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Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa

Március 15-ére emlékeztünk

Nemzeti ünnepünk el estéjén – a
hagyományokhoz híven – koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartottunk a M vel dési
Házban és a ’48-as emlékm nél.
A színvonalas ünnepi m sorban
láthattuk, hallhattuk általános iskolánk 7. osztályos tanulóit, óvodása-

inkat, a Katolikus Egyház zenekarát és énekkarát, a Napraforgó
Nyugdíjas Egyesület énekkarát,
valamint Rottek Dorina és Kovács
Edit gyönyör versmondását. Köszönet valamennyi fellép nek,
technikai el készít nek, lebonyolítónak!

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Nógrád Községi Önkormányzat
Képvisel -testülete meghívja
községünk lakóit

Nógrád Község Önkormányzata és
a Napraforgó Nyugdíjas Egyesület
vezetése,
szeretettel meghívja

2007. június 3-án

2007. április 8-án (vasárnap)
este 19 órától
tartandó

(vasárnap)
16 órakor kezd

locsoló bálra
A bál helyszíne:

falugy lésre

Nógrádi Sportcsarnok.
Belép jegy ára: 1000 Ft

A falugy lés helye:
a M vel dési Ház nagyterme.

Minden táncos kedv érdekl
t
szeretettel vár a Rendez ség

III. évfolyam 1. szám

„Szeressétek az öregeket…”
Általános Iskolánk tornacsarnokában 2006. Karácsonyának hetében
megrendezésre került a karácsonyi
ünnepséggel egybekötött id sek
napja. Az óvodások, az iskolások,
a kórusok és a zeneiskolások színvonalas, szívet melenget m sorát
követ en a jelenlév ket meleg
teával, frissen sütött süteményekkel vendégül láttuk. Azt hiszem, a
jelenlév k jól érezték magukat, és
remélem következ rendezvényünket is megtisztelik jelenlétükkel.
A rendezvény támogatóinak, az
el készítésében és lebonyolításában résztvev knek megköszönöm
munkájukat, segítségüket és adományaikat.
Szorosan nem az id sek napjához, de a karácsonyi el készületekhez tartozott a katolikus templom
kertjében elhelyezett „Betlehem”
és a faluközpont villanyoszlopain
elhelyezett karácsonyi díszvilágítás.
A „Betlehem” bábjainak elkészítése Kelemen Gyuláné (Mariann)
ügyes kezeinek, a faanyag és a
bálák Villányi Péternek, az összeállítás Szórágy Gyulának és
Berinkei Pálnak, a világítás Benecz
Tibornak, a palástok Csaba Atyának köszönhet k.
A fentieken kívül köszönet valamennyi támogatónak, adományozónak. Külön köszönet a díszvilágításért Molnár Jánosnak (aki a
vázakat készítette), Zverkó Pálnak
(aki a fényfüzért adományozta),
Szalma Attilának és Sipiczki Zsoltnak (akik szerelték a füzért), Lestyán Józsefnek és Lestyán Tamásnak (akik az oszlopra fel- és onnan
leszerelték). Köszönet a Keresztes
családnak a feny fák adományozásáért, és a falu karácsonyfájának
felállításáért, iskolásainknak, óvodásainknak a feny fák díszítéséért,
tanároknak, tanítóknak, óvón knek, a Szül i Munkaközösség tagjainak a karácsonyfadíszek készíté-

Egykor a Golgotán
Egykor a Golgotán
Jézus meghalt értünk.
Keresztre feszítve
Hogy megváltsa vétkünk.
Érettünk szenvedte
El a szörny halált,
Szeret Atyjánál
Nyugodalmat talált.

séért.
Mindenkinek hála és köszönet,
aki bármilyen formában hozzájárult a rendezvényeink sikeres lebonyolításáért.

A harmadik
Valamit kérnek t led.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.
Messzire mentél.
Fáradt vagy. Léptél százat.
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred lázad.
Majd máskor! - nyugtat meg az ész.
És a jog józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.
Valakin segíthetnél.
Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg.
Tán összetörte a szíved.
Az ész is azt súgja: Minek?
De Krisztus nyomorog benne.
És a szelíd hang halkan újra kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet!
Ó, ha a harmadik
egyszer els lehetne,
és diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél hamar.
Valóban esztelenség volna.
De a szíved békességr l dalolna,
s míg elveszítenéd,
bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad arra a harmadikra!
Mert az a szeretet.
Túrmezei Erzsébet
A harmadik napon
Dics n feltámadott,
Megtisztítva lelkünk
Reménységet adott.
Örvendezzen szívünk
Eljött húsvét napja,
Mikor Jézus értünk
Az életét adta.
Szarvas Imre
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2.§

Önkormányzati hírek
Képvisel testületünk 2007. február
24-én elfogadta az önkormányzat
és intézményei 2007. évi költségvetését 208 millió Ft bevétellel és
ugyanilyen összeg kiadással. A
költségvetési egyensúly biztosítása
érdekében m ködési célú hitelfelvételt 9.716 E Ft-ot, fejlesztési célú
hitelfelvételt 24.000 E Ft-ot terveztünk. A fejlesztési célú hitelt az új
telkek víz- és csatornahálózat kiépítésének
számlakifizetéséhez,
valamint a Hunyadi utca és Szondi
utca II. ütem felújításához szükséges saját er biztosítására kívánjuk
fordítani.
Bevételünkb l 57.217 E Ft átengedett SZJA, 49.579 E Ft költségvetési támogatás.
A Kiadások több mint fele

(50,4%-a) személyi juttatás és
járulékai.
Dologi
kiadásokra
(élelmiszer, közüzemi díjak, egyéb
költségek 25%, míg fejlesztési
kiadásokra 14,15% jut.,
Az egyre nehezed gazdasági
körülmények ellenére, tervezett
bevételeink fedezetet nyújtanak a
kötelez önkormányzati feladatellátáshoz, az intézmények zavartalan m ködéséhez, és az önkormányzatra háruló szociálpolitikai
feladatok ellátásához. Önkormányzatunk 300 E Ft-tal a Sportegyesület, 200 E Ft-tal az Önkéntes T zoltó Egyesület m ködését támogatja.
Költségvetésünk részletezését az
alábbi 1/2007. (II. 24.) rendelet
tartalmazza.

Az önkormányzat tervezett kiadása 208 000 E Ft, mely f bb jogcímcsoportonkénti részletezettségben az alábbi:
E Ft
Személyi juttatások
Ebb l: - Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások
- Küls személyi juttatások

73 824
6 156

Munkaadókat terhel járulékok
Ebb l: - TB járulék
- Munkaadói járulék
- Egészségügyi hozzájárulás
- Munkáltatói táppénz-hozzájárulás
- Munkaadókat terhel egyéb járulékok

21 162
2 189
838
130
137

Dologi kiadások
Ebb l: - Közüzemi díjak
- Élelmezési kiadások

E Ft
79 980

24 453

51 755
5 919
7 521

Pénzeszközátadások
14 635
Szociálpolitikai juttatások és egyéb juttatások
4 067
Felhalmozási kiadások
29 437
Nógrád község önkormányzata a Magyar Köztársaság 2007. évi költség- Hitelek törlesztése
0
vetésér l szóló 2006. évi CXXVII. törvényben, valamint az államháztar- Tartalékok
3 673
tásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l az alábbi rende- Fenti címenként tervezett kiadás részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazletet alkotja:
za.
1.§
A részben önállóan gazdálkodó
6. §
Az önkormányzat tervezett bevétele 208 000 E Ft, melynek f bb jogcím- Általános Iskola és Óvoda intézcsoportonkénti részletezettsége az alábbi:
mény, valamint a polgármesteri Az önkormányzat költségvetésében
E Ft
E Ft hivatal igazgatási kiadása önálló szerepl fejlesztési kiadásokcsak
címet alkot, a 2. sz. melléklet sze- abban az esetben teljesíthet ek, ha
I. M ködési bevételek:
a megvalósításhoz szükséges forrá1. Intézményi m ködési bevételek
15 716 rint.
2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei
83 817 Az önkormányzat intézményeinek sokat a testület el tudja teremteni.
létszámkeretét a 2. számú mellék- ebb l: Helyi adók
16 000
letben rögzített részletezés szerint
7. §
Átengedett központi adók
67 817
35,4 f ben állapítja meg, melyb l a
közcélú foglalkoztatottak létszáma Az adott évi bérel irányzatot az 5.
II. Támogatások:
3,4 f .
szakaszban felsorolt bevételekkel
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
50 579 A m ködési és a felhalmozási célú összefüggésben teljesített bérkifi- ebb l: Normatív hozzájárulások
48 398
bevételi és kiadási el irányzatokat zetésekkel, valamint a jóváhagyott
Normatív kötött felhasználású támogatások
1 181
mérlegszer en a 3. sz. melléklet pénzmaradványnak a bérmegtakaEgyéb költségvetési támogatás
1 000
mutatja.
rításból származó részével lehet
3. §
növelni.
III. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek:
12 000
8. §
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesíA költségvetési évet követ 2 év
várható el irányzatait, a költségve- A költségvetésben elkülönítetten
tése
0
tési évek folyamatait, annak áthú- szerepl általános tartalék el 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és
zódó hatásait a gazdasági el rejel- irányzat szolgál az évközi többletkebevételei
12 000
zések szerint e rendelet 4. sz. mel- igények, valamint az elmaradt
léklete tartalmazza. A 2007. évi bevételek pótlására, illetve benyújIV. Támogatásérték bevétel
1. Támogatásérték m ködési bevétel összesen
8 695 el irányzat-felhasználási tervet az tandó pályázatok saját forrására.
5. sz. melléklet tartalmazza, a fej- ebb l: TB alapból átvett pénzeszköz
3 360
lesztési és felújítási kiadásainak
9. §
2. Támogatásérték felhalmozási bevétel össze2007.
évi
el
irányzatát
a
6.
számú
sen
0
melléklet mutatja be.
A képvisel testület által jóváhagyott el irányzatok közötti átcsoV. Véglegesen átvett pénzeszközök
4. §
portosítás nem lehetséges, kivéve,
1.
M ködési
célú
pénzeszköz
ha a helyi önkormányzati feladatok
átvételállamháztartáson kívülr l
0 A képvisel testület a köztisztvise- ellátása érdekében a polgármester
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n
i illetményalap mértékét 2007. kezdeményezésére azt a képvisel kívülr l
0 január 1-jét l 36.800 Ft-ban álla- testület engedélyezi.
pítja meg.
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybe10. §
vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
0
5. §
E rendelet a kihirdetése napján lép
Az önkormányzat költségvetésében hatályba.
VII. Hitelek
1. M ködési célú hitel felvétele
9 716 meghatározott kiadási el irányza2. Felhalmozási célú hitel felvétele
24 000 tokat túllépni nem lehet, kivéve, ha Árpásné Schlenk Judit
Szórágy Gyuláné
az önkormányzat az államháztartás
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
körjegyz
polgármester
1. El
évi pénzmaradvány igénybevétele
3 477 más alrendszereit l, alapítványoktól vagy saját tevékenységb l származó, nem tervezett bevételt ér el.
folytatás a következ oldalon
Fenti bevételek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Nógrád Község Önkormányzatának
1/2007. (II. 24.) rendelete a 2007. évi költségvetésér l
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3. oldal
2. számú melléklet
Nógrád Községi Önkormányzat
2007. évi költségvetésének kiadási összesít je

1. számú melléklet
Nógrád Községi Önkormányzat
2007. évi költségvetésének bevételei

(adatok ezer forintban)

(adatok ezer forintban)
Szakfeladat megnevezése

Óvodai int. étkeztetés
Iskolai int. étkeztetés
Munkahelyi vendéglátás

kö- Önk.
Önk. Fel- Átvett Hitel- Pénz- Bevétedési sajátos ktgv-i halm. pénz- felvét marad lek
bev. bev.
tám. jelleg eszk.
v. összesen
1 234
2 041
3 419

1 234
2 041
3 419

Utak, hidak üzemeltetése

12 000

Önkorm. igazgatási tevék.
Intézm. vagyon mük. iskola

306
1 000

Saját ingatlan hasznosítása

2 400

Város- és községgazd.
Köztemet fenntartási fel.

Bevételek összesen

3 477
12 000
1 035

3 783
1 000
14 400
1 035
182

182

Önkorm. elszámolásai
Finanszírozási m veletek
Iskolai oktatás
Véd i szolgálat
Szociális étkeztetés
Települési hulladék kezel.
Müv. házak tevékenysége

12 000

83 817 50 579 12 000 4 000

150 396
9 716

300
3 360
3 734
800
600

9 716
300
3 360
3 734
800
600

15 716 83 817 50 579 12 000 8 695 33 716 3 477 208 000

Bankváltás
Még az elmúlt évben döntött képvisel -testületünk arról, hogy az
önkormányzat számláit ezután a
helyi kirendeltséget m ködtet
takarékszövetkezetnél kívánja
vezettetni.
Lakosaink tehát itt tehetnek
eleget befizetési kötelezettségeiknek, err l mindenkit tájékoztattunk.

Hunyadi út
A Hunyadi út felújítása áthúzódó
feladat. Korábban hírt adtunk arról,
hogy a pályázaton nyert összeget a
peres eljárás miatt nem tudtuk
2006-ban felhasználni. Sajnos a
peres eljárásunk még jelenleg is
folyik, hiszen a szennyvízberuházás kivitelez je nem ismeri el,
hogy a nyomvonal süllyedés a nem
megfelel kivitelezés miatt történt.
Ügyünk a választott bíróság el tt
folyik, ezért bízunk abban, hogy az
idei esztend ben legkés bb szig
véget ér és így nem lesz akadálya a
felújítási munka elvégzésének.

kormányzata korábban úgy döntött,
hogy kezdeményezi a fenti szervezet felszámolását, mert a munka
elvégzésre került. A megsz nést
követ en a településeknek át kellett
volna venni a több száz milliós
tartozást, amely pályázati elbírálások során kedvez tlenül érintette
volna az önkormányzatokat. Az
újabb döntés tehát, hogy továbbra
is m ködjön a DINÓBER a hitelek
visszafizetéséig. Közgy lése elnöknek választotta Piroska Jánost.
Nógrád községet képvisel k
közül Dudás György közgy lési
tagsága megsz nt Srám István
lemondott, helyettük Keresztes
Konrádot és Holmáné Kovács
Mártát javasolja képviselõte stület ünk a le gkö zele bbi
DINÓBER küldöttgy lésnek megválasztani.

Karbantartó

Az elmúlt évben a polgármester
el terjesztése alapján a testület
engedélyezte 2007. január 1-t l az
önkormányzatnál 1 f karbantartó
alkalmazását. Az állás betöltésre
került. A dolgozó feladatát képezi
többek között az intézményeknél
DINÓBER
lév karbantartó munkájának segítése, a közterületen, temet nél stb.
Gondolom, mindenki tisztában van folyó munkálatok koordinálása és
azzal, hogy a fenti szervezet a irányítja a közmunkásokat is.
három község által szennyvízberuházás céljára létrehozott társulás
folytatás a 4. oldalon
nevét jelenti. Nógrád község ön-

Cím
Alcím

Szakfeladat

1.1.

Önk. igazgatás

1.2.1.

Közutak üzem.
felúj

1.2.2. Saját ing. haszn.
1.2.3. Községgazdálk.

Szem. Munkajuttatá- adókat
sok terh. j.
12 822 3 296

Dologi
kiadások
11 051

Pénz- Szoc. Tartaeszk. pol. lék
átad. jutt.
13 380
0 3 673

Fel- Kiadások Léthalm. összesen számkiad.
keret
1 448 45 670
1

0

0 1 550

0

0

0 12 435 13 985

0

0

315

0

0

0 15 554 15 869

3 700 1 201 1 185

200

0

0

0

6 286

1.2.4. Vízkárelhárítás

0

0

120

0

0

0

0

120

1.2.5. Köztemet fennt.

0

0

126

0

0

0

0

126

1.2.6. Közvilágítás

0

0 2 681

0

0

0

0

2 681

1.2.7. Telep. hulladékg.

0

0 4 613

152

0

0

0

4 765

0

0

34

0

0

0

0

34

3 700 1 201 10 624

352

0

0 27 989 43 866

0

0

0

0

2 873

1.2.8.

Szennyvízelv.
kez.

1.2. Település üz.
össz.
1.3.1. Szociális étkezés

0

0 2 873

1+3=
4

4

Rendsz. pénzb.
ell.

0

137

0

0 2 246

0

0

2 383

1.3.3. Eseti pénzb. ell.

0

0

0

0 1 821

0

0

1 821

137 2 873

0 4 067

0

0

7 077

1.4.1. Háziorvosi szolg. 1 667

517

0

0

0

0

0

2 184

1

1.4.2. Véd

1

1.3.2.

1.3.

Szoc. ellátás
össz.

0

i szolg.

2 078

633

641

0

0

0

0

3 352

1.4.3. Egyéb eü. tev.

0

0

15

548

0

0

0

563

1.4.4. Állateü. tev.

0

0

600

0

0

0

0

600

3 745 1 150 1 256

548

0

0

0

6 699

1.4.

Eü. ellátás össz.

2

1.5.1 M vel dési ház

0

0

582

0

0

0

0

582

Községi könyvtár

400

119

57

55

0

0

0

631

1.5.3. Munkahelyi étk.

0

0 1 591

0

0

0

0

1 591

1.5.4. Sportfeladatok

0

0

192

300

0

0

0

492

Egyéb szórak.
fel.

0

0

100

0

0

0

0

100

119 2 422

355

0

0

0

3 296

0,4

1. Önk. összesen

20 667 5 903 28 326 14 635 4 067 3 673 29 437 106 708

7,4

2.1 Ált. isk. oktatás

34 566 10 884 3 259

0

0

0

0 48 709

13

2.2. Óvodai nevelés

10 162 3 156 1 953

0

0

0

0 15 271

4

2.3. Int. vagyon m k.

8 386 2 606 12 318

0

0

0

0 23 310

6

2.4.1. Óvodai int. étk.

6 199 1 904 3 007

0

0

0

0 11 110

5

0 2 892

0

0

0

0

59 313 18 550 23 429

0

0

0

0 101 292

1.5.2.

1.5.5.
1.5.
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79 980 24 453 51 755 14 635 4 067 3 673 29 437 208 000 35,4

4. oldal

2006. november hó
Rendezvénynaptár

Önkormányzatunk fontosnak tartja a tervezett rendezvények megvalósítását, amely reméljük az egész település hasznára válik. Az idei esztenre elfogadott rendezvénytervünk az alábbi:
Február 16. (péntek)
Február 17. (szombat)
Március 15 (csütörtök)
Április 8. (vasárnap)
Május 1. (kedd)
Augusztus 20. (hétf )
Szeptember 29-30. (sz.-v.)
Október 23. (kedd)
November 24. (szombat)
December 19. (szerda)

Iskolások Farsangi bálja
Zsuzsanna bál
Nemzeti ünnep- megemlékezés
Húsvéti Locsoló-bál
Majális (igény szerint)
Szent István ünnepe – megemlékezés
Szüreti felvonulás – szi vigalom
Nemzeti ünnep – megemlékezés
Erzsébet- Katalin bál
Id sek Napja

Erdei utak
Több megkeresés, s t a közmeghallgatáson felszólalás is irányult
arra, hogy az évtizedek óta használt, de most lezárt utak – f ként
erdei utak tekintetében – az önkormányzat tegyen valamit. Ez ügyben leveleztünk Dalnoki György
úrral, s t január elején más üggyel
egyetemben a képvisel -testület
több órán keresztül próbálta meggy zni t, hogy nyissa meg az
elzárt utakat.
ett l mereven elzárkózott, hivatkozott arra, hogy az
erd és a vadgazdálkodás zavartalansága érdekében törvényes jogaival élve zárta le az utakat. Az önkormányzat tulajdonrészt szerzett a
madarasi erd ben, és így próbál
majd tenni, valamit az ügy érdekében, de az ellenállás miatt itt csak
hosszabb id után várható eredmény.

Mozgókönyvtár
Településünk is csatlakozott ahhoz
a kezdeményezéshez, hogy könyvtárunkat a mozgókönyvtári ellátás
keretében m ködtetjük. Ez az jelenti, hogy a szakmai felügyeletr l
és a negyedévente megfelel csereállományról a Salgótarjáni megyei
könyvtár gondoskodik. Nógrádnak
2007-ben 900.000,- Ft jut arra,
hogy a könyvtár számára az idén
megfelel feltételeket biztosítson.
Ebb l az összegb l szeretnénk az
elavult és t zoltóság által kifogásolt elektromos hálózatot felújítani
a könyvtári szárnyban, valamint a
tésr l gondoskodni és a könyvtár
területét megnövelni.

Honlap
Önkormányzatunk szeretné az itt
él ket és az érdekl ket folyamatosan ellátni megfelel információval a mai kor követelményeinek
megfelel en, ezért döntött honlap
létrehozásáról a testület. Idézzük
az err l szóló határozatot:
„Nógrád Község Önkormányzata www.nograd-var.hu címmel

internetes honlapot kíván létrehozni.
A honlapon a településr l, a
várról, az önkormányzatról, intézményeir l, hivataláról, testületi
döntéseir l, rendezvényeir l és
egyéb a lakosságot érint közérdeinformációkat kíván közzé tenni.
Helyet biztosít még a település
látnivalóinak, az egyházak híreinek, helyi alkotók m veinek (nem
túlzott terjedelemben) közzétételére.
A honlap induló tárhelye 1 Gb
ami szükség esetén b víthet .
A honlapra bármilyen információ vagy kép a polgármester, távollétében a jegyz engedélyével kerülhet fel.
Az önkormányzat képvisel testülete megbízza Benecz Tibor
Nógrád, Radnóti út 8. szám alatti
lakost, hogy az önkormányzattal
együttesen a honlap szerkezetét
alakítsa ki, tartalmát folyamatosan
frissítse, aktualizálja és gondoskodjon arról, hogy a honlap tartalmát
illetéktelen személyek ne változtathassák meg.
A honlapon reklám, hirdetés
nem helyezhet el.

telephely és 19 db épület
Az ingatlant a dokumentációban
meghatározott célokra lehet felhasználni:
A pályázat feltételei:
A dokumentáció beszerzése:
A pályázat részletes feltételeit a
pályázati dokumentáció tartalmazza, mely a kiíró fenti címén szerezhet be munkanapokon 10 és 14
óra között, a pályázatok beadásának napján 12 óráig a dokumentáció árának a helyszínen történ
megfizetése után.
A dokumentáció postai úton
történ megküldése is igényelhet ,
ennek feltétele a dokumentáció
árának a Kiíró 6380011110001246 számú bankszámlára
történ átutalása
A dokumentáció ára: 30,000.- Ft
+ÁFA
A dokumentáció megvásárlása a
pályázaton való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra nem ruházható át.
Ajánlati biztosíték összege:
20 millió Ft
Az ajánlati biztosíték nyújtható
bankgarancia formájában, illetve a
kiíró 63800111-10001758 számú
bankszámlájára történ átutalással.
Ajánlati kötöttség: Az ajánlatok
beadását k vet 60 nap.
A pályázatok beadásának határideje: 2007. április 13-án 14 óra.
A pályázatok benyújtásának
helye: Nógrád Község Önkormányzata (2642 Nógrád, Hunyadi
út 18.)
A helyszín megtekintésével
kapcsolatos- és egyéb információkat a pályázati dokumentáció tartalmazza.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Szórágy Gyuláné
polgármester (Tel: 06-35-362-001
Fax: 06-35-562-001)

Kórházi ellátás
„Volt laktanya”
hasznosítása
Már hírt adtunk arról, hogy az
önkormányzat tulajdonba kapta a
volt laktanya területét. Az értékbecslést követ en sor került a hasznosítással kapcsolatban versenytárgyalás kiírására. A pályázati felhívást az alábbiak szerint közöljük:
Nógrád Község
Önkormányzatának
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
ingatlan értékesítésére

Mindannyian megdöbbenve tapasztaltuk, hogy az egészségügyi
miniszter által kiadott közlemény
szerint Nógrád községet kórházi
ellátás és járóbeteg szakellátás
tekintetében Balassagyarmathoz és
több szakterületen Salgótarjánhoz
kívánják csatolni.
A polgármester több helyre
telefonált, leveleket írt, a testület
döntést is hozott az ügyben. A váci
önkormányzattal és kórházzal kötött szerz dés alapján reméljük,
hogy megoldódik az ügy és visszatérünk a több évtizede megfelel
ellátáshoz fennakadások nélkül.

Nógrád Község Önkormányzata
(2642 Nógrád, Hunyadi út 18.)
Közterület használat
(továbbiakban: Kiíró) nyílt pályázatot hirdet a község külterületén
található és tulajdonában lév aláb- Sokan elfeledkeznek arról, hogy a
közterületre csak engedéllyel lehet
bi ingatlan eladására.
Nógrád 0106/9. hrsz. 50 350 m2 bármit elhelyezni és ezért fizetni

kell. Helyi rendelet szabályozza
ebben az esetben az eljárási rendet.
Nyomatékosan felhívjuk mindenkinek a figyelmét erre.
Felkérek mindenkit, hogy
sürg sen helyezzen el mindent
amit engedély nélkül tett a közterületre vagy kérje meg a szükséges
engedélyeket és fizesse meg ennek
díját.

Felhívás
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy az ingatlana el tti
közterületet az útig mindenki köteles tisztán, gyommentesen tartani.
Kérem ennek tegyenek eleget. A
házak el tt az emberek többsége
eleget is tesz. Azonban ha Berkenye fel l érkezünk, akkor láthatjuk,
hogy az út mentén lév földek
„végei” igen sok kívánnivalót
hagynak maguk után. Büszkeségünk a vár, ahová szerencsére sokan ellátogatnak. A vár környékének védettségéhez tartozik a híres
pincesor, ami sokszor nem a hírnevéhez méltó állapotban van, így
nem biztos, hogy jó hírnevünket
öregbíti.
Kérünk minden ingatlantulajdonost, hogy a földjének, pincéjének
környékét is folyamatosan gondozza, tartsa rendben. Gondoljon arra,
hogy az idelátogató turista az út
mentén és a vár környékének gondozottságából ítéli meg az itt lakókat.
Mindenki tegyen érte, hogy kedvez legyen a település megítélése,
ez nemcsak jogi, hanem erkölcsi
kötelességünk is.

A gépjárm adóról szóló
törvény változásai
2007. január 1-t l módosult a
gépjárm adóról szóló 1991. évi
LXXXII. törvény.
2007. január 1-t l a személygépkocsik és a motorkerékpárok vonatkozásában a közteherviselés és
az igazságosság elvének
való
megfelelés érdekében az adóteher a
gépjárm ÉRTÉKÉHEZ igazodik,
melyet leginkább a járm hajtómotorjának kW-ban kifejezhet teljesítménye és gyártási év szerint
differenciált adómérték együttese
fejez ki. Az értéken alapuló adóztatás szükségessé teszi továbbá, hogy
a korszer környezetvédelmi követelményeket teljesít és ezért
jelenleg jellemz en 20-30%-os,
néhány esetben 50%-os adókedvezményt élvez személygépkocsik utáni kedvezmények megsz njenek. A differenciált adómérték és
adóalap- változás következményeként 2007. évt l az értékesebb
gépkocsik , motorkerékpárok után
a 2006 évinél magasabb, míg a

2007. április hó
kevésbé értékes gépkocsik után
alacsonyabb adóteherszint érvényesül.
Továbbá b vitésre került az
adóköteles motorkerékpárok köre,
azáltal, hogy 250 cm3 alatti,
rendszámtáblával ellátott és forgalomba helyezett motorkerékpárokra is kiterjed a gépjárm adó, természetesen ez utóbbi módosítás eredményeként továbbra
sem adókötelesek az ún. segédmotoros kerékpárok.
Az adóalanyiság éves szabálya
a járm nyilvántartás (hatósági
nyilvántartás) adattartalmán alapszik
Az adó alanya az, aki az év els
napján üzembentartóként, ennek
hiányában tulajdonosként a hatósági nyilvántartásban szerepel.
Az év közben újonnan vagy újra
forgalomba helyezett gépjárm
utáni adóalany az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó
napján a hatósági nyilvántartásban
tulajdonosként szerepel. Az adókötelezettség a gépjárm forgalomba
helyezését követ hónap 1. napján keletkezik.
Az adókötelezettség annak a
hónapnak az utolsó napjával sz nik
meg, amelyben a hatóság a gépjárvet bármely okból a forgalomból kivonta.
Az adóalany halálát, illetve megsz nését követ év 1 napjától –
feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megsz nt
szervezet szerepel tulajdonosként –
azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit a haláleset vagy
megsz nést követ en a hatósági
nyilvántartásban els ként tulajdonosként bejegyeztek.
Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a gépjárm
eladása
esetén, az Okmányiroda felé
bejelentési kötelezettsége a vev nek, azonban az eladónak is célszer bejelentenie a változást.
Ha tulajdonátszállással érintett
felek egyike sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, akkor a
tulajdonátszállás bejelentése
évének utolsó napjáig a korábbi
tulajdonos az adó alanya.
Amennyiben a gépjárm tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (eladó)
az Okmányirodában bejelentette, akkor a bejelentést követ év
els napjától nem min sül adóalanynak. Kérjük, hogy az adókivetéssel kapcsolatos problémák
elkerülése végett, az eladó minden esetben tegyen eleget bejelentési kötelezettségének.
2007. január 1-t l jelent sen
változott a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó mentességi
szabályozás. Csak a súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy a

5. oldal
súlyos mozgáskorlátozott kiskorú
személyt szállító, vele közös háztartásban él szül , nevel szül ,
mostoha-, örökbefogadó szül
tulajdonában lév , egy db 100 kW
teljesítményt el nem ér és nem
személytaxi besorolású személygépkocsi után jár a mentesség.
A módosulás eredményeként a
hatályos szabályozás szerinti –
kiskorú szül jének, nevel -, mostoha-, örökbefogadó szül jének
nem min sül – közeli hozzátartozó, élettárs vagy eltartási szerz désen alapuló kötelezett személyt,
mint súlyos
mozgáskorlátozott
személyt szállító adóalanyt 2007.
január 1-t l mentesség nem illeti
meg.
2007. január 1-t l az adóköteles
gépjárm vek közül a személygépkocsi és a motorkerékpár a hatósági nyilvántartásban feltüntetett
teljesítmény alapján adózik, az
autóbusz, a nyerges vontató és a
lakó-pótkocsi esetében
az adó
alapja a hatósági nyilvántartásban
feltüntetett önsúly, tehergépjárm ,
utánfutó esetében az adó alapja a
hatósági nyilvántartásban feltüntetett önsúly, növelve a terhelhet ség
(raksúly ) 50%-ával.
Az adó mértéke:
Teljesítmény alapján adóztatott
gépjárm vek esetében. :
- gyártási évében és az azt köve3 naptári évben 300Ft/kW
- gyártási évet követ 4-7 naptári évben 260Ft/kW
- gyártási évet követ 8-11 naptári évben 200Ft/kW
- gyártási évet követ 12-15
naptári évben 160 Ft/kW
- gyártási évet követ 16. naptári évben és az azt követ naptári években 120 Ft/kW
Nem teljesítmény alapján adóztatott gépjárm vek esetében :
- az adóalap minden megkezdett
100 kilogrammjha után 1200
Ft.
Adókedvezmény
A személygépjárm vek adókedvezménye 2007. január 1-t l megsz nt.
20%-os adókedvezmény illeti
meg azon autóbuszt, tehergépjárvet – a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár - amely a közúti járm vek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának m szaki
feltételeir l szóló 6/1990 ( IV.12.)
KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5” „6”
„7” vagy „8” környezetvédelmi
osztály jelzéssel ellátott.
30%-os kedvezmény illeti meg
azon autóbuszt, tehergépjárm vet –
a nyergesvontató kivételével, mely
után 50% kedvezmény jár – amely
a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább
„9” „10” „11” „12” környezetvé-

delmi osztály-jelzéssel ellátott.
Felhívjuk a Tisztelt Adózók
figyelmét, hogy a kiküldött értesítésekben, és határozatokban
közölt fizetési határid ket szíveskedjenek betartani , ellenkez
esetben az esedékesség napjától
kezd en késedelmi pótlék felszámításra kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a
felszámítás id pontjában érvényes
jegybanki alapkamat kétszeresének
a 365-öd része.
2007. I. félévi gépjárm adó
pótlékmentes fizetési határideje,
gépjárm típusok szerint.
Fizetési határid 2007. március 19.
Azon gépjárm vek esetében,
ahol a gépjárm adó az el
évekhez képest nem változott, ezért az
I. félévi adó fizetési kötelezettségl az adóalanyok csak értesítést
kaptak Ide tartozik az utánfutó,
autóbusz, és azon tehergépkocsik –
amelyek környezetvédelmi osztályjelzéssel nem rendelkeznek.
Fizetési határid 2007. április
27.

A teljesítmény alapján adóztatott
személygépkocsi , motorkerékpár
esetében, valamint azon tehergépkocsik esetében, melyek környezetvédelmi osztály-jelzéssel rendelkeznek.
A fizetési kötelezettségr l az
adóalanyok határozattal értesültek.
A 2007. II. félévi adó pótlékmentes fizetési határideje: 2007.
szeptember 17. (minden gépjárm
esetében )
A gépjárm adót a helyi takarékszövetkezetben lehet befizetni, a
63800111-10001332 számú gépjáradó számlára.
A Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatal által átadott gépjárm állományban szerepel olyan személygépkocsi és motorkerékpár, amelynek teljesítményadata hiányzik,
ezért ezen gépjárm vekre a gépjárm adó el írása elmaradt.
A fenti hivatal az adatokat egy
kés bbi id pontban adja át adóhatóságunknak, ezért ezen gépjárm vek esetében az adókivetés átnyúlhat a következ félévre.

Vízm tájékoztató
A Nyugat-Nógrád Vízm Kft. tájékoz- hónapban kerül sor, míg a másodikra
tatja tisztelt fogyasztóit, hogy 2007. minden településen egységesen decjanuár 1-jét l gazdasági okokból vál- emberben.
A leolvasások között kéthavonta az
tozásokat vezet be a családi házas
id szakok átlagfogyasztására
állandó fogyasztói hely besorolású el
lakossági vízmér leolvasási és a víz- alapozott rész-számlák kibocsátására
és szennyvízhasználat számlázási gya- kerül sor.
Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink
korlatában.
Ezentúl évente kétszer végzünk figyelmét arra, hogy ezen változástényleges vízmér leolvasást. Az els sal összefüggésben az eddigieknél
bben ellen rizzék vízmér iket,
leolvasásra az adott település, illetve
Megértésüket köszönjük.
körzet besorolása szerint május-július
Településünk számlázási és leolvasási id pontjai 2007. január 01-t l:
2007. március hó
1. részszámla 01.01-03.31-ig terjed id szakra
2007. május hó
évközi elszámoló számla 5. havi leolvasás alapján
2007. július hó
2/1 részszámla 06.01-07.31.-ig terjed id szakra
2007. szeptember hó 2/2 részszámla 08.01-09.30-ig terjed id szakra
2007. november hó
2/3 részszámla 10.01-11.30-ig terjed id szakra
2007. december hó
éves elszámoló számla: 12. havi leolvasás alapján

Építési telkek
értékesítése
Önkormányzatunk megkezdte az
Ady Endre utca mögötti területen
építési telkek értékesítését. A telkek 900-1200 m2 terület ek. A
villany, a víz és csatorna már rendelkezésre áll. A gáz tervezése
elkészült, kivitelezése a kés bbiekben várható. Az utca kiépítésére a
tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyik.
Nógrádi állandó lakóhellyel
rendelkez k a telket 2.250,- Ft/ m2
+ 20 % ÁFA= 2.700,- Ft/m2, míg a
nem állandó lakosok 3.150,- Ft/m2
+ 20 % ÁFA= 3.780,- Ft/m2 áron
vásárolhatják meg.
Érdekl dni lehet: az önkormányzatnál személyesen, vagy a 35/362001, illetve 35/562-000 telefonszá-

mon, valamint a helyi ingatlan
irodánál a 70/313-9193 telefonszámon.

Földhivatali tájékoztató
Tájékoztatom, hogy a Körzeti
Földhivatalok a term földr l szóló
1994. évi LV. tv. 25/A. § (1) bekezdése alapján
földhasználati
nyilvántartást vezetnek az illetékességi területhez tartozó term földekr l, valamint a mez - vagy
erd gazdasági m velés alatt álló
belterületi földek használatáról.
A fenti jogszabály 25/A.§ (2)-(3)
értelmében:
(1) Aki szerz dés alapján term földet használ, s annak területe – a
földrészletek számától függetlenül – az egy hektárt meghaladja,
köteles a szerz dést annak meg-

6. oldal

2007. április hó

kötését l számított harminc napon belül a földhivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából benyújtani.
(2) Aki saját tulajdonú vagy olyan
term földet használ, amely közeli hozzátartozója (Ptk.685.§ b.)
pont) tulajdonában vagy más
jogcímen a rendelkezése alatt áll,
a földrészlet vagy földrészletek
(1) bekezdés szerinti adatait
köteles a földhivatalnál a használatba vételt l számított harminc
napon belül bejelenteni. Ha a
használó nem a tulajdonos, a
bejelentést a tulajdonosnak is alá
kell írnia.
A fenti jogszabály 25/A.§ (6)
bekezdése és a fölhasználati nyilvántartásról szóló 184/1999.
(XII.13.) Korm. rendelet 19.§ (1-6)
bekezdése alapján, aki a bejelentést
a meghatározott határid n belül
elmulasztotta, azt a Földhivatal
bírsággal sújtja.
Tájékoztatom továbbá, hogy a
Rétsági Körzeti Földhivatal felülvizsgálja a földhasználati bejelentési kötelezettség teljesítését.
Szabó Hornos András
osztályvezet

Állás

A tanulmányi
versenyekr l röviden
Tanítványaink az idei tanévben is
sikeresen szerepelnek a különböz
tanulmányi versenyeken .
Íme az eddig elért megyei eredményeink:
Rottek Dorina 6. o. Kazinczy
szépkiejtési verseny III. helyezés
Rottek Máté 7. o. történelem
tantárgyi verseny
I. helyezés;
Nyelvünkben élünk

Faluszépít nap
Értesítjük községünk lakosságát,
hogy
2007. április 21-én (szombaton)
9 órától
faluszépít napot szervezünk.
Kérjük a segíteni szándékozókat,
hogy
szerszámokkal és virágpalántákkal
szíveskedjenek munkavégzésre
megjelenni a Vasútállomásnál.
Segítségüket el re megköszönöm:
Nógrád Községi Önkormányzat
nevében:
Szórágy Gyuláné
polgármester

Megalakul a polgár rség

Az Általános Iskola és Óvoda igazNógrád Községi Önkormányzat
gatója felvesz:
Képvisel -testülete meghívja
1 f konyhai kisegít t 2007.
községünk közbiztonsága
április 17-t l
érdekében tenni akaró lakóit
1 f gyakorlott, szakképzett
szakácsot 2007. szeptember 1-jét l
2007. április 10-én (kedd) 18
Érdekl dni személyesen vagy
órakor kezd
telefonon lehet az Általános IskoláNógrád Polgár r Egyesület
ban (Nógrád, Vasút sor 9. Tel.: 562
alakuló közgy lésére
-023)
A meghirdetett állásokhoz a A közgy lés helye: Önkormánypályázatok beadási határideje:
zat tanácskozó terme
2007. április 13. (konyhai kisegíNapirend:
)
1 A Nógrádi Polgár r Egyesület
2007. augusztus 1. (szakács)
megalakulásának kimondása
2 Az Alapszabály ismertetése,
Hulladékgy jtés
vitára bocsátása, elfogadása
2007. április 21 – én (szombaton) 8
3 A vezet ség megválasztása
és 12 óra között ált. iskolás tanuló4 Egyéb kérdések
inkkal hulladék gy jtést szervezünk.
Minden érdekl t szeretettel
Kérem a tisztelt nógrádiakat, vár:
hogy a vas, fém, papír hulladékot
Szórágy Gyuláné
kizárólag csak ezen a napon tepolgármester
gyék ki a házak elé, vagy adják oda
személyesen a mi gyerekeinknek.
Alapítványi beszámolók
Nagyon kérem Önöket, hogy ne
az idegeneket részesítsék el ny- Az alábbiakban az önkormányzat
ben , akik sokszor tisztességtelenül által létrehozott alapítványok rövid
a gyerekekt l és a gyerekek el l beszámolóit tesszük közzé:
viszik el a hulladékot.
A hulladékból befolyt összeget
Nógrád Várának
kirándulásra, múzeumlátogatásra
Megmentéséért
Alapítvány
fogjuk fordítani.
Segítségüket köszönöm.
A képvisel testület döntésének
megfelel en a Nógrád Várának
Turi Gyuláné Megmentéséért Alapítványt újjáigazgató
szerveztük. 2005. december 15-én

vettük kézhez a cégbíróság által
jóváhagyott alapító okiratot.
Ennek kapcsán új aláírási címpéldányt kellett készíttetnünk az új
elnöknek, az APEH-nál bejelentettük a változást. Az OTP-nél bejelentettük az új aláírókat. 2006.
március 30-án kuratóriumi ülést
tartottunk, melyen döntés született
arról, hogy az Alapítvány támogatja a vár felújításához szükséges
munkálatok anyag és szállítási
költségét maximum 250.000 Ft
összeg erejéig. A kuratórium ülésén elhangzott hogy az alapítvány
és az önkormányzat figyelemmel
kíséri a pályázatokat, és ha lehet ség van, pályázik. 2006. június 27én az ÁNTSZ Nógrád Megyei
Intézete pályázatot adott ki
„Parlagf -mentesítési
aktivitás”
támogatására. A kuratórium 2006.
június 28-án ülésezett és döntött a
pályázat benyújtásáról, így sikerült
80.000 Ft támogatást nyernünk. Az
összegb l f nyírót, szegélyvágót
és egyéb kézi szerszámot, (kasza,
kapa, sarló, gereblye) vásároltunk.
A váron szükségessé vált balesetveszélyre felhívó táblák elhelyezése, továbbá szórólapokat készítettünk melyen a vár története és
alapítványunk számlaszáma szerepel. Ennek költsége összesen
32.400 Ft volt. A 2005. évi felajánlott SZJA 1%-ából 30.736 Ftot kaptunk, melyet a vár felújítási
munkálataira használunk fel. Az
adományokat köszönjük, és idén is
szívesen fogadjuk. Adószámunk:
19163796-1-12
Pavlik Károly Zsigmond
a kuratórium elnöke

Nógrádi Tornateremért
Alapítvány
A Nógrád Várának Megmentéséért
Alapítványhoz hasonlóan a képvisel testület a Nógrádi Tornateremért Alapítványt is átszervezte. Az
új tagokból álló kuratórium 2006.
június 12-én tartotta ülését, melyen
döntés született, hogy az alapítvány – a korábbi évekhez hasonlóan - 2006-ban is támogatja az általános iskolások sportversenyével
kapcsolatos utazási költségeket.
Az alapszabály értelmében az
alapítvány számláján lév pénz
80%-ig használható fel, így 60.000
Ft volt az az összeg, melyet, az
el bb megjelölt célra, megkapott
az iskola.
A 2005. évi személyi jövedelemadó-bevallás készítésekor felajánlott 1%-okból az alapítvány
123.060 Ft-ot kapott. Ennek az
összegnek a felhasználásáról a
kuratórium kés bb dönt.
A felajánlásokat ezúton is nagyon szépen köszönjük, és reméljük az 1%-ról való rendelkezéskor

idén is gondolnak ránk. Adószámunk: 19162843-1-12
Kriskó Anett
a kuratórium elnöke

Hírek a Nagyboldogasszony Alapítvány
életéb l
A Nógrádi Nagyboldogasszony
Alapítvány a római katolikus,
templom felújításához szükséges
anyagi er források megteremtése
céljából alakult. 2006-ban az alábbiak történtek az alapítvány életében.
- Elkészült a templom teljes kör ,
küls és bels felújításának tervdokumentációja, melynek költsége 1.558.000.- Ft. volt
- A tervek ismeretében meghatároztuk a templomfelújítás prioritási sorrendjét
- Az új liturgikus tér kialakításával
kapcsolatban megrendeltük a
szükséges k lépcs ket
- A m emlékvédelmi felügyel
kérésének megfelel en elkészítettük a csapadékvíz elvezetésének zárt rendszerét a templom
keleti oldalán, a sekrestyét l az
utcai kerítésig terjed szakaszon.
A kivitelezést társadalmi munkában az egyházközség képvisel i
végezték el. Az alapítvány csak a
szükséges anyagot (csöveket,
stb.) vásárolta meg 34.135.- Ft
értékben.
- Kiépítésre került a gázvezeték
rendszer a templom és a plébánia
részére közös mér órán keresztül, melyb l a gázszolgáltatási
költségnek 90%-át a plébánia,
10%-át a templom viseli.
- A gázvezeték fektetéséhez szükséges árok kiásása, és betemetése
társadalmi munkában készült el.
A gázvezeték kiépítési költségeihez az alapítvány 384.000.- Ft-tal
járult hozzá.
- A templom gázf tését a gáz
túlzottan magas áremelkedése
miatt nem valósítjuk meg. A
sekrestye f tése érdekében l db
gázkonvektort építünk be.
- A baloldali, úgynevezett Tóth
oltár képének restaurálása elkészült,
melynek
munkadíja
328.000.- Ft volt.
- Árajánlatot kértünk újsághirdetés
útján a templom bels festésére,
valamint a berendezési tárgyak
(oltárok, szószék, f oltárkép,
szobrok, stáció képek) restaurálására.
- Szerz dést kötöttünk az Elektro
Magic Hungary Kft ügyvezet jével, Zverkó Pállal a templom
elektromos hálózatának teljes
kör felújítására.
- A munkálatok 2006 novemberében kezd dtek meg, és el relát-
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hatólag 2007. február hóban
fejez dnek be, melynek várható
költsége 3.000.000.- Ft lesz.
2006. november 18-án rendeztük
meg az egyházközség képvisel testületével közösen a már hagyományosnak számító ErzsébetKatalin napi jótékonysági bált. A
bálterem díszítésében és a bál
lebonyolításában a Napraforgó
Hagyomány rz Egyesület tagjai
segítettek. A bál bevétele
502.000 .- Ft volt, mely összeg a
templom felújítását szolgálja.
Az alapítvány a Nemzeti Civil
Alapprogramhoz
benyújtotta
ködési
célú
pályázatát,
melyet pozitívan bíráltak el és
300.000.- Ft támogatásban részesültünk. A támogatást az alapítvány számítógépes program
vásárlására, (az APEH-hoz beküldend
adatszolgáltatások
miatt szükséges), a jótékonysági
bál rendezési költségeire és
egyéb m ködési kiadásra fordította.
Az APEH átutalta az alapítvány
számlájára a 2005. évi SZJA 1%os felajánlásokat, melynek összege 455.000,- Ft volt.
Egyéni
adományozóktól
1.082.000.- Ft támogatást kaptunk, az utolsó vasárnapi perselygy jtésb l pedig 635.000,- Ft
gy lt össze a templomfelújításra.

Ezúton mondunk köszönetet
minden segít nknek, támogatónknak, helybélieknek és távolban
lév knek, hogy e nemes célkit zés
érdekében, a nehéz gazdasági helyzet ellenére sokszor er n felül is,
adományaikkal segítették munkánkat.
Kérjük, hogy támogatásukról a
jöv ben se feledkezzenek meg!
Úgy érezzük, hogy a festést megel
szükséges munkálatokon
túljutottunk, és a 2007-es esztend ben a Jóisten segítségével szeretnénk elkezdeni a templom festését.
Ezúton is tisztelettel kérünk mindenkit, aki teheti, hogy adója 1%át ajánlja fel alapítványunk javára, és másokat is buzdítson adományozásra.
Adószámunk: 18639216-1-12
Nógrádi
Nagyboldogasszony
Alapítvány
Szívesen fogadunk egyéni adományokat is.
Átutalással, a Takarékszövetkezetnél vezetett 63800111-10006076
számú bankszámlára, vagy az alapítvány által kibocsátott sárga
csekken, valamint pénztári befizetéssel az alapítvány könyvel jénél Varga Jánosnénál - Nógrád
Ady u 28.
Alapítványunk közhasznú szervezet, ezért az egyéni adományokról adóigazolást tudunk kiadni, és a
befizetés 30%-át adókedvezmény-

7. oldal
ként vissza lehet igényelni az adóbevallással egyidej leg.
Bízunk benne, hogy közös öszszefogással sikerül meg rizni az
utókor számára a pusztulástól ezt a
szép, barokk stílusú m emlék
templomot, amely a vár után községünk második számú m emlék
látnivalója, nemzeti, történelmi
örökségünk része.
Piroska János
a kuratórium elnöke

A Nógrádi Napraforgó
Hagyomány rz és
Szociális Egyesület
tevékenységének
bemutatása
2006. január 30-án volt az az öszszejövetel, amikor a Nyugdíjas
Klub átalakult egyesületté. A
Nyugdíjas Klub 2003. február 23án alakult és az eltelt három év
bebizonyította, hogy a klubtagok
együtt akarnak maradni és kedvelik
ezt a közösséget. Ezen a napon
határoztuk el, hogy a nevünk: Nógrádi Napraforgó Hagyomány rz
és Szociális Egyesület legyen.
A közgy lés elfogadta az alapító
okiratot, amelyben az alábbi célok
szerepeltek:
- a nógrádi helytörténeti ismeretek
ápolása,
- a hagyományok továbbvitelének
el segítése,
- a klubélet szervezése,
- hagyomány rz
tevékenység
szervezése (pl. „ szi Vigalom"
rendezvény, régi kézm ves foglalkozások
felelevenítésének
segítése),
- természetjáró és természetvédelmi tevékenység,
- m vészek bemutatkozási lehet ségeinek szervezése (pl. kiállítások, koncertek),
- Kulturális programok közönségének szervezése (pl. színház, koncert, kiállítás és egyéb kulturális
értéket képvisel épület, építmény megtekintése),
- régiók közötti kapcsolatteremtés
kiszélesítése,
- nemzeti kisebbségek kulturális
bemutatkozásának el segítése,
kapcsolat-teremtés az anyaországokkal,
- a népdalkincset meg rz kórus
szervezése,
- a nógrádi gasztronómia meg rzésének el segítése,
- az egészséges életmód propagálása, felvilágosító el adások
szervezése,
- a szociális rászorulók támogatása
(pl. használt ruhavásárok szervezésével, illetve egyedi döntések
alapján más szociális formában
is),
- a Vöröskereszt mozgalom támo-

gatása
A tagság a következ tisztségvisel ket választotta meg három
évre:
Elnök: Nyilas Kálmánné (2642
Nógrád, Rózsa u. 12.)
Titkár:Less Ferencné (2642
Nógrád, Ady u. 26.)
Tag: Bertyák lstvánné (2642 Nógrád, Dózsa u. 21.)
A felügyel bizottság tagjai:
Patkovics Józsefné (2642 Nógrád,
Radnóti u. 3.) Lukács Istvánné
(2642 Nógrád, Mikszáth u. 9.)
Kovács József
(2642 Nógrád,
Mikszáth u. 18.)
Az alapító okirat egyébként részletesen kitér:
- az egyesületi tagság keletkezésére, megsz nésére, a tagság jogaira, felel sségeire;
- az egyesület szervezeti felépítésére, a tisztségvisel k jogaira,
felel sségére;
- az egyesület gazdálkodására.
Az alapító okiratot elküldtük
bejegyzésre a Nógrád Megyei Bírósághoz.
Februárban farsangi összejövetelt szerveztünk. A vadhúsból készült vacsora után a szalagos fánk
következett. A jó hangulatú vacsorát a közös dalolás követte.
A március 15-i nemzeti ünnepséget minden évben polgármesteri
hivatal szervezi. A kultúrházban
rendezett ünnepségen az egyesület
tagjaiból álló Nógrádi Napraforgó
Kórus ebben az évben is dalcsokor
el adásával szerepelt. Közös döntésünk volt, hogy az asszonykórust
az elkövetkez id ben Pet Béla
helyett Viszkeletiné Gyömbér Márta irányítsa és tudásával segítse.
A hónap végén dr. Kovács István
háziorvosunk az alapvet els segély-nyújtási ismeretekr l és az
újraélesztésr l tartott el adást és
bemutatót.
Áprilisban már a locsoló bál
rendezésére készültünk. Az iskolai
sportcsarnok ünnepi díszítéséhez
hímes tojásokat készítettünk és
régen használt falvéd kkel, terít kkel, pruszlikokkal tettük színessé a
termet. A barkák sokasága és ezek
a régi gyönyör textíliák igazi
locsolóbáli hangulatot teremtettek.
Ebben a hónapban volt a faluszépít nap is. Az egyesület tagjai
örömmel vettek részt a vasútállomás környékének rendbetételében.
Jó szívvel nyugtáztuk, hogy a közös munka eredményeként még ma
is rendezett az állomás épülete és
környéke. A tisztaságra és rendre
nagyobb figyelmet fordítanak azóta
a vasúti dolgozók is.
Május 1-jén az egyesület klubhelyisége el tti kertben bográcsoztunk. A menü sertéspörkölt volt
burgonyával és savanyúsággal. A
sok háziasszony(ahány ház annyi
szokás) alig tudott d re jutni a

hagyma és a f szerek mennyiségét
illet en. Koreny Józsefné Marikát
neveztük ki f szakácsnak, így egyszer södött, mib l mennyi kell.
Persze azért továbbra is ahányan
voltunk elmondtuk, hogy szerintünk még mivel kellene ízesíteni a
bográcsban az ételt. Nem hiába
forgatjuk régen a fakanalat, a végeredmény egy csodálatos estebéd
lett.
Május 13-án Nógrádon volt a
Megyei T zoltó Nap rendezvény.
Az egyesület tagjai sokat segítettek
a rendezvény lebonyolításában.
Június 21-én kirándulni mentünk. Beutaztunk Budapestre a
Nyugati pályaudvarra, majd onnan
a panorámás vonattal elutaztunk
Esztergomba. Megnéztük a Bazilikát, a Bazilika altemplomát, a
kincstárat és a Vármúzeumot.
Koditek Pál idegenvezet t a szívünkbe zártuk, mert szeretettel,
alapos szakmai és történelmi ismerettel kalauzolt minket szinte egész
napon át. Visszafelé a Vácig tartó
hajó út során is sok szép látnivalóban volt részünk. Az esti órákban
érkeztünk haza.
A harmadik Nógrádi Amat r
Zenei Fesztivált - amelyet a
Viszkeleti család szervez - az egyesületi tagok által készített süteményekkel és szendvicsekkel támogattuk
A régen nem látott zápores
ellenére (a vízelnyel árkokon is
átcsapott a víz) az egyesület tagjai
közös vacsora elfogyasztására
gy ltek össze a Vár vendégl be. A
séges vegyestálak mennyiségével alig birkóztunk meg.
A polgármesteri hivatal által
szervezett Szent István napi ünnepségen a kórusunk népdalcsokorral
szerepelt. Augusztus 20-án a m vel dési ház kistermében az egyesület vezet sége kézm ves kiállítást szervezett.
A kiállítók voltak: Kiss Katalin
bábjaival, Horváth Imre fafaragásaival, Dubniczky Zsuzsa t z z o mánc faliképeivel, Dér István g r a fikáival, Csölle Katalin f e s t m é nyeivel, Nyilas Kálmánné textilvirágaival.
A polgármesteri hivatal szervezte a szeptember 23-24. közötti
szi Vigalom” rendezvényt. Ezen
az egyesület tagjai a hagyományokhoz ill en népviseleti ruhákban lovas kocsikon vettek részt a
Nógrád utcáit bejáró felvonulásban. A daloló asszonykórus az
„alaphangot" is megadta a vidámsághoz. A tornacsarnok díszítéséhez f leg szi terményeket, kukorica és napraforgószárakat használtunk. A báli rendezvény lebonyolításában az egyesület tagjai örömmel vettek részt. Másnap a sportpályán folytatódott a vidámság. A
falu apraja-nagyja és sok száz ven-
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dég szórakozott ezen a napon.
Különleges esemény volt a kicsik
kvad motorozása és a cirkuszi
el adás.
Említésre méltó esemény volt a
Csurgó-forrás környékének rendbetétele és virágokkal való beültetése.
Az egyesületi tagok október 14én a Bob herceg cím színházi
el adást nézték meg Budapesten.
November 7-én a balassagyarmati Palóc Múzeumban jártunk,
ahol a Bölcs l a sírig cím kiállítást néztük meg. Örömmel fedeztük fel, hogy több kiállítási tárgy
Nógrád községhez is kapcsolódik,
mert még most is él személyek
fotóit fedeztük fel a 30 - 40 évvel
ezel tti id l. Több lakóépület
még ma is megvan, de homlokzatuk és tet szerkezetük nagyon
megváltozott.
November 18-án volt az Erzsébet - Katalin napi bál a Nógrádi
Nagyboldog-asszony
katolikus
templom festése és restaurálása
javára. A bált a Nógrádi Katolikus
Egyházközösség képvisel testülete
és a Nagyboldogasszony Alapítvány kuratóriuma rendezte. Az
egyesület tagjai a báli dekoráció
elkészítésében (a báli terem berendezésében, virágkosarak összeállításában stb.) és a báli rendezvény
lebonyolításában segítettek.
A karácsonyi készül dés keretén
belül mézeskalács készítés és
írókázás tudományát lestük el Veresné Fehér Gyöngyt l. Az el re
megsütött formákat díszítettük ki
nagy lelkesedéssel. Forralt borral,
aszalt gyümölccsel és birsalmasajttal idéztük fel a karácsony hangulatát. A forralt bor egyúttal véd ital
is volt, mivel a termünkben nem
volt f tés. Ennek ellenére alig
akartuk abbahagyni a mézeskalácsdíszítést.
A falu központi karácsonyi ünnepségén az asszonykórus is szerepelt.
Az el
évek szokásaihoz híven
ebben az évben is megtartottuk a
szilveszteri vidám összejövetelünket. Volt virsli, bor, sör, pezsg ,
szendvics, süti, na és vidámság.
Aki eljött mindenki jól érezte magát.
Nyilas Kálmánné
elnök
Családunk ezúton szeretné hálás
köszönetét kifejezni mindazoknak, akik 2006. november 2-án
kigyulladt házunk oltásában és
helyreállításában segédkeztek.
Köszönet minden adományért és
segítségért!
Murányi Tibor, Zsuzsa, Zsófi

Másodszor is sikerült!
A tavalyi kezdeményezésünket
folytatva tantestületünk farsangkor
ismét jótékonysági bált szervezett.
A rendezvény nagyszer en sikerült!
Fantasztikusan jó hangulatú estét
tölthettek el azok, akik ilyen formában kívánták iskolánkat támogatni, s azok is, akik csak egyszeen szórakozni vágytak.
A szokásokhoz híven a nyitótáncot iskolás tanulóink szolgáltatták.
A kit
talpalávalóról a Roland
Band gondoskodott. Az amúgy is
remek hangulat Bódi Guszti és a
fekete szemek fellépésekor hágott
igazán a tet fokára.
Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy rendezvényünket
Erdei Zsolt (Madár) többszörös
világbajnokunk is megtisztelte. A
vele való személyes találkozás –
gondolom – sokakban felejthetetlen élményként marad meg.

Tantestületünk úgy döntött, hogy
az idei bál bevételét az informatikaoktatás színvonalának emelésére
fogja fordítani: mégpedig oly módon, hogy a számítástechnikatermet az iskola épületében alakítjuk ki. Ezzel megteremtjük annak a
lehet ségét is, hogy a számítógépet
a többi tantárgy oktatásánál is eredményesen tudjuk alkalmazni.
Az egész iskola közössége nevében megköszönöm azoknak a segítségét, akik a bál sikeres megrendezéséhez támogatójegyek vásárlásával, vagy pénz, illetve tombola
felajánlásával járultak hozzá.
Név szerint is köszönetemet
fejezem ki a bált támogató személyeknek, bízva abban, hogy az
példájukat követve, még többen
állnak majd az iskola ügye mellé –
Balizs Ferencné, Bekes Klára,
Csorbáné
Bertyák
Mária,
Endrészné Bekes Zita, Gere István,
Gy ri Imre, Gyuricza Istvánné,
Keresztes Konrád, Kovács Béláné,
Kovács József, Kovács Lászlóné,

Laczkovszki Richárd, Lukács Istvánné, Makrai Györgyi, Muszka
Istvánné, Nyiri Zoltánné, Piroska
Ferenc, Szabó Eszter, Szalmáné
Csáki Helga, Szigeti Tamás,
Szórágy Gyuláné, Turi Gyula,

rendezésre került hagyományos
tél
farsangi bálunk az Általános
Iskola tornatermében. A gyerekek
és szül k lelkesen készül dtek a
jelmezes felvonulásra. Igyekezetük
az elkészült és bemutatott jelmezeken és az el adott humoros jeleneteken is látható volt. Amíg a zs ri

döntött a helyezésekr l addig a
Stargate csoport táncbemutatóját
láthattuk. A tombolahúzás sokak
számára izgalmas félórát jelentett,
hiszen a f nyeremény egy
Playstation2 játék volt. A büfében
a szorgoskodó anyukáktól süteményt, fánkot, üdít t és sült
krumplit lehetett vásárolni. A bál
végén táncoltak a gyerekek, kipróbálhatták tánctudásukat a Hungária
együttes Limbó-hintó cím számával. Igazán forró farsangi hangulattal zártuk a napot. Szeretném
megköszönni minden segít szül nek a munkáját, valamint azoknak,
akik süteményt sütöttek a büfé
részére és ezzel segítették a Szül i
munkaközösséget. A bál bevételéVillányi Péter, Zverkó Pál.
l szeretnénk május végén a gyermeknapon meglepni az óvodás és
Turi Gyuláné iskolás gyerekeket.

Gyermekfarsang
2007. február 15-én ismét meg-

Bertyák Istvánné
SZMK
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