2. évfolyam / 17. szám
2011. szeptember 8.
A darab után tombolahúzásra, majd palacsinta
partira került sor.

De nehéz az iskolatáska…
Szeptember 1-én megkezdődött a tanítás a kazári
Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolában 253 diákkal.
21 elsős kezdte
iskolapadokban.
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Az iskolában a második és negyedik évfolyam két
osztállyal, míg a többi évfolyam egy osztállyal
kezdte meg a 2011/2012-es tanévet. Ezzel az
iskola férőhely kihasználása maximális.
A vizslási tagintézményben 30, Dorogházán 122
gyermek kezdte meg a tanévet. Az intézményi
összlétszám így 405 fő.
A tantestület összetételében több változás történt.
Vanóné Kovács Zsuzsa tanárnő Mátranovákra
került áthelyezéssel. Őt Király Zoltán váltotta, aki
már tanított az iskolában. Husvéth Csaba,
néptáncot oktató a salgótarjáni művészeti iskolába
került, helyét Farkas Rózsa táncpedagógus vette
át. Vizslásról Sándor Gina a II. János Pál Általános
Iskolába távozott. Helyére visszatért Albert Ágnes
tanárnő. A távozóknak jó munkát kívánunk az új
helyükön, az újakat pedig köszöntjük a fedélzeten!

Megkezdődött a 2011/2012-es nevelési év a
Napraforgó Tagóvodában
Szeptember 1-től két település (Rákóczibánya és
Kazár) képviselő-testülete létrehozott egy új
óvodatársulást Bojtorján Óvodafenntartó Társulás
néven. Székhelye Rákóczibánya. Tagintézményei a
Napraforgó Tagóvoda (Kazár) és a Vadvirág
Tagóvoda (Rákóczibánya).
Az idei nevelési évre 14 új kis óvodást írattak be a
szülők, így a nevelési évet a Napraforgó óvoda 46
gyermekkel kezdte meg.

Bábelőadás a Górészínházban
Szeptember 3-án délelőtt átadásra került a
kukoricagóré. Rendhagyóan a megnyitó helyett egy
bábelőadást tekinthettek meg az óvodások és
kisiskolások a góré átadása jegyében.

A felajánlásokat köszönjük a következőknek:
36 Jó palóc Közhasznú Egyesület, Anifer St. Kft.,
Bohém presszó, Bóné Márta, Cigány kisebbség
önkormányzat, Ecsegi Cukrászda, Kazár Község
Önkormányzata, Kovács Lászlóné, Malomkalács
Vendégház, Szövetbolt munkatársai, Tizen5let
Ifjúsági Közhasznú Egyesület, Tourinform Iroda
Kazár.

Változás a gázártámogatásban
lakásfenntartási támogatásban

és

a

2011. szeptember 1-től a gázártámogatás beépült
a lakásfenntartási támogatásba.
Aki eddig csak gázártámogatást kapott, az kérheti
a lakásfenntartási támogatás megállapítását.
Aki jelenleg is lakásfenntartási támogatásban
részesül, annak teendője nincs, mert a
gázártámogatás benne van a már megállapított
lakásfenntartási támogatás összegében.
Lakásfenntartási támogatásra az a kérelmező
jogosult, akinek családjában az egy fogyasztási
egységre jutó jövedelem 71.250 Ft alatt van, és a
család vagyonnal nem rendelkezik

Csökkent a közfoglalkoztatási bér összege
2011. szeptember 1-től változik a közfoglalkoztatási
bér.
A 8 órában foglalkoztatott, szakképzettséget nem
igénylő munkavállaló bruttó bére eddig 78.000 Ft
volt, jelenleg bruttó 57.000 Ft, amely nettó 47.025
Ft.
A négy órás közfoglalkoztatási bér eddig bruttó
39.000 Ft volt, jelenleg bruttó 34.545 Ft, amely
nettó
28.500
Ft,
vagyis
megegyezik
a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegével.
A szakképzettséget igénylő munkavállaló eddigi
bruttó munkabére 94.000 Ft volt, jelenleg 78.000
Ft-ra csökkent.

