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A Hazatért falu megkapta jogos címét
A hazatérés napjára, a
Csehszlovákiától
történt
visszacsatolás 94. évfordulójára emlékeztünk február 18-án. Kövér László, az
Országgyűlés elnöke az ünnepségen arra kért minden
magyarországi települést,
hogy soha ne feledjék a határon kívül maradt magyar
településeket.
Az Országgyűlés december 12-én a fideszes Balla
Mihály és Becsó Zsolt képviselők kezdeményezésére a Hazatért falu (Pagi ad
Patriam reversi) címet adományozta két településnek.
Kövér László a határozat
egy-egy díszpéldányát adta
át Tóth Lászlónak, Somoskőújfalu és Fekete Zsoltnak, Salgótarján polgármesterének.
Kövér László beszédében úgy fogalmazott: 1918,
1919 és 1920 három olyan
esztendő, melynek során a
magyarság több mint ezeréves kárpát-medencei története alatt a legnagyobb
veszteségeket szenvedte el
és amelyek végén a korabeli nemzetközi politika országunkat a trianoni döntéssel
életképtelenségre, nemzetünket pedig szétszakítottságra ítélte.
A magyar emberek egy
évszázados
áldozatos
helytállásának és megfeszített munkájának köszönhetően azonban napjainkban
államunk ismét életképes,
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nemzetünk lelkileg ismét
összetartozik, az állampolgárság köteléke pedig
közjogilag is ismét ös�szekapcsolhatja a külhoni
nemzetrészeinket Magyarországgal - mondta.
A házelnök szerint mindez azért történhetett meg,
mert olyanok vezették Magyarországot, „akik nem
szolgálták, hanem kiszolgáltatták”, akik Tisza István
miniszterelnök meggyilkolása után politikai hatalomhoz jutva megszüntették a
magyarság politikai és fizikai önvédelmi képességét.
Kövér László arra is felhívta a figyelmet: olyan időket
élünk, amelyben újfajta veszélyek leselkednek ránk.
Az a kérdés, meg tudjuk-e
tartani közös szülőföldünket a magunkénak. Meg
tudjuk-e védeni anyagi és
szellemi erőforrásainkat,
földünket, vizünket, gyermekeinket, hitünket, hagyományainkat vagy hagyjuk,
hogy előbb megfosszanak
bennünket
önazonosságunktól, hogy aztán jogainkat, országainkat is elvehessék - vetette fel.
Becsó Zsolt, Kelet-Nógrád
országgyűlési
képviselője
beszédében
felidézte, hogy az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés Csehszlovákiának ítélte Somoskőújfalut,
Somoskő várát és Somoskő
községet. Krepuska Géza

orvosprofesszor és Liptay
B. Jenő, a Rimamurányi
Vasmű Rt. akkori igazgatója határkiigazítási kérelmére, Auer Pál jogi szakértőként való közbenjárására,
többéves tárgyalássorozat
eredményeként a Népszövetségi Tanács 1924. február 15-i hatállyal csatolta
vissza Magyarországhoz a
községeket.
A képviselő köszönetet
mondott e hazafias tettet
végrehajtóknak, a Somoskői Váralja és a Somosi
Kultúráért Egyesületeknek
mint az évforduló életben
tartóinak és az Országgyűlésnek, amely címadományozással ismerte el a történelmi eseményt.
Tóth László, Somoskőújfalu polgármestere arról
szólt a rendezvényen, hogy
1924. február 15-én a somoskői és somoskőújfalusi lakosok álmai, reményei
valóra váltak, de ezernyi
elcsatolt város és falu, milliónyi ember hiába remélt,
nem élhette meg a hazatérés semmivel össze nem
hasonlítható élményét.
Az ünnepség végén koszorút helyeztek el a Hazatérés emlékművénél Kövér
László mellett a Krepuska
és a Liptay családok tagjai,
Balla Mihály és Becsó Zsolt
képviselők, valamint Medvácz Lajos (Fidesz-KDNP)
Balassagyarmat
polgármestere is.
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Anyák napja az F a r s a n g
Idősek klubjában és nőnapi
Május első vasárnapja: köszöntés
ANYÁK NAPJA. Az Idősek az Idősek
klubjában május 8-át választottuk az év egyik leg- Klubjában

szebb ünnepének megren- 2018-ban is fardezésére.
sanggal indult
a Naplemente
Idősek Klubja
éves programja,
amit február 13-án rendeztünk meg. Az ünnepi műsort Káposztás Zsófia rövid
farsangi történetekkel indította, majd Varga Istvánné
Rendhagyónak számít, hogy egy kedves kis dalt éneaz édesanyákat, nagyma- kelt el. Ezt követően a klub
mákat, dédnagymamákat tagjai vidám szórakoztató
először az óvodások köszön- előadással kedveskedtek
tik. Így történt ez most is. A társaiknak és a meghívott
Gesztenyekert óvoda apró- vendégeknek.
ságai kedves, szívhez szóló A mókázás végét tomboműsora után dr. Tóth László la zárta, ami még nagyobb
polgármester úr foglalta sza- kedvre derített mindenkit.
vakba az ünnepeltek iránti tiszteletét. Ezt követően,
klubtagjaink különféle mű- A nők köszöntése szintén
sorszámokkal kedvesked- állandó programként szeretek. Molnár Lászlóné előa- pel a klub életében. Az idén
dása után, Budai Jánosné március 13-án tartottuk
és Varga Istvánné énekelt és meg. Meghívott vendégünk,
szavalt. Buga Marina megható verssel készült, végezetül Peleskei Balázs Rita igazgató asszony köszöntötte az
ünnepelteket. Az ajándékok
átadása után a sütemények
elfogyasztására került sor.
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dr. Tóth László polgármester úr köszöntötte a megjelent hölgyeket, akiket férfi
klubtagjaink egy-egy szál virág átadásával lepték meg.
Ki-ki kedvére ehetett-ihatott, remekül szórakozhatott.
Köszönjük vendégeinknek:
Peleskei Balázs Rita igazgató asszonynak, Bátfai Péterné és Deák Gabriella szakmai vezetőknek, valamint
dr. Tóth László polgármester úrnak, hogy elfogadták
meghívásunkat és jelenlétükkel megtiszteltek bennünket.
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50 éves
az Idősek Klubja
A Salgótarján és Térsége
Egészségügyi – Szociális
Központja által rendezett
ünnepségen közösen emlékeztek meg a klubtagok, az
egykori és jelenlegi dolgozók
a Naplemente Idősek Klubja
fennállásának 50. évfordulójáról.
Az ünnepség résztvevőit
dr. Tóth László polgármester köszöntötte, aki néhány
mondatban felidézte az intézmény mögöttünk hagyott
öt évtizedét.
A somoskőújfalui idősek
klubja 1968. június 1-ével
nyitotta meg kapuit, Nagy
Andrásné, Olgi néni vezetésével. Kisegítő munkatársai
Szabó Józsefné, Juliska néni
és Czene Józsefné, Margit
néni voltak.
Az épület az akkori, helyi
Községi Tanácshoz tartozott
és 20 férőhellyel működött.
A későbbiekben Juliska
néni helyett Szabó Gézáné,
Katika került be, 1986. december 1-jével pedig Vincze
Lajosné, Mancika lett a gondozó.
A nyolcvanas évek végén az
új klubvezető Berta Gyuláné,
Marika lett, a kilencvenes
évek elején új alkalmazottként Markó Istvánné, Marika került az intézménybe.
Korábban a klub Hármas
Központként
szerepelt,
majd később kapta meg jelenlegi nevét, a Naplemente
Idősek Klubja elnevezést.
Az évek során a régi dolgozók helyét újak vették át:
Verebélyi Pálné, Mede Endréné, Török Andrea, Kajsza
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Istvánné, és Buga Marina
mentálhigiénés munkatárs.
A polgármester köszöntőjében felhívta a figyelmet arra,
hogy, amint a fentiekből is
kitűnik, a visszaemlékezésünk elsősorban személyekhez kötődik, a múlt történéseit egy-egy meghatározó
személyiség, vezető, dolgozó személyéhez kötjük.
Hiszen az épület, mely korábban a Krepuska-birtok
vendégháza volt, csak keretet ad ahhoz, ami a klubban
történt vagy történik, de az
ott dolgozók személye, személyisége, az idősek iránti
szeretete, a hozzájuk való
kötődése határozza meg,
hogy milyen lesz a klubélet,
hogy mennyire érzik ott jól
magukat a gondozottak.
Nem is lehet visszaemlékezni az eltelt fél évszázadra anélkül, hogy ne idéznék
emlékezetükbe szeretettel a
régi dolgozókat, akik az életük egy nagy darabját, erejük, szeretetük egy jó részét
áldozták arra, hogy jó legyen
a klubban lenni, hogy tartalmas legyen minden klubba

betérő idős ember számára
az ott töltött idő.
Hiszen a gondozók, vezetők
számára az idősek klubja
nemcsak egy munkahely,
nemcsak egyszerűen egy
pénzkereseti lehetőség volt,
s nem az ma sem. Ezt a
munkát végezni csak elhivatottságból, élethivatásként,
az idősek iránti szeretetből
lehet. És csak így szabad és
így érdemes.
A polgármester ünnepi beszédének végén ismertette
a jelenlévőkkel az Idősek
Klubja idei évre tervezett
felújításának részleteit, végezetül az Idősek Klubjának
újabb sikeres 50 esztendőt,
a klubtagoknak és az idősek
klubja dolgozóinak, vezetőinek pedig további jó egészséget és sok erőt kívánt.
A rendezvény keretében a
vendégek az idősek klubja régi fényképeiből készült
összeállítást, egy operett,
majd egy mulatós zenei műsort tekinthettek meg, és a
szervezők finom ebéddel és
születésnapi tortával is készültek számukra.
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Föld napja az óvodában
Idén is megemlékeztünk a
Föld napjáról, „Örökös zöld
óvoda” címet viselő intézményként különösen fontosnak tartjuk a zöld napok
élményszerűvé tételét gyermekeink számára.
A Föld napja alkalmából különböző eseményeket rendeznek világszerte, amikkel
arra szeretnék a figyelmet
felhívni, hogy hogyan védjük
meg természeti és környezeti kincseinket. Legelőször
1970. március 21-én tartották, de Magyarországon
1990 óta rendezik meg.
Fontosnak tartjuk, hogy a

gyerekeket már kiscsoportos koruktól fogva arra tanítsuk, hogy védjék, óvják
a Földet, a környezetünket
ahol élnek.
Egész hetes program keretében foglalkoztunk e témával, mely során kiemelt
szerepet kapott a Föld, mint
élőhely. Ennek változatos
megtapasztaltatására volt
lehetőség már ezt megelőzően is különböző földtípusok vizsgálatával, magok
csíráztatásával, növények
hajtatásával, palántaneveléssel, cserépbe ültetéssel.
Udvarunk kertjének rende-

zésében, virágosításában, a
veteményes kiskert kialakításában segítségünkre voltak a Somosi Kertbarát Kör
tagjai. A gyerekek által ős�szel begyűjtött, valamint otthonról hozott virágmagok,
és zöldségmagok kiültetésén kívül a Somoskőújfalui
Önkormányzat virágfölddel,
virágpalántákkal, és a közmunkások munkájával támogatta programunkat.
Köszönjük a szülőknek, a
Somosi Kertbarát Kör tagjainak, és az Önkormányzat
munkatársainak, hogy segítségükkel hozzájárultak
programunk sikeres megvalósításához.

Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára emlékeztünk
„1848. március 15. hatalmas
pillanat volt, a nemzet nagy
pillanata. Minden szív egyszerre dobbant, minden lélek
egybefonódott egy csodálatos másodpercre.” – ezen
gondolatok jegyében hívta az
1848-49es magyar
forradalom
és szabadságharc
170. évfordulójának
tiszteletére
rendezett
megemlékezésre
a Cogito
ÁMK Dr.
Krepuska Géza
Általános
Iskola és
Somoskőújfalu
Község
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Önkormányzata a település
lakosságát.
A jeles évforduló alkalmából
dr. Tóth László polgármester köszöntötte az ünnepség
résztvevőit. Ünnepi beszédének kezdetén felidézte Arany

János visszaemlékező szavait a magyar szabadság ünnepéről: ”A mi forradalmunk
Pesten, március 15-én nem
vérontás volt, hanem egy
szép ünnep, a szabadság
ünnepe: ezerek meg ezerek
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csoportoztak össze Isten ege
alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták Petőfi
Sándor után az eskü szavait.”
Kiemelte, hogy ez az ünnep
magyar történelmünk egyik
legmeghatározóbb
napja,
mely nemzeti ünnepeink között kiemelkedő helyet foglal
el, hiszen minden magyar
ember sajátjának érzi, és
büszkén emlékezik vissza a
170 éve lezajlott forradalom

5
és szabadságharc eseményeire és üzeneteire.
Ez az ünnep minden magyart
összekovácsol, és példát ad
arra, hogy hogyan lehet a nézetkülönbségeken felülemelkedve egymással összefogni,
és válvetve együtt harcolni
egy közös célért, a szabadságért.
Az ünnepi műsor idei szereplői az iskola 7. osztályos tanulói voltak, műsorukat Racs
Katalin tanárnő tanította be.

A Művelődési házban tartott
megemlékezés résztvevői ezt
követően a Somosi Hősök és
Áldozatok emlékművéhez vonultak, ahol Varga Istvánné
szavalatát követően koszorúzásra került sor.
Az emlékműnél koszorút helyezett el dr. Becsó Károly országgyűlési képviselő, a Cogito ÁMK Dr. Krepuska Géza
Általános Iskola és Somoskőújfalu Község Önkormányzata.

Palóc határkereszt állítása Kalondán
Május 29-én a szlovák-magyar határon, Ipolytartnóc
és Kalonda között a határ
szlovákiai oldalán, az egykori határátkelőhely épülete mellett került sor a Palóc
határkereszt ünnepélyes
felállítására. A palócok ös�szetartozását
jelképező
kettős keresztet 68 településről – köztük Somoskőújfaluról származó faanyagból ácsolták.
A kalondai Pro Kalodiensis
Polgári Társulás elnöke az
egyesület nevében minden
megkeresett településtől
egy-egy darab öreg, az időt
magán viselő, szuvas deszkát kért, melynek története
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van. A deszka, amelyből a
többi település
faanyagával
együtt a keresztet ácsolták, származhatott
akár
egy régi pajtából, kerítésből,
vagy bármilyen
helyi, régi épületből. A lényeg
az volt, hogy a fában benne
legyen a település múltja, s
ezáltal a lelke is.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata nevében dr.
Tóth László polgármester
ezen gondolatok jegyében

az egykori kőzúzó üzem
egyik gerendájának a múltból megőrződött darabját
ajánlotta föl a kereszt elkészítéséhez, melyet Erdélyi
György asztalosmester, a
Somoskőújfalui Szociális
Szövetkezet dolgozója bocsátott az Önkormányzat
és a keresztállítást kezdeményező egyesület rendelkezésére.
Nagy öröm számunkra,
hogy ezzel Somoskőújfalu
dicsőséges múltjának egy
darabja tovább élhet a határon átnyúló palóc vidék
összetartozását jelképező
kettős keresztben.
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Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről
Az elektronikus ügyintézés
és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.)
az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv és az ügyfél
elektronikus kapcsolatának
általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb
szervek informatikai együttműködésével
kapcsolatos
rendelkezéseit tartalmazza.
Az E-ügyintézési tv. 1. § (17)
bekezdés b) pontja alapján
a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító
szerv, amely 2018. január
1. napjától köteles az ügyek
elektronikus intézését az
E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.
Az E-ügyintézési tv. 9. § (1)
bekezdés a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától
elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint
az ügyfél jogi képviselője.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket,
hogy természetes személy
ügyfelek részére az E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé
az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.
Felhívjuk figyelmét, hogy
•
gazdálkodó szervezet
ügyfél az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján köteles
bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába
(a továbbiakban: ren
delkezési nyilvántartás) az elektronikus
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kapcsolattartásra
szolgáló elérhetőségét.
•
természetes személy
ügyfél – amennyiben
ügyeit elektronikusan
kívánja intézni – az
ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési
nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.
A rendelkezési nyilvántartás
szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve
meghatalmazásainak rögzítésére.
A rendelkezési nyilvántartás
jelenleg a
rendelkezes.kekkh.gov.hu/
rny-public/ címen érhető el
Központi Azonosítási Ügynök
szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata számos, folyamatosan bővülő ügytípusban
az önkormányzati hivatali portálon közzétett elektronikus
űrlapok útján, valamint egyéb
esetekben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét
ügyfelei számára. Azokban az
ügyekben, amelyekben nem
lehetséges elektronikus űrlapon ügyet intézni, az ügyfelek
e-Papír szolgáltatást kötelesek igénybe venni.
Az elektronikus űrlapszolgáltatás Ügyfélkapun keresztül
vehető igénybe. Az elektronikus űrlapok elérhetősége:
ohp.asp.lgov.hu, vagy a települési portálon keresztül a
somoskoujfalu.asp.lgov.hu

címen.
Az e-Papír általános célú
elektronikus kéreleműrlap,
ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül,
elektronikus úton összeköti
az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.
Az e-Papír szolgáltatás célja,
hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az
ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a
hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.
Az e-Papír szolgáltatás szintén a Központi Azonosítási
Ügynökön keresztül vehető
igénybe. Elérhetősége:
epapir.gov.hu
Javasoljuk, hogy az e-Papír
szolgáltatás igénybevétele
során, amennyiben azok rendelkezésre állnak, használják a települési portálunkon
majd megjelenő és letölthető
nyomtatványokat. Ügyintézés
előtt, kérjük, minden esetben
ellenőrizzék, hogy az érintett
ügytípusra vonatkozóan letölthető formanyomtatvány
rendelkezésre áll-e.
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus
ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.)
Korm. rend. 68. § alapján,
amennyiben az ügytípus
elektronikus űrlappal támogatott, úgy joghatályosan
e-Papír szolgáltatás útján
ügyet nem lehet kezdeményezni!
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Lakossági Tájékoztatók
Illetékfizetési kötelezettség
esetén követendő eljárás:
Az E-ügyintézési tv. 24.§ (1)
bekezdése alapján természetes személy ügyfél jogosult az
ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus
úton megfizetni.
Az E-ügyintézési tv. 24.§ (2)
bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél az
elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügye során
köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a
szolgáltatások ellenértékét
elektronikus úton megfizetni.
Abban az esetben, ha az
elektronikusan indított ügy illetékköteles, az űrlap beadását követően gondoskodni
kell a megfelelő összegű eljárási illeték megfizetése felől.
Az eljárási illeték Somoskőújfalu Község Önkormányzata Korona Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett
55400183-11055839 számú számlájára fizethető meg.
Az átutalási megbízás közlemény rovatában, minden
esetben fel kell tüntetni az
adott ügy érkeztető azonosítóját vagy iktatószámát, mely
az ügykövetés menüpont
alatt található meg. Amennyiben a beadott ügy nem szerepel az indított ügyek között,
abban az esetben fel kell tüntetni az ügyfél(ek) nevét és az
ügy típusát (pl.: szálláshely
üzemeltetés), továbbá ingatlant érintő ügyek esetén az
ingatlan helyét és helyrajzi
számát. Ezen adatok megjelölése nélkül az átutalt ös�szeget ügyhöz beazonosítani
nem lehet.
Somosi lap.indd 7

Adó ügyek intézése:
2018. január 1-jétől több
adóügy tekintetében is kérelemre induló adóhatósági
eljárás és önadózással teljesítendő adókötelezettség
esetében is lehetőség van
az elektronikus ügyintézésre,
továbbá szolgáltatásunkkal
folyószámla adataikat is nyomon követhetik várhatóan
2018. április 1-jétől. Adózóinknak az elektronikus ügyintézéshez Ügyfélkapuval kell
rendelkezniük. A rendszer
használata regisztrációhoz
kötött, melyet az önkormányzati portálon, az első bejelentkezéskor tudnak elvégezni.
Amennyiben az adózó helyett
annak képviselője teljesíti az
adókötelezettséget, úgy meghatalmazást a rendelkezési
nyilvántartásban (rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-pub-

Tájékoztatás
a települési
portálról
Az önkormányzatnak 2018.
január 1-jétől kötelezően
csatlakoznia kellett az önkormányzati ASP rendszerhez,
melynek keretében elérhető
a települési portál a somoskoujfalu.asp.lgov.hu címen.
A honlap tartalma folyamatosan kerül feltöltésre, ami miatt a lakosság szíves megértését, türelmét kérjük.
Szurok Sándorné
címzetes főjegyző

7
lic) adhat, vagy az első elektronikus ügyintézés időpontja
előtt legalább 8 munkanappal az erre rendszeresített
papíralapú nyomtatványon
jelentheti be az önkormányzati adóhatósághoz képviseleti jogosultságát.

Pályázati
felhívások
helyi civil
szervezetek
számára
Somoskőújfalu Község Önkormányzata a civilszervezetek munkájának fontosságát
elismerve,
a település érdekében végzett tevékenységük 2018.
évi támogatására ebben az
évben is pályázatot írt ki,
melynek keretében a helyi
egyesületek 500.000 Ft-os
összegkeretből kaphatnak
pénzügyi támogatást az önkormányzatnak a civilszervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
11/2008. (V. 30.) SKt. sz.
rendelete alapján. Az Önkormányzat emellett pályázatot
hirdetett a 2018. évi rendezvénytervében szereplő
rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításához
elnyerhető támogatásra is.
Mindkét pályázat benyújtási
határideje:
2018. augusztus 31.
A pályázati felhívások az
Önkormányzat honlapján, a
www.somoskoujfalu.hu oldalon, a Friss hírek cím alatt
érhetők el.
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Tájékoztatás a közterületen történő
szeszesital fogyasztás tilalmáról szóló
rendelet megalkotásáról
Somoskőújfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete - a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján - megalkotta a
3/2018.(II.12.) önkormányzati rendeletet a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról.
A javaslat mögött az az igény
húzódott, hogy szűnjön meg
az a jelenlegi állapot, amely
az italboltok előtti közterületeken zajlik. A közterületen történő alkoholfogyasztással gyakran együtt jár a
lakosságot zavaró zajkeltés
és köztisztasági szabálysértések elkövetése is.
A rendelet - néhány kivételtől eltekintve - kimondja,
hogy a szeszesital fogyasztás a közterületeken tilos.

A tilalom nem terjed ki:
a.) ha a szeszes ital fogyasztása a jogszabály által
előírt engedélyekkel rendelkező alkalmi rendezvény,
vagy közterületi értékesítés
helyszínén történik,
b.) érvényes
közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó teraszaira nyitvatartási
időben,
c.)
minden év első és
utolsó napjára.
A szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény (továbbiakban: Szabs.tv.) 2013. szeptember 1-jei hatállyal tör-

ténő módosítása alapján
szabálysértésnek minősül
a szeszes ital közterületen
történő fogyasztás önkormányzati rendeletben meghatározott szabályainak a
megsértése.
A szabálysértési eljárás lefolytatása az eljárás alá
vont személy lakóhelye szerinti megyei kormányhivatal
járási hivatala hatáskörébe
tartozik, ugyanakkor a rendőrség helyszíni bírságot
szabhat ki.
A rendelet 2018. március
1-jén lépett hatályba!
Szurok Sándorné
címzetes főjegyző

Tájékoztatás Salgótarján és Somoskőújfalu
települések átalakított ingatlan-nyilvántartásának érvénybe léptetéséről
A Magyar Köztársaság Elnöke a 89/2005.(VI.29.) KE
számú határozatával 2006.
október 1. napjával Salgótarján Megyei Jogú Városhoz tartozó Somoskőújfalu
településrészét a korábbi
egyesítés megszüntetésével Somoskőújfalu néven
önálló községgé nyilvánította. A községgé nyilvánítás a
területszervezési eljárásról
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szóló 1999. évi XLI. törvény
4.§ (3) bekezdése alapján a
2006. évi önkormányzati általános választások napján
lépett hatályba.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal által benyújtott
kérelem alapján az ingatlan-nyilvántartás átalakításához szükséges előzetes
miniszteri engedélyt - mivel

az önálló település kialakításához szükséges volt - az
ingatlan-nyilvántar tásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény
84.§ (2) bekezdése alapján
a Földművelésügyi Miniszter
2017. augusztus 31-én megadta.
Az
ingatlan-nyilvántartás
átalakítását a Földhivatali
Osztály elvégezte, az átalakítással érintett ingatlanok
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adatait, valamint az ingatlanra vonatkozó jogokat és
tényeket tartalmazó tulajdoni lapokat, a földmérési
alaptérképet és a helyrajzi
szám azonosító jegyzéket
2018. május 11-től 2018.
június 10. napjáig közszemlére tette.
A változás érintette a település nevet (mely Salgótarján-

ról Somoskőújfalura változott) és a helyrajzi számokat
(a helyrajzi számok most
már 1-től indulnak).
Az átalakított ingatlan-nyilvántartás 2018. június 11én érvénybe lépett.
A helyrajzi szám változásokról a lakosság részére a Földhivatali Osztály határozatot
nem küld, de az új helyrajzi

számokkal kapcsolatos felvilágosítást a Földhivatali
Osztály és a Somoskőújfalui Közös Hivatal dolgozói is
megadják, valamint a régi
helyrajzi számokhoz tartozó új helyrajzi számokat a
település honlapján (www.
somoskoujfalu.hu) is elérhetővé tesszük.

Útfelújítás a Kercseg-dűlőben
9.630.353 forint pályázati támogatást nyert el Somoskőújfalu Község Önkormányzata a zárkerti
területek infrastruktúrafejlesztésére kiírt pályázaton
a Kercseg-dűlőbe vezető
2445, 2480, 2522 hrsz-ú
útszakaszok felújítására és
vadvédelmi kerítés építésére.
A Földművelődésügyi Minisztérium idén első alkalommal hirdette meg önálló
programként a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatását célzó pályázatát. A pályázatok támogatására 2 milliárd forint állt
rendelkezésre, projektenként maximálisan 10 millió
forint értékben.
A pályázati kiírásra az országból összesen 688 támogatási kérelem érkezett,
melyből 198 kapott támogatást, közülük Nógrád
megyéből Somoskőújfalun
kívül további 5 település pályázott sikeresen.
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A Program megvalósításán
keresztül a tárca elsődleges
szándéka, hogy megteremtse azt a háttér-infrastruktúrát, amely az elhanyagolt
területek újra gondozásba
vételét, illetve a területek
megközelítését segíti elő,
mivel az ingatlan-nyilvántartásban
zártkertként
nyilvántartott
ingatlanok
mezőgazdasági hasznosítását elősegítő fejlesztések,
valamint a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó életforma
fennmaradásának
érdekében, a zártkerti területek rendezése és átfogó
infrastrukturális fejlesztése
szükséges.
A pályázati kiírás alapján
külterületen elhelyezkedő
zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló utak
fejlesztésére és a kapcsolódó csatornahálózat karbantartására, vízvételi helyek
kialakítására,
villamosenergia-hálózat elsősorban
felszín alatti kiépítésére,
vadkerítés létesítésére, területrendezésre, valamint
gyümölcsfa- és szőlőtelepí-

tésre lehetett támogatást
elnyerni.
A fenti lehetőségek közül
az Önkormányzat a jelenleg nehezen megközelíthető Kercseg-dűlői telkek
személygépkocsival történő
könnyebb elérhetőségét és
ezáltal a zártkertek művelésének könnyebbé tételét,
valamint vadkárok megelőzése érdekében vadvédelmi kerítés építését vállalta,
amely célok megvalósítását
az elnyert támogatás 100
%-os intenzitása révén teljes mértékben fedezi.
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Tájékoztató a 2018. évi közmeghallgatásról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április
18-án tartotta meg az idei
közmeghallgatást.
A közmeghallgatás kezdetén a képviselő-testület tagjai és a megjelent mintegy
ötven érdeklődő állampolgár elsőként a Salgótarjáni
Rendőrkapitányságnak
a
helyi közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját, majd
a Salgótarjáni Hivatásos
Tűzoltó-Parancsnokság és
a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017.
évi tevékenységéről szóló
beszámolóját hallgatta meg.
A Rendőrkapitányság írásban benyújtott beszámolóját
Majlik Ottó alosztályvezető kiegészítette azzal, hogy
Nyerges Balázs egy ideig
áthelyezés miatt nem látta
el a körzeti megbízotti feladatokat a településen, de
előreláthatólag május 1-től
visszahelyezik erre a területre. Elmondta, hogy 2017ben 20 bűncselekmény történt a településen, amely a
2016-os évhez képest kismértékű csökkenést jelent.
Sajnos, egy élet elleni bűncselekmény is történt, melynek az elkövetője elfogásra
került, jelenleg büntetését
tölti. Összességében a település közbiztonsági helyzete
jónak mondható. Gyakran
kapnak bejelentést a településen gyorshajtásról, ezért
még több helyen szeretnének trafipaxozni. A polgárőrséggel nagyon jó a kapcsolata rendőrségnek és együtt
hatékonyabb eredményeket
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tudnak elérni a szórakozó
helyek ellenőrzése terén.
Ezt követően dr. Tóth László
polgármester adott tájékoztatást a legutóbbi közmeghallgatás óta eltelt időszak
eseményeiről néhány fontosabb témakör köré rendezve gondolatait.
Rendezvények, események:
az elmúlt egy évben is sikeresen megrendezésre kerültek
a szokásos önkormányzati
rendezvények és az állami
ünnepek. A Hazatérés napi
ünnepség keretében nagy
örömünkre Kövér László, a
Magyar Országgyűlés elnöke
adta át a „Hazatért falu” címet a településnek.
Pályázatok: az Iskola külső
felújítására 107 millió Ft ös�szegű támogatást nyert el
az önkormányzat, melyből
hőszigetelésre, ablakcserére, födémszigetelésre, a fűtési rendszer cseréjére és
napelemek elhelyezésére
kerül sor. Az Óvoda épületének felújítására, hőszigetelésére és akadálymentesítésére 21,5 millió Ft-ot, az
Idősek Klubja belső felújítására, melynek keretében az
épület hőszigetelése, új bútorzat beszerzése, valamint
az udvaron egy nyári lak
kialakítása történhet meg,
16,5 millió Ft támogatást
kap az Önkormányzat. Falunapra és rendezvényekre
összesen mintegy 7 millió Ft,
a Kercseg-dűlőben tervezett
útfelújításra 9,6 millió Ft pályázati támogatást nyert el a
település. Ez utóbbi pályázati lehetőség csak zárkerti
útfelújításra volt igényelhe-

tő, más belterületi utakra
nem. A ravatalozóban saját
forrásból új kétszemélyes
halott-hűtő került beüzemelésre. Szociális tűzifa pályázaton 181 m3 tűzifát nyert
az önkormányzat, mely minden érintetthez eljutott. A
fával fűtő lakosság részére
ígért 12.000 Ft összegű támogatásra összesen 45 m3
tűzifát kap a település. A fával fűtő körülbelül 600 család részére ez a támogatás
természetesen nagyon kevés lesz.
Közmunkaprogram: jelenleg
25 fő vesz részt közmunkaprogramban, közülük 5 fő
útfelújításban vesz részt, a
többiek pedig általános feladatokat látnak el. Ebben az
évben a Kilátó utca meleg
aszfalttal történő felújítására pályáztunk közmunkaprogram keretében, melyhez kb. 8 millió forint önerő
szükséges. Sajnos, más útfelújításra forráshiány miatt
ebben az évben már nem kerülhet sor. Tavalyelőtt elkészült a Sport utca Köztársaság utcáig terjedő részének
térkövezése, tavaly pedig a
Köztársaság utca térkövezése. Az idén útjavítást végeztek a Hegyalja, a Telelőszer,
a Tölgyfa és Bükkfa úton. A
Semmelweis és Böszörményi utca felújítására szeretne az Önkormányzat az idén
pályázatot benyújtani, melynek az elbírálása augusztus
31-ére várható. Eddig a folyamatban lévő iskolafelújítás és múzeumépítés miatt
nem kezdtek munkálatokba
a Semmelweis utcában. A

2018. 08. 07. 0:46:47

11
Baross Gábor úton a tönkrement sárfogót közmunkaprogram keretében jelenleg
javítják. Több utca rossz állapota miatt érkeztek lakossági aláírásgyűjtések. Természetesen jogosak a kérések,
de sajnos jó, ha évente egy
utat fel tudnak újítani a rendelkezésre álló forrásokból.
Elkerülő út: az interneten
elérhető tervezetből úgy látszik, hogy a korábbi tervekkel ellentétben mégis Somoskőújfalun keresztül fog
haladni az elkerülő út. A tanulmányterv elkészítése hamarosan megkezdődik.
Buszmegállók: sajnos, egyre több helyen rongálják a
buszmegállókat, kéri a lakosságot, hogy amennyiben
látják a rongálást, vagy tudják, ki az elkövető, akkor azt
jelezzék az Önkormányzat
felé.
A Somoskőújfalui Közös
Önkormányzati Hivatal működése: a közös hivatal továbbra is jól működik, a
hozzá tartozó négy település
között jó a kapcsolat. Köszönet illeti ezért a jegyzőt és a
hivatal dolgozóit egyaránt.
A honlap is jól működik,
rendszeresen karban van
tartva.
Közigazgatási határ: még
mindig salgótarjániként szerepelnek az ingatlanok a
nyilvántartásban. A miniszteri jóváhagyás már korábban megérkezett, de meg
kellett várni a választást.
Minden ingatlan új helyrajzi
számot kap majd.
Elkészült a Település Arculati Kézikönyv. Az ingatlanfelújításoknál érdemes lesz
áttanulmányozni, hogy azok-

Somosi lap.indd 11

ra milyen szabályokat tartalmaz. Ezt követi majd a Rendezési Terv módosítása. Ez
főleg az üdülőövezetben élő
embereket fogja érinteni. A
tartalék lakóövezeti besorolást szeretnék megszüntetni, mert egyre többen
akarnak lakóházat építeni
ezeken a területeken. Úgy
gondolja, hogy az üdülőövezetek nem arra valók, hogy
odaköltözzenek az emberek
és ezt követően különböző
követelésekkel álljanak elő:
aszfaltút, szemétszállítás,
közvilágítás, stb.
A DIGI-torony kiépítése miatt
újabb lakossági aláírásgyűjtésre került sor. Az Önkormányzat nem adta ki a cég
részére a kezelői és tulajdonosi hozzájárulást, ezért
a DIGI-adót az Önkormányzatot megkerülve helyezték
el a már meglévő Vodafone
és Telenor tornyon. Egyelőre keresik a megoldást arra,
hogy hol lehetne a település
lakott részétől a lehetővé
legtávolabbra elhelyezni a
tornyot.
Somoskőújfalui
Szociális
Szövetkezet: Az Önkormányzat részvételével megalakult
Szociális Szövetkezet továbbra is jól működik, jelenleg 9 főállású dolgozója van.
A helyi járat további működtetése: a képviselő-testület
a költségvetés elfogadásakor úgy döntött, hogy 2019.
január 1-től nem finanszírozza tovább a helyi járat veszteségkiegyenlítéséből rá eső
költséget, melynek összege
jelenleg 15 millió Ft. Sajnos,
ezt az összeget már nem tudja vállalni az Önkormányzat,
mert támogatást nem kap

rá, mivel nem kötelezően
ellátandó feladat, saját bevételeiből pedig nem tudja
ezt az összeget kigazdálkodni. Az önkormányzat gépjárműadó bevétele 4 millió Ft
egy évben, a kommunális és
iparűzési adóból 10-10 millió Ft érkezik be évente. Ha
ebből kifizetésre kerül a helyi járat költsége, akkor gyakorlatilag már semmi másra
nem marad pénz. 2012-től
2017-ig 53 millió Ft-ot fizetett ki az önkormányzat a
helyi járatra. 2014-től folyamatosan leveleztek az érintett minisztériumokkal, de
sajnos eddig teljesen eredménytelenül. Abban bíznak,
hogy az állam finanszírozni
fogja a helyi járatot, mert a
helyközi járat működtetése
sokkal többe kerülne számára.
Tarnóczi Vilmos a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati
Hivatal pénzügyi ügyintézője
a polgármesteri tájékoztató
kiegészítéseként jelezte: az
Önkormányzat útkarbantartásra, sózásra összesen 3,6
millió Ft, a zöldterület karbantartására 4,8 millió Ft
támogatást kap. A kötelező
feladatok terhére nem lehet
pénzt átcsoportosítani. A
közüzemi díjakat, intézmény
fenntartási költségeket ki
kell fizetni, és ami ezen felül
marad, azt lehet átcsoportosítani, ebben az évben ez
8 millió Ft. Az a tapasztalat,
hogy a kátyúzás nem jó megoldás és nem tartós. Az utak
felújítására, amikor csak lehetőség van, pályáznak.
Magyar István képviselő-testületi tag az elhangzottakhoz
hozzáfűzte: az utak rossz ál-
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lapota arra vezethető vissza,
hogy a rendszerváltás után
a település Salgótarjánhoz
tartozott. Emiatt az akkor
megkezdett nagyarányú útfelújításokból a település
kimaradt. A leválást követően azonban elkezdődtek az
útfelújítások a településen,
először a Vörösmarty utca
következett. A lakosság részéről jogos igény, hogy a
kommunális adóból befolyt
összeget az utak felújításá-

ra fordítsák, de éveken keresztül finanszírozni kellett
a helyi járatot, ami a kommunális adó bevételből történt. Többször felvetette ezt
a problémát a testületnek.
Ha nem ment volna ez az
összeg a hely járatra, akkor
sokkal több pénz jutott volna útfelújításra.
A közmeghallgatáson a tájékoztatót követően a Kiskút
Néptánccsoport oktatói díjának rendezésével, az Erdei

iskola működési költségeivel, a tekecsapat finanszírozásával, az Önkormányzati
Hivatal működésével, a hétvégi mozgóárusítás visszaszorításával, az Őrhely utca
útburkolatának vízvezetékrendszerének állapotával,
és a Kilátó utca felújításával
kapcsolatosan merültek föl
lakossági kérdések, kérések, javaslatok.

XXIII. Somosi Gyermek Néptánctalálkozó
Június 2-án, szombaton
nagy örömünkre immár 23.
alkalommal került megrendezésre a Somosi Gyermek
Néptántánctalálkozó, mely
ebben az évben is a fellépő
gyermekek faluközpontban
történő felvonulásával vette
kezdetét.
A találkozón bemutatkozó
tíz néptánccsoport tagjaiból
álló mintegy kétszáz fős menetet az idén is a Folt zenekar kísérte, mely a fellépő
csoportoknak a színpadon
is húzta a talpalávalót.
A felvonulás után a menet a
Művelődési Házba érkezett
vissza, ahol a fesztivált megnyitó Kiskút Néptánccsoport mellett további kilenc,
Dorogházáról, Feledről, Karancslapujtőről,
Kazárról,
Salgótarjánból érkezett csoport mutathatta be műsorát
a népes közönségnek és a
zsűri tagjainak.
A somosi Kiskút Néptáncsoport üdvözlő műsorát
követően dr. Tóth László
polgármester köszöntötte a
megjelenteket, a néptánc�csoportok tagjait, művészeti
vezetőiket és a zsűri tagjait:
Szűcsné Urbán Máriát, aki a
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jászberényi Viganó Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója,
a Népművészet ifjú mestere; Fejér Erikát, aki a fóti
Népművészeti Szakgimnázium néptánc tagozatának
tanára, az ELTE Néptáncegyüttes művészeti vezetője, a Népművészet Ifjú mestere, Aranygyöngyös táncos;
valamint Taba Csabát, a Fóti
Népművészeti Szakgimnázium néptánc tagozatának
vezetőjét, a gödöllői Szent
István Egyetem Forduló
Néptáncegyüttes művészeti
vezetőjét, aki szintén a Népművészet ifjú mestere.
A polgármester elmondta
a Somosi
Gyermek
Néptánctalálkozó
eredeti,
22 évvel
ezelőtt
megfogalmazott
céljának
megfelelően
az
idén is lehetőséget
kívánnak
teremte-

ni a találkozásra, a hagyományok közös ápolására,
a népzene és néptánc által
nyújtott élmény közös átélésére, és ahogy a rendezvény
első szervezői szerették volna, a gyermekeket is motiválni akarják a néptáncoktatásban való részvételre,
hogy együtt, közösségben
élhessék át a tánc örömét.
Majd Román Sándor koreográfus, az ExperiDance
Társulat művészeti vezetőjének egy vele készített interjúban
megfogalmazott
gondolatait idézte: „… a
tánc maga, és különösen a
magyar néptánc egy olyan
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kifejezési forma, amellyel a
bensőnket, a fájdalmunkat
s az örömünket ki tudjuk
mutatni. Amikor az ember a
magyar néptáncot gyakorolja, és abba energiát fektet,
amikor a fizikai teljesítés
találkozik a művészi önkifejezéssel, akkor elfelejti búját-baját, átbillen egy másik
szférába.
Ez a tánc szférája, és én éppen azt szeretném megosztani a közönséggel, hogy ez
valahol maga a boldogság.”
Végezetül azt kívánta, hogy
ezen a találkozón is mindannyian, akik akár táncosként, akár zenészként, zsűritagként, csoportvezetőként,
szülőként, akár egyszerű
nézőként részesei a rendezvénynek, mindannyian
együtt élhessék át, amit Román Sándor mondott, hogy
a tánc maga a boldogság.
A polgármester megnyitója
után Botos Brigitta, a találkozó háziasszonya a rendezvény első résztvevőjeként a
salgótarjáni Csuporka Gyermek Néptánccsoportot hívta a színpadra. A Csuporka
Gyermek Néptánccsoport
2014-ben alakult a Salgótarjáni Összevont Óvoda
Nyitnikék Tagóvodájában.
A csoport tagjait 5-6 éves
gyermekek alkotják, akik a
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gyermekjátékok
és a néptánc
alaplépései
mellett a magyar néphagyományokkal is ismerkedhetnek.
A csoport vezetője: Nádasdiné
Koholák Beáta.
Műsoruk címe
„A pozsonyi sétatéren …” volt.
Az
óvodások
után a karancslapujtői Mocsáry Antal Általános Iskola
Előképző 2. évfolyamának
tagjaiból álló csoport következett, melynek vezetője:
Bartáné Ruskó Zsuzsanna
és Pálné Gordos Zita. A csoport második éve vesz részt
a művészetoktatás keretein
belül tartott néptáncórákon.
Elsősorban játékokat, ugrós
motívumokat tanultak az
elmúlt időszakban. Iskolai
ünnepélyeken már többször
bemutatkoztak, a találkozón
először vesznek részt. Műsorukat „S a ti szátok akkora…” címmel adták elő.
A következő fellépő a kazári Kis Zsivajgó Néptánccsoport volt, melynek művészeti vezetője: Farkas Rózsa.
A néptánccsoport a kazári
általános iskola 5-6. osztályos tanulóiból áll. Az idén
kezdtek együtt táncolni és
saját maguk választották ki
a magyarbődi táncokat az
idei tananyagnak. A közeli falvakból járó gyermekek
most tanultak először karikázót és páros táncanyagot.
Műsoruk címe „Magyarbődi
táncok” volt.
A Kis Zsivajgó után a feledi
Boglárka Gyermek Néptáncegyüttes mutatkozott be a
színpadon. A csoport, melynek vezetője Veréb Gyöngyi, 2001 szeptemberében

alakult Feled Község Önkormányzatának támogatásával, Veréb Gyöngyi és Veréb
Csaba vezetésével. Az azóta
eltelt évek alatt a tánccsoport tagjai kicserélődtek. A
jelenlegi tánccsoport tagjai
8-13 éves gyerekek. Legnagyobb eredményeik közé
sorolják, hogy 2005-ben az
Erdélyi Gyermek és Ifjúsági
Néptáncegyüttesek Találkozóján vehettek részt. Sikerrel szerepeltek Dunaszerdahelyen, ahol elnyerték a 31.
Duna Menti Tavasz különdíját, továbbá az Eszterlánc
Gyermek Néptáncfesztiválon, ahol bronzsávos minősítést kaptak. Rendszeres
résztvevői az Egerben megrendezésre kerülő Szerinda
Gyermek és Ifjúsági Néptánctalálkozónak és a Tornalján megrendezésre kerülő Hagyományok Napjának.
Műsorukat „Tréfás verbunk
és medvesalji táncok” címmel mutatták be.
A következő fellépő a kazári
Nagy Zsivajgó Gyermek Néptánccsoport volt, melynek
művészeti vezetője Farkas
Rózsa, tagjai a kazári iskolában tanuló 6. osztályos lányok és a 8. osztályos tanulók. Mivel a csoport így jövőre
megszűnik, hisz háromnegyed része az ifjúsági felnőtt
csoportba integrálódik, ez
a koreográfia volt az, amely
utoljára készült a számukra.
A tagok fele idén a VI. Kazári
Szóló és Páros Néptáncversenyen is szerepelt, melyen
több különdíjat is elhoztak
sallai verbunk, és magyarbődi táncokért. Műsoruk címe:
„Gömöri táncok” volt, a koreográfiát Albertusz Tibor és
Farkas Rózsa készítette.
A szünet után a program a
dorogházi Zagyva Gyermek
Néptáncegyüttes műsorá-
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val folytatódott. A dorogházi
Móra Ferenc Általános Iskola berkein belül most először nyílt rá alkalom, hogy
a szuhai, nemti, dorogházi,
bátonyterenyei gyerekek egy
néptánccsoportba verődve
néptáncversenyen induljanak. Innen született a nevük, hisz a Zagyva folyó az,
ami végig követi a mindennapjukat, mikor az iskolába
jönnek, összekötve a falvakat, az iskola pedig a mindennapjaikat. Idén heti két
próbán tanultak mezőföldi,
moldvai és gömöri táncokat. Az iskola felső tagozatos tanulói gömöri lassú és
friss csárdásból összeállított
koreográfiát adtak elő „Ha
felkelek korán reggel hajnalba…” címmel. A csoport vezetője Farkas Rózsa.
A találkozó következő résztvevője a salgótarjáni Nefelejcs Gyermek Néptánccsoport volt, melynek tagjai a
salgótarjáni
Beszterce-lakótelepi Tagiskola tanulóiként a Nógrád Táncegyüttes
egyik legfiatalabb utánpótláscsoportját alkotják. A jelenlegi együttes 2017 szeptembere óta dolgozik együtt.
A csoport fenntartója a Salgótarjáni Néptáncművésze-

Lakossági Tájékoztatók
tért Közalapítvány és a Váczi
Gyula Alapfokú Művészeti
Iskola, vezetői: Mester-Szabó Ágnes és Husvéth Csaba.
Műsorukat „Verbunk, csárdás és friss Kazárról” címmel adták elő.
A Nefelejcs után a nézők
a karancslapujtői Tekergő
Gyermektánccsoport
műsorát láthatták a színpadon
„Rimóci táncok” címmel. A
Tekergő Gyermektánccsoport 1991-ben alakult. A
csoport jelenlegi tagjai művészeti iskolai keretek között tanulják a néptáncot. A
csoport vezetői: Angyal László Károly és Bartáné Ruskó
Zsuzsanna.
A rendezvényen utolsóként
a salgótarjáni Viganó Gyermek Néptánccsoport lépett
föl, műsoruk címe „Rábaközi mulatság” volt. Az 1984ben alapított salgótarjáni
Viganó Gyermektáncegyüttes a többszörösen kiválóan
minősült Nógrád Táncegyüttes egyik leghosszabb és
legeredményesebb múltra
visszatekintő
utánpótláscsoportja. A jelenlegi együttes 2017 szeptembere óta
dolgozik együtt. A csoport
fenntartója a Salgótarjáni
Néptáncművészetért Köz-

alapítvány és a Váczi Gyula
Alapfokú Művészeti Iskola. A
csoport vezetői: Mester-Szabó Ágnes és Husvéth Csaba.
Ezután a zsűri visszavonult,
hogy megbeszélje a látottakat. S hogy a várakozás tartalmasabban teljen, a színpadon folytatódott a tánc,
ki-ki szabadon, saját kedvére járhatta, amihez a zenét a
Folt Zenekar szolgáltatta.
A rendezvény zárásaként
a zsűri kihirdette az eredményt. A legjobb koreográfiáért járó, Gordos Andrea
által kezdeményezett vándorkalapot a Tekergő Gyermektánccsoport kapta.
A négy legjobb produkcióként a Cserháthalápon
augusztus első hétvégéjén megrendezésre kerülő
V. Palóc Világtalálkozóra a
Nefelejcs Gyermek Táncegyüttes, a Viganó Gyermek
Táncegyüttes, a Tekergő
Gyermektánccsoport és a
Boglárka Gyermek Néptáncegyüttes jutott tovább.
Gratulálunk a díjazottaknak,
a néptánctalálkozó előkészítésében és lebonyolításában résztvevőknek pedig köszönjük a rendezvény sikere
érdekében kifejtett munkát!

Palaticzky Józsefné
miniszterelnök úr által
köszöntése Viktor
ebből az alkalomból küldött

Az Önkormányzat és településünk valamennyi lakója
nevében jó egészséget és
további békés, boldog éveket
kívánunk Jolánka néninek!

Június 19-én 95. születés- emléklapot.
napja alkalmából bensőséges hangulatú családi
Kiadó:
ünnepség keretében köszönSomoskőújfalu Község Önkormányzata,
tötte dr. Tóth László polgár3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.
mester Palaticzky Józsefné
Felelős kiadó: Dr. Tóth László polgármester
Jolánka nénit. Az ünnepeltFelelős szerkesztő: Tarnóczi Balázs
nek a polgármester tolmáTelefonszám: 06/32-435-095
csolta az Önkormányzat és a
E-mail cím: somoskoujfalu@nogradmail.hu
település lakóinak jókívánsá2018. nyári szám
gait, és egy szép virágcsokor
kíséretében adta át az Orbán
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