szerveztek 
a nagyrozvágyi Szociális Szolgáltató Központ gondozónői. Az ünnepély a 
Művelődési Házban került megrendezésre. Erre az alkalomra a gondozottak 
gyermekei, unokái készültek verses és énekes előadással, meglepve ezzel 
szüleiket, nagyszüleiket. Daróczi Bertalanné az ünnephez kapcsolódó 
történetet és verset mondott el. Verselt még Al-Hag Johanna és Juszku Réka. 
Ezen a napon debütált az Idősek klubja énekkara is mindenki nagy örömére. 
A rendezvény ideje alatt kisebb vendéglátásban részesültek a vendégek, 
melyet a gondozóik  készítettek számukra.  
 
 
 

     
 

 
 
 

 

Augusztus 20-Államalapítás ünnepe 
 

Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István 
király ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a 
magyar állam fennállásának emléknapja. A magyarság és a 
keresztény hit világának találkozását és összefonódását a magyar 
nép egyetlen uralkodó személyéhez köti; az első magyar 
királyhoz, az államalapító Szent Istvánhoz. István a magyar 

államiság és a kereszténység alapjait lerakó Géza fejedelem fia. 
I. István uralkodása idején augusztus 15-én, Nagyboldog-asszony napján hívta össze 
Fehérvárra a királyi tanácsot. Ekkor tartották, az un. törvénynapokat. (Misztikus 
egybeesés, hogy István éppen ezen a napon halt meg 1038-ban.) Később Szent László 
király hozott döntést az ünnepnappal kapcsolatban: áttették augusztus 20-ra, mert 1083-
ban e napon avatták szentté I. István relikviáit a fehérvári bazilikában. 
 

Nagyrozvágyon az Államalapítás ünnepére 2011. augusztus 19-én emlékezett meg a lakosság. 
Ez alkalomból kicsiny falunkba látogatott az Ukrán gyermek néptáncegyüttes és a Török 
néptánccsoport is. Őket a Művelődési Otthonban láttuk vendégül, majd ezután a Sportpálya 
adott nekik helyszínt a sajátos, hazai táncuk bemutatására.  
A műsor után Polgármesternő, Hogya Orsolya mondott ünnepi beszédet. 
Ezt követte Almási Ferenc református lelkész ünnepi Istentisztelete, valamint a kenyérszentelés, 
amiből a közönség is fogyaszthatott. 
Az új kenyér elfogyasztása után a falu egyik büszkesége, az Öregek Otthona dalos előadása 
következett. Magyar dalokat énekeltek, és ismételten sikert arattak, mint az már a Falunapon is 
tették. 
A megemlékezés zárásaként a Bodroghalmi Rozmaring Néptánc Népzene és Képzőművészeti 
Egyesület néptáncosai és a sárospataki Farkas  Ferenc Művészeti Iskola  vajdácskai növendékei 
léptek fel hagyományőrző néptáncukkal. 
 
Köszönjük szépen minden egyes fellépőnek a színvonalas előadást, és ismételten elmondhatjuk, 
hogy jó volt együtt eltölteni azt a pár délutáni órát. 
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