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Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa

II. évfolyam 3. szám

Önkormányzati választások 2006
2006. október 1-jén rendben lezajlottak községünkben az önkormányzati
választások. Az alábbiakban közöljük a két szavazókör összesített települési eredményét.
Településünkön a választás napján
1246 választópolgár szerepelt a névjegyzékben, közülük 752-en járultak
az urnák elé 60,30 %.
A polgármester-választás során az
urnából nem hiányzott szavazólap.
Az érvénytelen szavazatok száma:

Választópolgárok száma:
Megjelentek száma:
Urnából hiányzó lapok száma:
Érvénytelen szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma listák
szerint az alábbi:
MUNKÁSPÁRT
MSZP
FIDESZ-KDNP
MIÉP-JOBBIK-FKGP
MDF
IPOLYMENTE BÖRZSÖNY
NATURPARK EGYESÜLET
SZDSZ
MUNKÁSPÁRT 2006

10. A 742 érvényes szavazat a közölt táblázat szerint oszlott meg.
A kislistás képvisel választáson
urnából hiányzó szavazólap nem
volt. Érvénytelen szavazólap 3 db
volt. Összesen 5636 érvényes szavazat került leadásra. az alábbi táblázat
szerinti megosztásban.
A megyei listákra leadott adatok
nem kerültek összesítésre, ezért
azokat szavazókörönként közöljük
az alábbiak szerint:
1.sz.szavazókör 2. sz. szavazókör
vel dési Ház Általános Iskola
717
529
419
333
0
0
5
11

1 Piroska János
2 Szórágy Gyuláné

1 Bliznik Rezs né
Ferencziné Germán
2
Mária
Holmáné Kovács
3
Márta Magdolna
4 Horváth Imre
5 Keresztes Konrád
6 Kiss Zoltán István
7 Kovács Balázs
8 Králik János
9 Lestyán József
10 Lukács Istvánné
11 Majer Annamária
12 Miklós Erzsébet
13 Pavlik Károly
14 Piroska János
15 Szalai Zoltán
16 Turi Gyula
17 Villányi Péter
18 Zverkó Pál
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1,79
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6,99
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FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
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FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

215
441
258
415
269
291
288
151
467
320
338
309
256
324
388

3,81
7,82
4,58
7,36
4,77
5,16
5,11
2,68
8,29
5,68
6,00
5,48
4,54
5,75
6,88

Fazekas János

FIDESZ-KDNP

Horváth Tibor
Jónás Gábor

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP

Kolosi Tibor

FIDESZ-KDNP

Kovács Gábor
szeginé Kárpáti Mónika

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP

Szabó Csaba

FIDESZ-KDNP

Szandai József
Tisza Attila

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP

Varga Béla

FIDESZ-KDNP

%

Varga Krisztina
Velenczei Norbert

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP

39,22
60,78

Sisák Imre János

MDF

Tomka István
Babják Andrea

MDF
MSZP

Dr. Balázs Ottó

MSZP

Balázs Pál
Beck Pál József

MSZP
MSZP

%

FÜGGETLEN

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP

Percsina Norbert
Skuczi Nándor

6
1

Kapott
érvényes
szavazat
101

Jelöl szervezet

Csach Gábor
Dudás Vilmos

Melo Ferenc

A képvisel választás végeredménye
Jelölt neve

FIDESZ-KDNP

FIDESZ-KDNP

6
3

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

Bíró Márk

FIDESZ-KDNP

A polgármester-választás végeredménye
Jelölt neve

Barna János
Becsó Zsolt

10 000
10 000
Jelöl szervezet(ek) és az alatti feletti
település település
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP

Lenkey Gábor

2
111
132
6
15
49

Kapott
érvényes
szavazat
291
451

Név

Kriston Péter

1
103
193
3
14
91

Jelöl
szervezet(ek)

A Nógrád megyei közgy lés összetétele

Képvisel
Képvisel
Képvisel
Képvisel

Képvisel
Képvisel
Képvisel

Képvisel
Képvisel

Borenszki Ervin

MSZP

Dr. Egyed Ferdinánd
Kovács Gábor

MSZP
MSZP

Látkóczki Bálint

MSZP

Molnár Katalin
Molnár Zoltán

MSZP
MSZP

Nagy Attila

MSZP

Reviczki László
Dr. Rozgonyi József

MSZP
MSZP

Sajgó Ferenc
Vajda Júlia

MSZP
MSZP

Zsédely Lajos

MSZP

Minden jelöltnek jogában állt a
E helyütt is megköszönöm mindbizottságokba tagot delegálni. Egyet- azok munkáját akik a választás során
len helyi jelölt sem élt ezen jogával.
közrem ködtek.
A választás ideje alatt rendkívüli
esemény nem történt, a Helyi VáÁrpásné Schlenk Judit
lasztási Bizottsághoz kifogás nem
körjegyz
érkezett.

2. oldal

Az önkormányzat
alakuló ülése
2006. október 13-án az új testület
megtartotta alakuló ülését.
Az alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a
választás eredményét, és átadta a
polgármesternek és a képvisel knek
a megbízóleveleket.
A képvisel k és a polgármester
letették az esküt. A polgármester
javaslatára titkos szavazással megválasztották Keresztes Konrádot alpolgármesternek, aki nem kérte a részére történ tiszteletdíj megállapítását.
A Szervezeti és M ködési Szabályzatot módosítani kellett, mert a
kisebbségi szószóló intézménye a
településen nincs.
Már évek óta nem m ködött az
Önkormányzat Képvisel i Tanácsadó
Testülete, tehát az ezzel kapcsolatos
szabályozások törlésre kerültek. Szabályozásra került a képvisel i hozzászólások id tartama, rádiótelefon
használata. A Bizottságok létszáma
csökkentésre került.
A módosított SZMSZ-nek megfelel en a létrehozott bizottságok az
alábbiak:
Ügyrendi Bizottság:
Elnök: Pavlik Károly
Tagok: Villányi Péter
Kovács Balázs
Egészségyügyi, Szociális, Oktatási és Sport Bizottság:
Elnök: Miklós Erzsébet
Tag:
Ferencziné Germán Mária
Zverkó Pál
Bliznik Rezs né
Lukács Istvánné
Pénzügyi, Területfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság:
Elnök: Holmáné Kovács Márta
Tag:
Kovács Balázs
Villányi Péter
Lestyán József
Turi Gyula
Szerettük volna, ha minden képvisel legalább egy bizottság munkájában részt vesz, de Piroska János
képvisel úr bizottsági tevékenységet
nem vállalt.
Az alakuló ülésen a polgármester
ismertette programját, amelyet teljes
terjedelemben az alábbiakban közlünk:
„Programom ismertetése el tt szeretném megköszönni a választópolgárok
bizalmát, amely lehet vé tette számomra, hogy a következ 4 évben
polgármesterként tevékenykedjek
településünk és az itt él lakók érdekében.
Elmondhatom az elmúlt 4 évr l,
hogy az egyre nehezed gazdasági
körülmények ellenére kit zött feladataink legtöbbjét sikerült megvalósítani.
Azt hiszem, az is nagy eredménynek számít, hogy a választás napján
önkormányzatunknak egyetlen kifizetetlen szállítói számla tartozása,
munkabérhitel tartozása nem volt.
Bankszámláinkon 6.794 e Ft állt
rendelkezésre 2006. október 1-jén.
Sikerült azt a közel 20 millió Ft-os
kötelezettséget, hiányt ledolgoznunk,

2006. november hó
melyet az el
testület hagyott ránk.
Az elkövetkezend évekre olyan
feladatok megvalósítását t ztem
célul, amelynek realitása van, amely
teljesíthet . Próbálok nagyokat is
álmodni, de azok csak akkor valósíthatók meg, ha közösen, mindannyian
egy emberként összefogunk, és megteremtjük hozzá az anyagi fedezetet.
Legfontosabb feladat oktatási
intézményeink (az Óvoda és Általános Iskola) helyben való, további jó
színvonalú m ködtetése.
Fejlesztési terveikben szerepl
szemléltet eszközök, berendezések
folyamatos beszerzése, cseréje, pótlása az elkövetkezend években valósítható meg.
A gyermekek és fiatalok számára
játszótér és szabadid park kialakításával a szabadid hasznos eltöltése
biztosítható.
Terveim közt szerepel tanuszoda
létesítése, pályázati pénzeszközök és
vállalkozói támogatás bevonásával.
Az intézmények és közterületek biztonsága érdekében indokolt megfigyel rendszerrel való ellátásuk.
Folytatni szeretném a M vel dési
Ház megkezdett felújítását és programok szervezését. Községünkben egyre több helyi alkotó tevékenykedik,
akiknek m veit rendszeresen szeretném bemutatni a közösség számára,
és a hagyományosan ismétl
rendezvények megtartását is szorgalmazni fogom.
Megfelel számú igény és a feltételek biztosítása esetén újra indítható
az Id sek Klubja és a házi segítségnyújtás.
Szeretném az üresen álló Szondi
utcai volt Id sek Klubját szálláshely
kialakításával hasznosítani.
Azt hiszem nem csak az én felel sségem, hanem az újonnan megalakult
képvisel -testületé is, az önkormányzati tulajdonba került Laktanya hasznosítása.
Ez egy olyan lehet ség önkormányzatunk számára, amely ritkán
adatik meg.
Nagyon felel sségteljesen kell
majd döntenünk, mert hosszú távon
községünk jöv jét is meghatározhatja.
Nemzeti kincsünk a Nógrádi Vár
felújítását folytatni szeretném, valamint megoldani közm vesítését és
díszvilágítását.
Vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk egy horgásztó megépítéséhez, amely a Morgó patakon a kül- és
belterület határához van tervezve.
A pályázati lehet ségek függvényében valósulhat meg.
Szeretném megújítani, átalakítani
a faluközpont arculatát, fedett buszmegállókat létesíteni.
Környezetünk védelme érdekében
hulladékudvar létesítését és a szelektív hulladékgy jtés bevezetését szorgalmazni fogom.
Elodázhatatlan feladat a belterületi utak felújításának folytatása és a
külterületi utak járhatóvá tétele.
Segíteni szeretném a falusi turizmus kiépítését, a „Nagy családosok”
Egyesületének létrehozását és a Polgár rség megalakítását.

Célom a már újra megjelentetett
önkormányzati újság, kiadvány további folyamatos negyedévenkénti
kiadása, a település honlapjának
további fejlesztése és feltöltése a
folyamatos információ szolgáltatása.
Az önkormányzati feladatokat
továbbra is helyben szeretném ellátni
a hatékony és gazdaságos körjegyz ségi formában.
Kialakított építési telkeink értékesítését szorgalmazom, hogy minél
több fiatal házas telepedjen le községünkben, akiknek gyermekei oktatási
intézményeink kihasználtságát javítanák.
Ápolni és er síteni szeretném a
környez településekkel, az egyházakkal, egyesületekkel és alapítványokkal kialakított jó kapcsolatomat.
Élni szeretnék a pályázatok adta
lehet ségekkel, mivel a feladatok
megvalósítása öner l elképzelhetetlen.
Sok még a tennivaló, a megoldandó feladat, amelyet csak akkor tudok
megvalósítani, ha a képvisel testület tagjai támogatnak. Együtt
tudunk egy lakhatóbb, tisztább, élhebb Nógrádot felvirágoztatni. Fogjunk össze és tegyünk együtt Nógrádért!”
Képvisel i tiszteletdíj

védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29.§ és
147.§–ában foglalt felhatalmazás
alapján a személyes gondoskodás
körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet hatálya Nógrád község
Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó,
gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés és munkahelyi étkeztetésre terjed
ki.
2.§
(1)A gyermekétkeztetés intézményi
térítési díja az ellátottra jutó napi
élelmezési nyersanyag költséggel
egyez en
óvoda (napi 3-szori
étkezés)
259 Ft
iskola napközi (napi
3-szori étkezés)
350 Ft
csak ebédel általános iskolai tanulók
228 Ft

Az intézményi térítési díj a 20 %-os
ÁFÁ-t tartalmazza.
(2)Az óvodai és napközis élelmezési
nyersanyag költség megoszlása %-os
arányban az alábbi:
tízórai
18 %
ebéd
65 %
uzsonna
17 %
Az alakuló ülésen döntés született
összesen
100 %
arról, hogy a képvisel k tiszteletdíja
maradjon továbbra is a polgármester
3.§
illetményének 10%-a, tehát havi A gyermekétkeztetésben résztvev k
36.800 Ft. A jogszabály szerint ilyen személyi térítési díját e rendelet 2.§
nagyságú településen maximálisan (1) bekezdése szerinti intézményi
adható tiszteletdíj összege havi térítési díj alapján a Gyvt. 148.§-ban
foglaltak szerint az intézményvezet
47.840 Ft.
A képvisel k úgy döntöttek, hogy állapítja meg.
a tiszteletdíj egy részét természetbeni
4.§
juttatásként (havi 20 adag ebéd) A szociális étkez k által igénybevett
veszik igénybe, ezzel az önkormány- ebéd intézményi térítési díja 190 Ft +
zatra háruló járulékbefizetési terhe- 30 % rezsi + 20% ÁFA összesen:
ket csökkentjük. Továbbra is azt a 296 Ft.
kialakult gyakorlatot kívánják foly5.§
tatni, hogy éves tiszteletdíjuk jelen- A 2-5.§-ban foglaltakon kívüli ebés részér l lemondanak a rendezvé- det igénybe vev k intézményi térítési
díja 190 Ft norma + 110% rezsi +
nyek támogatására.
20% ÁFA, összesen: 480 Ft.

Önkormányzati hírek
Térítési díj módosítás
A ciklus utolsó testületi ülésén a
képvisel k elfogadták a féléves beszámolóról szóló jelentést.
Szeptember 1-t l a 15%-os ÁFA
20%-ra emelkedett. Az önkormányzatnál az étkezésért fizetett térítési
díjak ÁFA-ja is emelkedett. Az önkormányzat nem tudta átvállalni az
ÁFA emelkedés összegét, ezért új
rendeletet alkotott a térítési díjakról.
Nógrád Község Önkormányzata
képvisel -testületének
11/2006. (IX. 29.) rendelete
A gyermekétkeztetés és szociális
ellátás valamint munkahelyi
étkeztetés térítési díjáról
Nógrád Község Önkormányzat képvisel -testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
módosított 1993. évi III. törvény
115.§-ában, valamint a gyermekek

6.§
(1) A szociális nyári gyermekétkeztetés térítési díja – az egy ellátottra
jutó élelmezési nyersanyag költséggel egyez en – 250 Ft + 20% ÁFA,
összesen 300 Ft
A szociális nyári gyermekétkeztetésben résztvev k személyi térítési
díját az erre vonatkozó jogszabály
alapján kell megállapítani.
Az idényszer (nyári táborozók)
étkeztetés térítési díja a következ :
Reggeli Ebéd Vacsora
Norma
103 Ft 261 Ft 236 Ft
Rezsi
(110%)
114 Ft 287 Ft 260 Ft
Áfa alap 217 Ft 548 Ft 496 Ft
Áfa
43 Ft 110 Ft
99 Ft
Térítési
díj össz. 260 Ft 658 Ft 595 Ft
7.§
a 4-6 §-ban foglalt étkez k személyi
térítési díját az igénybe vett étkezések számának figyelembe vételével
az intézményvezet állapítja meg.
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8.§
A konyhai hulladék elvitelének díja
naponta és edényenként 50,-Ft,
amely az ÁFA-t is tartalmazza.
9.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján
lép hatályba, de rendelkezéseit 2006.
szeptember 1-t l alkalmazni kell.
(2) Ezzel egyidej leg hatályukat
vesztik a gyermekétkeztetés és szociális ellátás térítési díjáról szóló
17/2005. (XII. 30.) és azt módosító
6/2006. (IV. 01.) valamint a 10/2006.
(VIII. 01) önkormányzati rendeletek.
Szórágy Gyuláné
polgármester

Schlenk Judit
körjegyz

Szemle
A volt honvédségi ingatlanok közül
19 épületet és a laktanya területét
2006. szeptember 28-án az önkormányzat birtokba vette.
Sajnos az épületek eléggé leromlott állapotban vannak. Minden nógrádi lakos részére lehet séget biztosítottunk az ingatlanok megtekintésére
50-en éltek a lehet séggel, a meghirdetett napon 2006. október 21-én
délel tt.

Közgyógyigazolványok

szi Vigalom
Szeptember utolsó hétvégéjén, gyönyör napsütéses id ben került megtartásra a hagyományokhoz híven
„ szi Vigalom” rendezvényünk.
Szombaton színpompás szüreti
felvonulással
kezdetét
vette
„Vigalmunk”. Közel száz, népviseletbe öltözött felvonuló és lovas járta
a falu utcáit. Két helyen megállva
tánccal, zenével, sz vel és borral jó
kedvre derítettük az érdekl ket.

munkáját, adományát, hozzájárulását, akiknek támogatásával valósult
meg „ szi Vigalmunk”.
Külön szeretnék köszönetet mondani a tombola-ajándékokat adományozóknak, a képvisel testület tagjainak, akik 2-3 havi tiszteletdíjukkal
támogatták a rendezvényt, intézményeink és az önkormányzat dolgozóinak munkájukért, a Napraforgó
Nyugdíjas Egyesület tagjainak a
terem díszítéséért és egyéb segítségükért, és valamennyi önkéntes segít nek munkájukért. Megköszönöm a
Keresztes családnak néhány fellép
a szórakoztató eszközök és a cirkusz
szponzorálását, húsadományát, a
Villányi családnak és a Vadásztársaságoknak a vadhúsokat, amelyekb l
a finom ételek készültek, és katlanok
körül segít k munkáját.

A közgyógyellátás rendszere 2006.
július 1-jét l nagymértékben átalakult, err l már az el
számunkban
hírt adtunk. Most ismételten változott
a jogszabály, amely alapján – akinek
2006. október 1-jén érvényes az igazolványa és utána jár le az igazolványon feltüntetett érvényességi id Mégegyszer mindenkinek köszöpontot követ második hónap utolsó
nöm,
jó egészséget kívánok valanapjáig, de legfeljebb 2007. július 1mennyiüknek, és kívánom, hogy
jéig használható fel.
együtt még sok ilyen rendezvényt
Azok az igazolványok, amelyek
szervezzünk.
2006. július 1-je és október 1-je között lejártak, minden további intézkeSzórágy Gyuláné
dés nélkül 2006. november 30-áig
polgármester
felhasználhatók.
Kérjük a közgyógyellátásra jogosultakat, hogy lehet leg az érvényesFelvonulást követ en szüreti bál
ség megsz nése el tt 30 nappal szívette kezdetét az általános iskola
veskedjenek benyújtani az új kérelsportcsarnokában, az iskolás lányok
met a hivatalhoz.
nyitótáncával. Az amúgy is jó hangu- Az 50 évvel ezel tti eseményekre emlékeztünk a temet ben. Az ünnepség
keretében Gy ry Csaba plébános felszentelte az évfordulóra készített kopjaHivatalsegédet keresünk latot fokozta Bangó Margit vész- fát,
amely Horváth Imre helyi fafaragó alkotása.
fellépése, és két fiatal táncos verJelenlegi hivatalsegédünk nyugdíjba senytánc bemutatója.
vonul.
Vasárnap délel tt els sorban az
Szeretnénk, ha megbízható sze- ifjabb korosztály szórakozhatott
mély jelentkezne erre a feladatra.
kedvére a sportpályán, ahol ingyen
Munkája többek között a hivatal, lehetett igénybe venni a miniaz egészségház és a m vel dési ház dodzsemet, körhintát, trambulint és a
takarítása és f tése. Levelek kihordá- kvadokat.
sa, rendezvények el készítésében és
Üstökben f ttek a finomabbnál
lebonyolításában való segédkezés. A finomabb ételek, melyre a jelenlév hivatali és községi parkok rendben ket meghívtuk, de az ételért adomátartása.
nyokat is elfogadtunk.
Bérezés a Munka Törvénykönyve
Rendezvényünkön a környez
szerint.
települések hagyomány rz csoportKérjük az érdekl ket, hogy jain kívül fellépett Gy zike, a
adjanak be önéletrajzot a polgármes- Desperadó együttes és Komár László
terhez 2006. november 24-éig. Szak- is. Azt hiszem kicsik és nagyok is jól
mai végzettség esetén kérjük a bizo- szórakoztak a cirkuszi el adáson.
nyítvány fénymásolatát.
Tábort z melletti közös éneklés zárta
Alkalmazás esetén erkölcsi bizo- kétnapos rendezvényünket.
nyítvány szükséges.
Szeretném megköszönni mindazok

Október 23.
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Párizsban jártunk
Nagyon sok tanulmányi versenyt rendeznek évente. Egy általános iskolás
gyerek ezek közül többnyire azokon vesz részt, amelyekb l jó osztályzatai
vannak, illetve amelyiken a tanára szerint jó eredményt érhet el. Minden tanév végén van egy ünnepélyes díjkiosztó Balassagyarmaton azoknak a versenyz knek, akik a Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett versenyek az
els három helyének valamelyikén végeztek. Aki részt vett már egyszer ilyen
ünnepségen, az a következ évt l azért is versenyez, hogy újra ott lehessen a
legjobbak között. Az idei díjkiosztón a mi kis iskolánkból 13-an voltunk ott:
4. osztályból: Gy ri Kata
nyelvtan-helyesírás 3. hely
5. osztályból: Rottek Dorina természetismeret 1. hely, országos 3. hely
6. osztályból: Rottek Máté
természetismeret 1. hely, országos 3. hely
Turi Gábor
természetismeret 2. hely
7. osztályból: Csabuda Bence földrajz 2. hely
Keresztes Korinna magyar nyelv 1. hely, országos 10.
hely, helyesírás 3. hely
Kovács Dóra helyesírás 1. hely, országos 11. hely
Nyerges Dániel történelem 2. hely
Paulinyi Zoltán történelem 3. hely
8. osztályból: Gy ri Péter
matematika 2. hely
Kovács Edit szép magyar beszéd 1. hely, országos 3. hely
Nógrádi Rita biológia 2. hely
Rottek Fanni magyar nyelv 3. hely.

foglalkozott a francia f város nevezetességeivel, közlekedésével, szeptemberi kulturális eseményeivel
azért, hogy erre az öt napra otthon

Minket és felkészít tanárainkat
a „szokásos” elismerésen felül igazi
meglepetés is ért. Ezen az ünnepségen tudtuk meg, hogy az önkormányzat képvisel testületének, és néhány,
a jó tanulók támogatását fontosnak
érz embernek köszönhet en szeptemberben 5 napot Párizsban tölthetünk. Azért döntöttek ilyen kimagasló és mer ben szokatlan jutalom mellett, mert – mint mondták – az is kimagasló, és mer ben szokatlan, hogy
egy iskolában minden kilencedik tanuló olyan eredményes legyen, hogy
a megye három legjobbja közé bekerüljön. Ennek az utazásnak az élményeit szeretnénk megosztani Önökkel.
A nyár: Útlevél csináltatása, lelkes
készül dés, nyár végén csomagolás.
Ha bárhol elhangzott valami Párizsról vagy Franciaországról, arra mindannyian fokozottan figyeltünk, hiszen „mi is ott leszünk nemsokára!”
1. nap: Szeptember 2. Reggel 8 órakor még majdnem olyan volt, mint
egy osztálykirándulás: Sárközi Tamás vezette a Villányi Péter bácsi
buszát, ami a csapat egy részét az iskolánál, a többieket a presszó el tt
vette fel. Talán csak a csomagok voltak nagyobbak kicsit a szokásosnál,
no meg az izgalom, és az anyukák
meg a nagymamák szemében az aggódás. 10 óra után – már a Ferihegyi
repül téren – feladtuk a csomagokat,
átmentünk a fémkeres kapun, beszálltunk a repül gépbe (persze,
hogy mindenki az ablaknál szeretne
ülni), déli 12-kor a körömlakk szín
gép végre feldübörgött és a leveg be
emelkedett.
Mire
felocsúdunk
(legtöbbünk életében el ször repült)
a kapitány bemondta, hogy éppen
Bécs fölött járunk.
Innen igazán felgyorsultak az események. Nem telt bele két óra, és
máris leszálltunk. A táskák szétválogatásának izgalma (mindenkié megvan!), rövid buszozás a város köz-

hagyja a családját, 2 éves kisfiát
azért, hogy nekünk segítsen megismerni Párizst. Sokkal többet tett értünk, mint a leglelkesebb idegenvezet : minden napra tartalmas és végigjárható programot állított össze;
beszerezte a bérleteinket és belép inket; tanácsokat adott, hogy hol, mit
érdemes (és hol mit nem) megnézni,
megvásárolni. Esténként utolsónak

A gyerekek a Notre-Dame oldalkapujánál

Disneyland f utcáján

pontjába, ahol már várt minket Lukács Lívi. t eddig nem ismertük (
sem minket), de a következ pár
napban sokat megtudtunk róla. Nógrádon volt gyermek, ugyanazokban a
tantermekben,
jelent s
részben
ugyanazoknak a tanároknak az óráin
ült az iskolában, mint mi. Most
Strasbourgban él, és a nyáron sokat

A Sacré-Coeur lépcs in

A csoport egy része a torony el tt

feküdt le, mert el bb még mindenkinek elmondta a másnapra várható
programot, de reggel valószín leg
els ként kelt, mert mire mi felébredtünk, meghozták Klári nénivel a frissen sült hosszú kenyereket, amib l az
aznapi szendvicseket csináltuk. Nagyon sokat tett értünk, köszönjük!
Mindent, amit a következ napokban
átéltünk, lehetetlen leírni, következzék hát a program röviden:
Miután elfoglaltuk szobáinkat a
D’Artagnan szállóban, rövid városnézésre indultunk. Egyfajta tanulmányút volt ez azért, hogy megtanuljunk együtt közlekedni, különösen a
bonyolult párizsi metró labirintusában. Concorde tér, esti séta a
Champs-Élysées-n Napóleon diadalívéig, és az esti fényben pompázó
Eiffel-torony megtekintése – ekkor
még csak kívülr l.
2. nap: Délel tt átsétáltunk a
Tuileriák kertjén, majd megnéztünk a
Louvre kiállításaiból annyit, amennyi
egy b délel ttbe kényelmesen belefér. Különös érzés eredetiben látni
azokat az évszázados festményeket
és szobrokat, amiket eddig tankönyvekben és a rajzórák diavetítésein láttunk.
Kora délután egy hamisítatlan görög – félig-meddig utcai – kisvendégben ebédeltünk, majd megnéztünk
két nagyon szép templomot. Az els ben, a Saint-Eustache-templom-ban
beültünk egy rövid orgonahangversenyre. Liszt Ferencnek,a templom
egykori karnagyának m veib l játszottak. A másik – Párizsban járva
kihagyhatatlan – a Notre-Dame székesegyház, ahol egy hatalmas ünnepséget lezáró misére érkeztünk. Az ünnepségre az adott okot, hogy a templom el tti teret azon a napon nevezték el II. János Pálról.
Este vacsora a szálló ebédl jében,
ahol a mindig mosolygó fekete b
szakács már ismer sként köszöntött
minket, és különös kiejtésével magyarul kínálta a sült csirkét.
3. Nap: Disneyland. Amikor odaértünk esni kezdett, és úgy t nt, hogy
ez így is marad. Szerencsére kegyes
volt hozzánk az ég, és mire a vadnyu-
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szer – de biztosan nem utoljára –
Lukács Lívinek, aki olyan lelkesen és
áldozatkészen vezetett minket ezen
az úton. Köszönjük!

„Disneylandben
elénk
tárult
Tarzantól Donald kacsáig minden.
Ismét átélhettük a mesék világát, amit
már talán sokan elfelejtettünk. Szellemkastély, hullámvasút, kalózvár,
A gyerekek írásaiból összeállította:
autókázás, vonatozás, minden amit
csak el lehet képzelni. Egyszer en
Gy ri Imre fantasztikus volt.”
(Kovács Edit)

Párizsi morzsák

„A keddre tervezett program keretében az Eiffel-tornyot és a Versailleskastélyt látogattuk meg. Már kora
reggel elindultunk a toronyhoz, hogy
elkerüljük a több órás sorban állást.
Fél óra után már fent voltunk a tetején, közel 300 méter magasan. Hihetetlen volt a kilátás. Madártávlatból
az emberek hangyányinak t ntek.”
(Rottek Fanni)

„Örökre felejthetetlen marad számomra a Párizsban töltött öt nap. A
hazaérkezésünk óta gyakran gondolok vissza az ott eltöltött percekre.
Azóta másképpen nézek a fölöttem
elhúzó repül gépekre, hiszen ezen az
úton tapasztaltam meg életemben
Csoportkép a Tuileriák kertjében
el ször a repülés élményét. Csodálagati vonattal körbe jártuk a parkot, az ban jártunk.
tos érzés volt a felh k fölé emelkedni,
es is elállt. A nap többi részében szó
Még ezen a délel ttön rövid vona- és föntr l látni a gyönyör tájakat.”
„Párizsi utunk során ellátogattunk a
szerint felh tlenül élvezhettük a tozás következett a francia királyok
(Turi Gábor) versailles-i kastélyba is. A francia kijobbnál jobb játékokat, és a délutáni kedvelt vadászkastélyába, Versaillesrályok tartózkodási helyén leginkább
látványos felvonulást. Egészen biz- ba. Itt ugyanaz a dilemma fogadja a
„Megnéztük az operaházat majd éj- a tükörterem tetszett. Máskor is visztos, hogy ez volt az évszázad legrövi- látogatót, ami a Louvre-ban, vagy
szakába nyúlóan sétáltunk a Champs szamennék ebbe a kastélyba.”
debb napja – legalábbis mi úgy érez- akár Disneylandben: Mit nézzünk
Elysees-n a Diadalívig és megtekin(Paulinyi Zoltán)
tük. Ezen a helyen mindenki láthatja, meg? Mert a választással egyben azt
tettük az Eiffel-tornyot éjszakai kivihogy vannak emberek, akik soha is eldöntjük, hogy mi az a rengeteg
lágítással. Az els nap élményekkel „Szerdán, az utolsó napon, ellátogatnem n nek fel igazán, és a végletekig látnivaló, amir l lemondunk. Nehéz
tele feküdtünk le aludni.”
tunk a Sacre-Coeur-ba, a Szent Szív
komolyan veszik azt a világot, amit a döntés. Megnéztük a kastély egy ré(Rottek Máté) templomba. Az építmény után a fesmesékben a gyermekeik számára te- szét (az impozáns tükörteremmel), és
k kedvelt helyén sétáltunk a híres
remtettek. Kár, hogy ilyen messze – magyar ember nem tehet mást, ha
„Másnap folytatódott a csodák felfe- Montmartre-on, ahonnan megörökítvan, mert ide minden gyereknek el itt jár – elzarándokoltunk a történeldezése: A Louvre-ban ámulatba ejtett het a gyönyör kilátás.”
kellene jönnie egyszer.
mi múltunkat (és jelenünket) meghaa híres Mona Lisa mosolya és a többi
(Rottek Fanni)
4. nap: Az el
napi es tisztára tározó döntés helyszínére, az els vivilághír festmény. Itt járhattuk be a
mosta a leveg t. Szikrázó id és tö- lágháborút lezáró békeszerz désnek
korh bútorokkal pazarul berende- „Ezek alatt a napok alatt nemcsak
kéletes szélcsend volt. Ideálisabb nevet adó Trianon palotába.
zett Napóleon-termeket is.”
Párizst ismertük meg, hanem egyid t nem is álmodhattunk volna arra, 5. nap: Párizs egyetlen „hegye” a
(Turi Gábor) mást is. Rengeteget beszélgettünk, jól
hogy fölmenjünk az Eiffel-toronyba. Montmartre, melynek tetején egy naéreztük magunkat. Jó kis csapat volEz a világ legismertebb építménye, gyon szép, ám különös stílusú tempamir l mindenki tud legalább annyit, lom áll, a Sacré-Coeur, tele olyan zu- „A Notre Dame-ba is ellátogattunk, tunk.”
(Kovács Edit)
hogy nagyon magas. Hogy mennyire, gokkal, fülkékkel, oszlopocskákkal, ami egy szép gótikus stílusú templom.
azt mi is csak akkor láttuk, amikor mint amilyeneket Harry Potter va- Éppen aznap nevezték el a templom
alatta álltunk, vagy amikor a tetejér l rázslóiskolájába, a Roxfortba képzel el tti teret II. János Pál pápa tér- „Remélem, hogy életem során még
egyszer eljutok ebbe a gyönyör vánéztük az alattunk elterül tereket, az olvasó. A templom közelében, a nek.”
(Rottek Dorina) rosba.”
törpének látszó épületeket. Tudtuk, domb déli oldalán van Párizs
(Turi Gábor)
hogy Párizs nagy város, de most, „Szentendréje”, ahol kis ajándékbolmajd 300 m magasból saját sze- tok kínálják portékáikat, és ahol a pi- „Megnéztük Disneylandot is, ami
münkkel is meggy dhettünk róla. ci kávéházak még kisebb teraszán mindenkinek nagyon tetszett. Sokan „Nekem nagyon tetszett Párizs, és
Nagyon messze lehetett látni, még- ügyes kez utcai rajzolók várják a ott ültünk fel életünkben el ször hul- köszönöm mindazoknak, akik segítetlámvasútra, amit kés bb sem bán- tek abban, hogy létrejöjjön ez az utasem látszott sehol a 12 milliós város turistákat.
határa. Igazán jó játék volt ebb l a
Mindezen élmények után szomor- tunk meg, többször is mentünk raj- zás és remélem, hogy még sokan eljutnak Párizsba, a „fények” vámagasságból megkeresni azokat a kás pillanatok következtek: Gyors ta.”
(Kovács Dóra) rosába.”
helyeket, amelyeken az el
napok- összepakolás a szállodában, érzékeny
(Rottek Máté)
búcsú (valóban az) Lívit l, akinek
nem tudtuk eléggé megköszönni a
segítségét, és máris a repül tér felé
robogó buszon találtuk magunkat.
Szinte már rutinosan estünk át a felszállás el tti procedúrákon (ez már a
második repülésünk!), és az élénk
szín gép már repített is hazafelé.
Leszálláskor a repül téren igazán lelkes csapat várt minket. Olyan volt,
mintha Ferihegyen csak nógrádiak
lennének. Jó így hazaérkezni egy tartalmas kirándulás után!
Még egyszer köszönet a képviseknek és mindazoknak, akik lehet vé tették, hogy eljussunk együtt egy
olyan helyre, ahová ki tudja, hogy
egyébként eljutnánk-e valaha; a felkészít tanároknak, akik segítettek
nekünk abban, hogy jó eredményeket
érjünk el a versenyeken; és még egyKis Trianon el tt
Az Eiffel-torony esti fényben
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Tanévkezdés az iskolában
A 2006. szeptemberi ülésen az összevont oktatási intézmény vezet je,
Turi Gyuláné az alábbiak szerint
adott tájékoztatást a képvisel testület
tagjainak a 2006/2007-es tanév indításával kapcsolatosan:
Az idei tanév is szeptember 1-jén
kezd dött el. Az új tanév indításához
szükséges tárgyi és személyi feltételek intézményünkben adottak.
Tavaly megkezdtük a nyílászárók
cseréjét, melyet az idei évben folytattunk.
A korszer tlen, minden tekintetben
elavult ablakokat és ajtókat tervezzük
lecserélni modern, esztétikus kivitelezés , h szigetelt üvegekkel ellátott
anyag nyílászárókra. Els lépésben a kisfolyosó (alsó tagozat) ablakaira és bejárati ajtóira került sor,
majd nyáron két tanteremben építettünk be új ablakokat a régiek helyébe
(1. és 2. osztály tantermei). Az idén
elmaradt a nyári meszelés. A gyerekeket – nevelési célzattal –, arra
kértük, hogy vigyázzanak a tantermek tisztaságára, és védjék a berendezési tárgyakat, bútorokat.
Ennek köszönhet en maradhatott
el a nagy költséggel járó karbantartási munka. Kötelez en a konyha és a
mellékhelyiségek fert tlenít meszelése valósult meg.
Az elmúlt tanévben hagyományt
teremtve tantestületünk jótékonysági
bált szervezett, melynek bevételéb l
6 db új táblával sikerült b vítenünk a
meglév bútorzatot. A jöv ben is
szeretnénk a bál bevételét szemlélteeszközök vásárlására, illetve a
tantermi bútorzat cseréjére fordítani.
A nevel k munkakörülményein
kívántunk javítani a tanári szobába
vásárolt új székek elhelyezésével.
A mai napig még nem érkeztek meg
a nyolcadikosok számára megrendelt
padok és székek.
Nyáron az iskolánk kisebb szállodává alakult át. Igyekeztünk kulturált
körülményeket biztosítani a közsé-

Alakítsunk
Polgár rséget!
Már a megel
önkormányzati
kiadványainkban is jeleztük,
hogy az utóbbi id ben megszaporodtak településünkön a rongálások, szemetesek összetörése, temet i virágok lopása, stb. Ezért
községünk közrendje és közbiztonsága fenntartásának segítésére, a környezet- és természetvé-

Egy kis mozgás mindenkinek kell…!

Mint azt már községünk lakói több
helyen is láthatták plakátokon, október elejét l n társaimmal heti két alkalommal újra elindítottuk tornaóráinkat. Mondhatom, most már hagyományosan, hiszen többen vagyunk,
akik 7-8 éve rendszeresen felhúzzuk
lábunkra ilyenkor a sportcip t.
Nem vagyunk sokan, de a kevésnek is örülünk. Viszont hogy többen
legyünk, néhány szóban szeretném
felhívni a figyelmet a sportolás el nyeire és fontosságára. Mi, akik már
megtapasztaltuk a mozgás örömét,
tudjuk, mind a test, mind a lélek bajaira gyógyír.
A kényelem korát éljük. Ki sem
kell tennünk lábunkat a lakásból, telefon és internet segítségével bármit
elintézhetünk, naphosszat ülünk a
munkahelyünkön, és ma már a szomszédba is autóval járunk. Kikapcsolódásként pedig legegyszer bb, ha leülünk a tv elé, és megnézünk néhány
„pihentet ” m sort, ráadásul ilyenkor
mindig jól jön egy kis rágcsálnivaló,
egy tábla csoki.
És elfelejtjük, hogy mi az, amire
szervezetünknek még szüksége van.
Épp úgy, mint az alvásra, vagy az
evésre. Gondolkodunk, hogy mit l
fáj a hátunk, a fejünk, miért vagyunk
fáradékonyak, rossz kedv ek. Pedig
a megoldás kézenfekv , és ott van
el ttünk.
A MOZGÁS szervezetünk alapvebiológiai szükséglete. A ma embere számára a fentiekben körülírt, és
mindenki által jól ismert életvitel
mellett a sportolás az egyetlen leheség, hogy javítsunk életmin ségünkön és elvégezzük a szervezetünk
számára elengedhetetlen mozgást.
Soha nincs kés egészségesen élni!
A SPORT nemcsak a testi, hanem
a lelki egészség megóvásának eszköze is. Emellett az egyik leghatékonyabb ellenszere korunk modern betegségeinek, a stressznek és a depressziónak.
Nézzük meg a sportolás néhány bizonyítottan pozitív hatását – és tapasztaljuk meg mindannyian!
A mozgás örömet fog adni, ha
megszeretjük.
Sport után könny nek, energikusnak érezzük magunkat.
delemre, veszélyhelyzetek megCsinosabbak leszünk. Nem csak
el zésére és kezelésére önkortestünk lesz formásabb, de arcb günkben táborozó gyerekeknek és
kísér tanáraiknak. Az ágyakat, takarókat béreltük, az ágynem t pedig
megvásároltuk. Az iskola bérbeadásából 847 eFt bevételünk volt. A
jöv ben is szeretnénk hasonló módon növelni a bevételeinket, melyet
az iskola korszer sítésére szeretnénk
fordítani
A tavalyi tanévben sok gondot
okozott az óvoda f tése. A szakemberek új cs hálózat kiépítését javasolták a megfelel h mérséklet biztosítása érdekében. Jelenleg a munkálatok a befejezéséhez közelednek.
Remélhet leg – mindenki megelégedésére –, a f tési szezon zavartalanul
megkezd dhet. A cs hálózat anyagköltsége 2.162.630 Ft volt. A munka
vállalkozói felajánlással valósult
meg.
A személyi feltételek terén történt
némi változás. A tanév megkezdése
el tt néhány nappal jelentette be
egyik pedagógusunk iskolánkból
való távozási szándékát.
áthelyezéssel a berkenyei iskolához került.
Szeptembert l friss diplomás pedagógus kezdte meg munkáját intézményünkben. Személyével az angol
szakos tanári állás betöltését sikerült
megoldani.
Az oktató-nevel munkát az idei
tanévben is egy szakmailag jól felkészült, a pedagógus pályát hivatásának tekint tantestület végzi.
Bízom abban, hogy az el ttünk
álló tanév - a tavalyihoz hasonlóan sikeres, és a gyerekeknek sok élményt adó, eredményekben gazdag
lesz.
Ezek után Turi Gyuláné az Általános Iskola és Óvoda igazgatója ismertette a testülettel a párizsi utazás
részleteit, ismételten megköszönve a
képvisel testületi tagoknak azt a
nemes gesztust, melyet a tanulmányi
versenyeken eredményesen részt vett
tanulókért és az ket felkészít pedagógusokért tettek.

mányzatunk a lakosság részvételével polgár rséget kíván létrehozni.
Kérjük, aki a polgár ri feladatok ellátásában részt tud vállalni,
jelezze Szórágy Gyuláné polgármesterasszonynál hivatali id ben.
Remélem minél többen érzik
magukénak településünket és
tenni is kívánnak védelme érdekében.

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,

rünk tisztább, fiatalosabb.
Anyagcserénk felgyorsul, így
emésztési problémáink megsz nnek. Beáll az egyensúlyunk, a felesleg észrevétlenül leolvad rólunk.
Nyugodtabbak leszünk. A sport
csökkenti a feszültséget és a lehangoltságot. Érezhet en jobb lesz a
kedvünk egész nap.
Gyorsabbak leszünk, szellemesebbek, kreatívabbak.
Lassabban öregszünk, öregkorunkban is jobban bírunk mozogni.
Megel zhet ek a betegségek, nem
lesz szükségünk gyógyszerekre,
fájdalomcsillapítókra.
Jobban fogunk aludni, valóban pihentet alvásban lesz részünk.
S végül néhány jó tanács:
Fontos, hogy meggy zzük magunkat arról: szeretjük, amit csinálunk! Találjuk meg ezt a sportban
is!
Ne hagyjuk ki a mozgást fáradtságra hivatkozva! Egész napos
munka után a mozgás igazán frissít en hat.
zzünk ki magunk elé új és új célokat! Ne várjunk azonnal látványos változást, értékeljük az apró
eredményeket is!
A rendszeres sport legyen ugyanolyan fontos, mint egy megbeszélés vagy randevú! Ragaszkodjunk
hozzá!
Gondoljunk arra, hogy példát mutathatunk másoknak! Mosolyogjunk sport közben!
Higgyünk benne, hogy hétr l hétre
er sebbek, formásabbak és egészségesebbek leszünk! A sikerek
azután úgyis lökést adnak a folytatáshoz.
És ne feledjük: együtt könnyebb!
A közösség összekovácsol. Egy
„csapattal” csodákat lehet elérni!
Ezért hát korosztályra való tekintet
nélkül minden kedves n társunkat
várjuk
kedden esténként 7 órától,
pénteken esténként 6 órától
a tornaterembe egy óra jókedv mozgásra!
(Kriskó Anett)
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 telefonszámon, valamint a helyi ingatlanirodánál a 70/313-9193 telefonszámon.

Nógrádi Híradás Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
Felel s kiadó: Szórágy Gyuláné polgármester Szerkeszt : Szórágy Gyuláné polgármester és Schlenk Judit jegyz
A szerkeszt k munkatársai: Mlinárcsek Márta és Bertyák Istvánné. A lap ingyenes. Megjelenik negyedévente 700 példányban.
Készült a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felel s vezet : Pál György 2651 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz.

