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Jó volt hazatérni a Hazatérés Napjára

Az ünnepséget ez alkalommal is 
megtisztelte jelenlétével a Liptay és 
Krepuska család, akiknek Somoskő-
újfalu visszacsatolását köszönhetjük, 
és akiket legalább annyira várnak 
már haza a somosiak, mint saját el-
származottaikat. Dr. Tóth László pol-
gármester köszöntőbeszédében em-
lékeztetett: voltak olyan idők, s a 93 
esztendő alatt ebből volt a több, ami-
kor nem lehetett vagy épp nem volt 
ildomos nyilvánosan megemlékezni 
a hazatérésről. A Hazatérés Napja 
egyben a magyarság feltámadásába 
vetett hitet is erősíti.
Ünnepi köszöntőt mondott Skuczi 
Nándor, a Nógrád Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnöke, aki 
kiemelte, egy községet és közössé-
get az ünnepei is meghatároznak, 

Idén, február 12-én ünnepelhette 
községünk a Magyarországhoz való 
visszacsatolásának 93. évforduló-
ját. A Hazatérés Napjának megün-
neplése mára hagyománnyá vált, 
és az elszármazottak közül is sokan 
térnek haza erre az alkalomra. Az 
ünnepségre megtelt a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház. Természetesen 
a múlt méltatása mellett szó esett 
a bíztató jövőrő lehetőségeiről is.

Somoskőújfalu pedig büszke lehet az 
ünnepeire, beleértve a szeptember 
4-ei, újraönnálósodás napját. Továb-
bá biztosította a somosiakat, hogy ér-
zelmileg elkötelezett a község mellett, 
Becsó Zsolt országgyűlési képviselő-
vel egyetemben. Ennek szellemében 
intézték levelüket Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszterhez a helyi já-
rati buszközlekedés állami támogatá-
sának elnyerése érdekében. Emellett 
javaslatot tett a salgótarjáni rendelő-
intézet igazgatójánál, hogy az intéz-
mény vegye fel Dr. Krepuska Géza 
nevét. Interjúban pedig Becsó Zsolt is 
megerősítette azt az ígéretet, misze-
rint beadnak egy törvényjavaslatot a 

parlamentnek, amely - a „Legbátrabb 
Város” címet viselő Balassagyarmat 
példájára - a jövő évi Hazatérés Nap-
ján már lehetővé tenné Somoskőújfa-
lu számára, hogy a „Hazatért Falu’” 
címet viselhesse.
Az ünnepi műsorban közreműködtek 
a COGITO ÁMK Dr. Krepuska Géza 
Általános Iskola tanulói,  a Somoskő-
újfalui Gesztenyekert Óvoda óvodai 
csoportja, a Kiskút Néptánccsoport 
és a Somosi Gyertyaláng Kórus.
Tarnóczi Balázs
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Somoskőújfalu Község Önkormány-
zata Képviselő-testületének az ál-
lattartás helyi szabályairól szóló 
5/2007. (II. 15.) SKt. sz. rendelete 14. 
§-a és 16. § (1)-(2) és (4) bekezdései 
alapján:

- Az ebtartó köteles az állatot úgy tar-
tani, hogy a szomszédok nyugalmát 
tartósan vagy rendszeresen ne zavar-
ja, szabad mozgásukat ne gátolja.
- Bekerítetlen ingatlanon ebet szaba-
don tartani tilos. Az eb tulajdonosa 
köteles gondosodni arról, hogy az eb 
tartási helyét ne hagyhassa el.
- Amennyiben az állattartó az ebet 
kennelben tartja, annak minimális 
nagysága 2x2 méter. A kennel köz-
vetlenül a szomszéd kerítésére nem 
építhető, minimum a kerítéstől számí-
tott 1 méter távolságot be kell tartani, 

s a kerítés mentén a telepítési távol-
ságok betartásával növényzetet kell 
telepíteni.
- Bekerített ingatlanon eb szabadon 
tartható, azonban a kerítést úgy kell 
kialakítani, hogy az eb közterületre 
való kijutását, szomszédos ingatla-
nokra történő bejutását valamint a 
kerítés résein történő kiharapását 
megakadályozza.

A települési önkormányzat jegyzője 
az állatok védelméről és kíméleté-
ről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Ávt.) 42/B. § (1) be-
kezdésében foglaltak szerint ebren-
dészeti feladatainak elvégzése érde-
kében, illetve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásaira való 
tekintettel három évente legalább 
egy alkalommal ebösszeírást végez. 
A településen a következő ebössze-
írásra 2018. május 31. napjáig fog 
sor kerülni. A 2015. évi összeírásnak 
- mint utóbb kiderült - kevesen tettek 
eleget, ezért felhívom az ebtartókat, 

Az utóbbi időben megszaporodtak az 
ebek tartásával kapcsolatos lakos-
sági bejelentések, ezért az alábbiak-
ról tájékoztatom a Tisztelt ebtulajdo-
nosokat/ebtartókat:

Lakossági tájékoztató az ebtartásról

Lakossági Tájékoztatók

hogy bejelentési és változás-bejelen-
tési kötelezettségüknek tegyenek 
eleget személyesen a Somoskőújfa-
lui Közös Önkormányzati Hivatalban 
(Somoskőújfalu, Somosi út 322.), 
vagy elektronikus úton a  http://ugy-
felkapu.ebnyilvantarto.hu  webhelyen 
a település nevének kiválasztásával.

Az eb tulajdonosa/tartója köteles 
az ingatlanán tartott eb(ek) veszett-
ség elleni kötelező védőoltásáról és 
transzponderrel történő ellátásáról 
gondoskodni.
A kötelezően előírt dokumentáció, 
adatszolgáltatás, adatrögzítés, adat-
regisztráció nem teljesítése, az állat 
kötelező egyedi jelölésének elmulasz-
tása, az eb veszettség elleni kötelező 
védőoltásának elmulasztása miatt az 
eb tulajdonosát/tartóját az állatvé-
delmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 
31.) Korm. rendelet alapján állatvé-
delmi bírsággal fogom sújtani.

Szurok Sándorné s.k.
címzetes főjegyző

Az óvodai beíratkozásról
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 
2017/2018-as nevelési évre az óvo-
dás korú gyermekek jelentkezése a 
Somoskőújfalui Gesztenyekert Óvo-
dában (3121 Somoskőújfalu, Somo-
si út 99.) a következő időpontokban 
történik:

2017. április 25. 8.00-17.00
2017. április 26. 8.00-17.00

Ezeken a napokon kell beíratni azokat 
a gyermekeket, akik 2017. augusztus 
31. napjáig betöltik a 3. életévüket és 
óvodai jogviszonnyal még nem ren-
delkeznek.

A jegyző a szülő kérelmére és az 
óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével, a gyermek jogos ér-
dekét szem előtt tartva, az ötödik 
életév betöltéséig felmentést adhat 
a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek családi 
körülményei, képességeinek kibonta-
koztatása, sajátos nevelési helyzete 
indokolja.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, 

aki a szülői felügyelete vagy gyámsá-
ga alatt álló óvodai nevelésben való 
részvételre kötelezett gyermeket kel-
lő időben az óvodába nem íratja be, a 
szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
tv. 247.§ a) pontja alapján szabálysér-
tést követ el.
A szülő, amennyiben gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföldön te-
lesíti, köteles arról a beiratkozás 
idejének utolsó határnapját követő 
15 napon belül írásban értesíteni a 
gyermek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőt.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az 
év közbeni felvételi igényeket (akik 
2017. augusztus 31-e után töltik be 
a 3. életévüket, vagyis előfelvételis 
jelentkezők) is a fenti időpontban szí-
veskedjenek jelezni az óvodában.

Kérjük, hogy beiratkozáskor hozza 
magával a gyerek:
- lakcímkártyáját,
- TAJ kártyáját,

- születési anyakönyvi kivonatát,
- kötelező védőoltásokat tanúsító or-
vosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
- esetleges betegségeit igazoló, a 
gyermek fejlődésével kapcsolatban 
keletkezett dokumentumokat,
-- amennyiben a gyermek halmozot-
tan hátrányos helyzetű vagy napköz-
beni ellátását biztosítani kell, az azt 
igazoló dokumentumokat,
- nem magyar állampolgár esetében 
a szülő tartózkodási engedélyének 
másolatát.

Az óvoda vezetője legkésőbb a be-
iratkozási határidő után huszonegyed 
munkanappal dönt a felvételi kérel-
mekről és írásban értesíti a szülőt.
Az értesítés tartalmazza a fellebbe-
zés lehetőségét és határidejét is.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen 
a szülői felügyeletet gyakorló szülő a 
közléstől számított 15 napon belül 
illetékmentes fellebbezési kérelmet 
nyújthat be a jegyzőhöz címezve az 
óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el és 
hoz másodfokú döntést.
     
Vargáné Kővári Krisztina
óvodavezető
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Az önkormányzati rendelet 2. § (1) 
bekezdése alapján 2016. január 
1-jétől talajterhelési díjfizetési kö-
telezettség azt a kibocsátót terheli, 
aki a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem köt rá és helyi 
vízgazdálkodási hatósági, illetve víz-
jogi engedélyezés hatálya alá tartozó 
szennyvízelhelyezést, ideértve az egye-
di zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
Az önkormányzati rendelet 3. § (3) 
bekezdése szerint a talajterhelési 
díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi 
vízbeszerzés esetében a méréssel 

Tájékoztatom a település lakossá-
gát, hogy Somoskőújfalu Község 
Önkormányzata Képviselő-testüle-
te 2015. november 23. napján el-
fogadta a talajterhelési díjról szóló 
16/2015. (XI. 24.) önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: önkor-
mányzati rendelet), mely 2016. ja-
nuár 1-jén lépett hatályba. A rende-
let hatályba lépésével egyidejűleg 
hatályon kívül helyezte a talajterhe-
lési díjról szóló korábbi rendeleteit. 

Talajterhelési díj fizetési 
kötelezettségről

igazolt felhasznált, illetve mérési le-
hetőség hiányában az átalány alap-
ján meghatározott víz mennyisége.
Ahhoz, hogy az önkormányzati ren-
deletben foglaltak maradéktalan 
betartása és betartatása érvénye-
sülhessen fontos, hogy a mellékelt 
FELMÉRÉS nyomtatványt minden 
háztartás legkésőbb 2017. március 
15. napjáig személyesen, vagy pos-
tai úton a Somoskőújfalui Közös Ön-
kormányzati Hivatalhoz 
(3121 Somoskőújfalu, Somosi út 
322.) visszajuttatni szíveskedjen. 
Amennyiben a technikai feltételeik 
adottak, a kitöltött felmérés aláírt 
példányát elektronikus dokumentum 
formájában a somoskoujfalu@nog-
radmail.hu email címen fogadjuk.
 Az önkormányzati rendelet 4. § (1) 
bekezdése értelmében 50 %-os díj-
kedvezményben részesül az a kibo-
csátó, akinek a háztartásában az 
egy főre eső havi jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 150 

Szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt az immár XXII. al-
kalommal megrendezésre kerülő 
Somosi Gyermek Néptánctalál-
kozóra, melyre 2017. május 20-
án 10.00 órai kezdettel kerül sor 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtárban.

Meghívó
XXII. Somosi 
Gyermek 
Néptánc-
találkozó

Lakossági Tájékoztatók

%-át, egyedülálló esetén 200 %-át.
A talajterhelési díjat a kibocsátó-
nak minden év március 31. napjá-
ig kell bevallania és befizetnie az 
önkormányzat erre a célra nyitott 
554000187-11055877 számú 
számlájára. A bevallás nyomtat-
vány a közös hivatal fenti címén 
beszerezhető.
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Kiadó: 
Somoskőújfalu Község Önkormányzata, 
3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.
Felelős kiadó: Dr. Tóth László polgármester
Felelős szerkesztő: Tarnóczi Balázs
Telefonszám: 06/32-435-095 
E-mail cím: somoskoujfalu@nogradmail.hu
2017. tavaszi szám

Az ünnepség nyitásaként Dr. Tóth 
László, polgármester köszöntötte az 
ünneplő megjelenteket, majd közö-
sen elénekelték a Himnuszt. Ezt a 
Somoskőújfalui Gesztenyekert Óvoda 
műsora követte, majd a polgármester 
megtartotta ünnepi beszédét.

Beszédében kiemelte, hogy a törté-
nelmi jelentőségű március 15-i ese-
ményeket nem lehet elválasztani az 
azt megelőző két évtized küzdelme-
itől, aminek anyanyelvünk szabad 
használatát is köszönhetjük. Külön 
kitérve Széchenyi István tevékenysé-
gére, aki 1830-ban kijelölte a válto-
zások irányát, felnyitotta a nemesség 
szemét, és ráébresztette a nemzetet, 
hogy az országnak változtatnia kell a 
berendezkedésén a polgári átalaku-

lás nyomán, aminek az embereket 
kell szolgálnia. 
A polgármester a 12 pont keletkezé-
sének történetét ismertetve elmond-
ta, hogy annak megfogalmazása 
Irinyi József nevéhez fűződik. A 12 
pontot Kossuth programjára épített 
petícióként a József napi vásárra ér-
kező vidéki parasztság előtt akarták 
felolvasni. Erre azonban végül nem 
került sor, mert a parasztság esetle-
ges felkelésétől, valamint a párizsi és 
bécsi forradalom eseményeitől meg-
ijedt főrendi ház elfogadta a Kossuth 
által március 3-án az országgyűlés 
elé terjesztett felirati javaslatot, me-
lyet március 15-én 72 képviselő, 
köztük Kossuth és Széchenyi vitt el 
Bécsbe az uralkodónak. 

Bár a forradalom elbukott, semmilyen 
más dátum nem hagyott erőteljesebb 
nyomot a magyar nemzet lelkében, 
mint március 15-e. Az a másfél év, 
amely a forradalom után következett, 
az egyik legcsodálatosabb része tör-
ténelmünknek, sőt ami még fonto-
sabb, része azonosságtudatunknak.
Hozzzátette, március 15-e feladat is 
számunkra: dolgoznunk kell azon, 
hogy elmélyítsük a fiatalok identitás-
tudatát, személyes példákon keresz-
tül kell megmutatnunk nekik, miért 
kell büszkének lenniük magyarsá-
gukra, nemzeti történelmükre, és 
hogyan járul ez hozzá saját és a ma-
gyarság jövőjének építéséhez. Már-
cius 15-e példa abban, hogy hogyan 
lehet kitartó, szívós munkával felállni 
a vereségből, kudarcból, hiszen a for-
radalom leverését követő kevesebb 
mint két évtizeden belül megtörtént 
a kiegyezés.
A március 15-i és azt követő ese-
mények példát adnak számunkra 
az összefogás szükségességére is, 
hiszen paraszt és nemes ifjak, ipa-
roslegények és munkástanoncok a 
város polgárifjaival közösen, a föld-
jeiket frissen elveszítő arisztokraták-
kal együtt nemcsak lelkesedtek, de 
közösen is tettek érte. Ma, amikor 
nemzetünk egy válságokkal, viszon-
tagságokkal teli korban a fejlődés út-
ját keresi, ennek a napnak az emléke 
olyan fontos tanulságokkal töltheti fel 
ünneplésünket, mint az összefogás, 
a kitartás és a tenni akarás mindent 
legyőzni tudó, megmozgató erejének 
és egymásnak a megbecsülése.
A beszéd után a Cogito ÁMK Dr. 
Krepuska Géza Általános Iskola        
tanulói adtak elő verseket, majd sor 
került az ünnepi koszorúzásra. A 
megemlékezést a Szózat zárta.

Nemzeti megemlékezésünk

Erre hívja fel a figyelmet a Salgótarjáni 
Rendőrkapitányság. A tapasztalatok 
azt mutatják, figyelmetlenebbek 
vagyunk, ha csak rövid időre hagyjuk 
el a gépjárművet, mivel a lopások 
legnagyobb százalékban ekkor 
történnek.
Nem lehet behatárolni, milyen 
típusú gépkocsikra specializálódnak 
a tolvajok. Ahol alkalom és lehetőség 
nyílik, ott elkövetik a bűncselekményt, 

kárt és bosszúságot okozva a 
tulajdonosnak. 
Az elkövetők kedvelt helyei közé tar-
toznak a bevásárló-központok, áruhá-
zak, piacok parkolói. Bevált módszer 
a tulajdonos figyelmének elterelése, 
mialatt az pakol be a csomagtartó-
ba. De a riasztó jelét is sokan blok-
kolják, ami miatt az ajtó nem záródik 
be. Mindig ellenőrizzük a kilincscsel, 
hogy be van-e zárva rendesen!

Vigyázzunk a kocsinkra! És soha ne hagyjunk értékeket és 
iratokat az autóban, legalább is ne 
látható helyen, ahol csábító lehet!

A Dr. Krepuska Géza Általános Iskola diákjai
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