
„Mit üzen az őszi szél?”
„Lábam alatt zizeg , zenél a sok levél,
Hallom azt is mit üzen az őszi szél.
Csodálatos az ősz, olyan mint egy karnevál,
De nekem itt belül, valami, mégis nagyon fáj.”
     (Illyés Lajosné)

Azt üzeni az őszi szél ilyenkor október táján mindenhol a világon, hogy 
megkülönböztetett tisztelettel, meleg szeretettel őszinte barátsággal 
forduljunk a SZÉPKORÚAK felé. Köszöntsük, ünnepeljük azokat az 

ősz hajú nagymamákat, nagyapákat, akiket már életük nyarán túlsodortak 
a múló évek, akiket olykor kegyetlenül meggyötört az élet. Az idősek nap-
ja ne egy alkalomra szóló gyengédséget, kipipálandó feladatot jelentsen, 
hanem figyelmeztessen az állandó törődésre, az őszinte tiszteletre azok 
iránt akiknek hajába ezüst csíkokat, arcukba mély barázdákat húzott a múló 
idő. Az a múló idő, mely nem áll meg egy pillanatra sem., olykor elröppen 
máskor alig döcög, de megy és halad a végtelen úton, akkor is ha már a 
miénk véget ért. Nekünk is volt boldog gyermekkor, bolondos ifjúság, sok-
sok verőfényes, felhőtlen, forró nyár, - elmúlt, messze jár, de az emléke 
sokszor nagyon fáj. Azt üzeni a lágyan simogató, bágyadt őszi szél, hogy 
ne mélázz a múlton, ne játsz az idő szépítette emlékekkel. Munkálkodjon 
benned a hit, a remény és a szeretet, amelyekre nagyon nagy szüksége van 
ma a világnak. A kissé embertelenné vált világunk kevesebbet törődik a 
kor előfutáraival, pedig bölcsességükre még szüksége van a staféta botot 
átvevő nemzedéknek.
Az idős emberek szeretetre, törődésre melegségre vágynak. Sok a magára 
hagyott szülő, - akinek van lakása, van tisztességes megélhetése, - de „sz-
erettei” ritkán nyitják rá az ajtót. Az idős kor magányának enyhítése meg-
különböztetett társadalmi feladat kell, hogy legyen. Érezze a szellemileg 
és fizikálisan is aktív nyugdíjas, hogy még szükség van rá, hogy még nem 
felesleges, nem nyűg, hogy szívesen látják ott, ahol életének jelentős részét 
töltötte.
Nem mindig az itt fáj, - ott fáj, - a baj, hanem sok embernek a lelki 
magányosság. Nem az fáj ami van, hanem az ami nincs, - az eltűnt egészség  
- az örökre eltávozott barátok, - a szertefoszlott álmok. 

Tisztelt Szépkorú Barátaim! Nagymamák és Nagyapák!

Csodálatos évszak az ősz . A tavasszal gondosan előkészített magvak ter-
mékeny talajra hullnak, gyökeret vernek, szárba szökkennek, virágba borul-

nak, termést hoznak. A nyári napsugár érleli, raktározza bennük minden 
ízét, zamatát, hogy bőséges asztalt terítsen az ősznek, hogy megteljenek a 
kamrák a hideg napokra és legyen elég tartalék az új tavaszra. 
Minden embernek üzen az őszi szél. Ne csak a sárga, piros vagy rozsdabar-
na leveleket lásd! Halld meg, hogy ne legyen sivár , kietlen és hideg a tél!
Tiszteld, becsüld és szeresd az őszt, mert felhalmozott javaiból érdemeid 
szerint részesülhetsz. Az örökös körforgás egyenrangú része, mert nélküle 
nem működik a világ. Az idős ember összegyűjti életének élményeit, em-
lékeit, a szépről, a jóról, az emberről, világról, a természetről és tarka csoko-
rként nyújtják át az ifjabbaknak. Köszönd meg az idős ember mosolyát, 
hulló könnyének gyöngyeit, csókold meg dolgos kezét, gondterhelt hom-
lokát, ha megbántottad, kérd bocsánatát.

„Minden nap ajándék, örülj, hogy kapod!
Tőled is függ, ha szebbek a napok.
S ha te is tudsz adni bárkinek még,
Tárd ki szíved, az még a tiéd!”
   (Cseh Sarolta)

Jó egészséget, hosszú, boldog élete, tartalmas, szeretetben  gazdag idős 
kort kíván, az önkormányzat nevében:

Kovács József
tanácsnok

Idõsek Napjára
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2008. szeptember-október
Kazári Élet és Szó2 Önkormányzati hírek

Kazár Község Önkormányzata az előző évek gyakorlatának megfele-
lően 2008. évben is sikeresen pályázott a hátrányos helyzetű, mun-
kanélküli lakosok közcélú, közhasznú foglalkoztatására. Az elnyert 

támogatásokkal 35 fő átmeneti (4-6 hónap) foglalkoztatását tudtuk megol-
dani. Az így foglalkoztatottak a falu közterületeinek és közintézményeinek 
karbantartását, takarítását végezték.

Az értékteremtő pályázaton 8 fő (2 szakmunkás, 6 segédmunkás) foglal-
koztatását oldottuk meg 2008. május 26-tól, 2008. október 07-ig. Ezen idő 
alatt az alábbi munkákat végezték:

Damjanich út 19. alatti Kiállítóház felújítása• 
Mizserfa, ravatalozó épület felújítása• 
Templom előtti támfal javítása• 
Vállalkozók Háza kerítésének festése• 
Községháza kerítésének festése• 
Általános iskola védőkorlát építése• 
Általános iskola alsó tagozat oldalhatárán álló rossz állagú kerítés el-• 
bontása, új építése
Idősek Napközi Otthona rossz állagú kerítés elbontása, új építése, be-• 
ton tereplépcső felújítása

Jelenleg a Kistérséggel közösen téli közmunka program pályázatának be-
nyújtása van folyamatban. Ezen programban 5 fő foglalkoztatására nyílik 
lehetőség 2008. december 05-től, 2009. február 08-ig.

Konszki Péter

Közcélú – közhasznú 
foglalkoztatás

Esély a felzárkózásra 
uniós forrásból

Hazánk versenyképességének egyik fontos eleme, hogy a gazdaság ren-
delkezésére áll-e megfelelő számú jól képzett munkaerő. Ma hazánk-
ban a felnőttek több mint 30%-ának nincs szakképesítése. Miközben 

egyre kevesebben választják a szakiskolai képzést, eközben a munkaerőpi-
acon olyan tendenciák alakultak ki, amelyek következtében a szakképzett-
séggel nem rendelkező emberek könnyen kiszorulnak a munkahelyekről. 
A vállalkozások 15%-a nem talál az igényeinek megfelelő szakembert, mi-
közben több mint 30 ezer állás betöltetlen, mert nem találnak megfelelően 
szakképzett munkavállalókat. Míg az Európai Unióban csaknem minden 
második felnőtt bekapcsolódik a felnőttképzésbe, addig hazánkban több 
mint kétmillió ember, a munkavállalói korban lévők 40 százaléka egyálta-
lán nem rendelkezik szakképesítéssel.
Ezen a helyzeten hivatott segíteni az Európai Szociális Alap támogatásá-
val ez év januárjában elindult TÁMOP  1.1.2. „Decentralizált programok a 
hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” elnevezésű uniós program, ami 
új szolgáltatásokkal és támogatási formákkal kívánja elérni a sikeresebb 
munkaerőpiacra be- és visszajutást. A program lebonyolítói a Regionális 
Munkaügyi Központok, melyek két év alatt csaknem 20 ezer halmozottan 
hátrányos helyzetű regisztrált álláskereső, valamint munkaerőpiacról ki-
szorult személynek kívánja segíteni a munkaerőpiacra történő visszatéré-
sét, illetve részt venni a tartós, fenntartható foglalkoztatáshoz szükséges 
feltételek megteremtésében. 
A program azokat az álláskeresőket kívánta támogatni, akik esetében több 
segítő szolgáltatás és támogatás szükséges az elhelyezkedéshez:

a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők• 
a pályakezdők• 
az 50. életévüket betöltöttek• 
GYES -ről, GYED -ről, GYET -ről visszatérők, vagy akik korábban ápo-• 
lási díjban részesültek
illetve akiknek a családjában  rajta kívül még legalább egy fő munka-• 
nélküli személy  van.

A fenti célcsoportba tartozó ügyfelek képzéseken vehettek részt úgy, hogy 
a képzés költségeit 100%-ig megfinanszírozták és a képzés ideje alatt ke-
resetpótló juttatásban és utazási költség támogatásban részesültek. A cél-
csoportok közül az 50 év felettiek számára továbbra is van lehetőség a tan-
folyami képzésre. Munkavállalás céljából pedig bérköltség támogatással 
motiválják a munkaadókat, minél több álláskereső alkalmazására.
 A program keretein belül már eredményesen lezárult hét tanfolyam (köny-
nyűgépkezelő, nehézgépkezelő, személy- és vagyonőr, vendéglátó eladó, 
élelmiszer és vegyi áru-eladó, kéz- és lábápoló, műköröm építő, ECDL + 

angol alapfok), további 13 tanfolyam pedig sikeresen elindult és jelenleg 
is zajlik (virágkötő, gázhegesztő, CNC forgácsoló, gazdasági informatikus, 
gázfogyasztó-berendezés szerelő, hegesztő, gyógymasszőr, gerontológiai 
gondozó, szociális gondozó és ápoló, vállalkozási ügyintéző, szobafestő, 
pincér + alapfokú angol, kőműves). Valamint 2009 évben  további tanfo-
lyamok indítását tervezzük.
 A programba 246 fő bevonása történt meg. Kazárról 4 fő (1 fő szociális gon-
dozó, 1 fő CNC - forgácsoló, 1 fő kőműves, 1 fő gázhegesztő), Mizserfáról 
1 fő könnyűgépkezelő vesz részt tanfolyamon. Ezen felül további 1 fő elhe-
lyezkedését bértámogatással segítettük.
Az eddigi tapasztalatok alapján a program hatékonyan csökkenti a részt-
vevők társadalmi-, gazdasági hátrányait, javítja munkaerő-piaci esélyeit és 
elfogadottságukat és remélhetőleg hosszabb távon is érzékelhető élénkü-
lést hoz a régió, illetve a kistérség munkaerőpiacának keresleti – kínálati 
oldalán egyaránt.

ÉMRMK Salgótarjáni Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Pályázati felhívás
„Kazár képekben”

A rajz- és fotópályázatot hirdet minden korosztály számára „Kazár képek-
ben” címmel.

A pályázat témája:

Mindkét esetben (rajz vagy fotó) olyan alkotásokat várunk, amelyek Kazár-
ral kapcsolatosak. Pl.: egy utcakép, egy tájkép, vagy egy épület.

A rajzpályázat feltételei:

A rajzok ceruzarajzok legyenek, tehát nem festék zsírkréta stb.•	
A rajzokat A3-as méretben kérjük elkészíteni•	
A rajzokat műszaki rajzlapra kérjük elkészíteni (nem keretes)•	

A fotópályázat feltételei:

A fotókat digitális formában kérjük beküldeni•	
A fotók minimum 3 megapixeles felbontásban készüljenek•	

A nyertesek jutalma:

A nyertesek jutalma egy 5000 Ft-os könyvvásárlási utalvány. Az alkotások-
ból kiállítást rendezünk, illetve a legjobb rajzokból és fotókból naptárat ké-
szítünk.

Beküldési cím:

A fotókat a tizen5let@citromail.hu e-mail címre, a rajzokat pedig a Mag-
tár közösségi házba, vagy az iskola könyvtárába kérjük leadni.

Beküldési határidő: 2008. december 15.

A pályázatokon kérjük feltüntetni a nevet, az elérhetőséget és az életkort!



2008. szeptember-október
Kazári Élet és Szó 3Közérdekű

Már lehet pályázni az ÚMVP vidékfejlesztési tengelyének programjaira, 
amelyben a mikrovállalkozások fejlesztése, a turisztikai tevékeny-
ségek ösztönzése, a falumegújítás és -fejlesztés, továbbá a vidéki 

örökség megőrzése szerepel. A programok finanszírozására összességében 
mintegy 140-150 milliárd forint áll rendelkezésre
Az országban összesen 96 helyi vidékfejlesztési közösséget hoztak létre. 
Legfontosabb feladatuk a programok megvalósításának támogatása, vala-
mint a rendelkezésre álló források elosztása.
Nógrád megyében négy akciócsoport jött létre, az egyik a 8 Palóc+28. 

A 8Palóc+28 Közösség éppen egy évvel ezelőtt alakult meg szélesítve a vi-
dékfejlesztésért tevékenykedők körét.
A 36 települést tömörítő csoport szervezése 2007 nyarán kezdődött a 
LEADER+ programban résztvevő 8Palóc„+” akciócsoport 14 településének 
kezdeményezésére. A Salgótarjáni illetve a Bátonyterenyei Kistérségekben 
található 14 település úgy gondolta, hogy a meglévő kapcsolatokból, a hason-
ló problémákból és adottságokból kiindulva további 22 településsel szeretne 
együttműködni. A fogadtatás pozitív volt, így 2007 októberében megalakult 
a 8Palóc+28 Helyi Vidékfejlesztési Közösség. A csoport tagjai: Bárna, Cered, 
Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, 
Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, 
Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, 
Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, 
Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, 
Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás és Zabar.

Az akciócsoport ez év januárjában kezdte el vidékfejlesztési stratégiájának 
kidolgozását. A tervezési időszakban több fórumot is rendeztek az önkor-
mányzatok, a térségben működő civil szervezetek és vállalkozások, vala-
mint a lakosság számára. A rendezvényeken bemutatták az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Programot, a vidékfejlesztés legfontosabb irányait; a 
felmerült észrevételeket és elképzeléseket pedig beépítették a stratégiába. 
A „Palócföld könnyei és gyöngyei” című helyi vidékfejlesztési stratégia alap-
vető célja az élhető falu és a fenntartható fejlődés megteremtése, az érték-
megőrzés, a vidéki megélhetés alapjainak megszilárdítása és a helyi gazda-
ság stabilizálása. 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
és a 36 Jó Palóc

TÁJÉKOZTATÓ A MAGTÁRBAN (2008.10.09.)

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program vidékfejlesztést érintő in-
tézkedéseiről tartott tájékoztatót október 9-én Kazáron dr. Forgách Bar-
nabás, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállam-
titkára. 

A Magtár Közösségi Házban megrendezett tájékoztató programon polgár-
mesterek, a Helyi Vidékfejlesztési Irodák munkatársai, valamint a térség 
vállalkozói és civil szervezetei vettek részt.
A meghívottakat a 36 Jó Palóc Egyesület elnöke, Molnár Katalin köszön-
tötte, majd dr. Forgách Barnabás, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium szakállamtitkára tartott előadást, amelyben bemutatta az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Programot, annak céljait és intézkedéscso-
portjait. 
November 30-ig lehet pályázni az ÚMVP vidékfejlesztési tengelyé-
nek, az úgynevezett hármas tengelynek a programjaira, amelyben a 
mikrovállalkozások fejlesztése, a turisztikai tevékenységek ösztönzése, a 
falumegújítás és -fejlesztés, továbbá a vidéki örökség megőrzése szerepel. 
A programokat Leader-szemlélettel kívánjuk megvalósítani. Ez azt jelenti, 
hogy a projekteket helyi összefogáson alapuló együttműködéssel szeret-
nénk létrehozni – mondta dr. Forgách Barnabás, aki beszélt a közösségek 
és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák feladatairól is. Legfontosabbnak az infor-
mációnyújtást és a tanácsadást nevezte. A közösségek a tájékoztatás mellett 
a támogatási kérelmek értékelésben és kiválasztásában, valamint a fejlesz-
tések végrehajtásának ellenőrzésében is részt vesznek majd.
A programon a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakál-
lamtitkára válaszolt az érdeklődők kérdéseire is. A polgármesterek és a he-
lyi vállalkozók elsősorban a támogatási kérelmekhez szükséges dokumen-
tumokról kértek bővebb információt. Több kérdés irányult a hitelszerzési 
lehetőségekre is, ugyanis a pályázati rendszert utófinanszírozás jellemzi. A 
szakállamtitkár ezzel kapcsolatban elmondta: a nyertes pályázók egyfajta 
garanciaként támogatási határozatot kapnak, ezzel kereshetik fel a pénzin-
tézeteket. Ezenkívül folyamatban van egy kedvező hitelkonstrukció kiala-
kítása is – zárta tájékoztatóját dr. Forgách Barnabás.

A stratégiában 4 fejlesztési prioritást határoztak meg: 

 * helyi vállalkozások fejlesztése
helyi erőforrásokra alapozott termékek, szolgáltatások fejlesztése, • 
újak létrehozása
vállalkozási környezet fejlesztése• 
új és működő vállalkozások, valamint a vállalkozások együttműkö-• 
désének támogatása

* helyi turizmus ágazat fejlesztése
turizmus feltételeinek megteremtése, újszerű, innovatív turisztikai • 
termékek és szolgáltatások fejlesztése
turizmushoz kapcsolódó információhoz való hozzáférés biztosítása, • 
turisztikai hálózatok kialakítása
 programok, rendezvények támogatása, együttműködések ösztönzé-• 
se

* helyi életminőség fejlesztése
 közösségi együttműködések támogatása, fiatalok kötődésének erősí-• 
tése
  helyi épített-, természeti-, és kulturális örökség megőrzése, fejleszté-• 
se
 falumegújítás, falufejlesztés, települései szolgáltatások bővítése, fej-• 
lesztése

* térségi marketing tevékenység elősegítése

A térség rendelkezésére álló összes fejlesztési forrás 5.714.475 Euró, amely-
nek 40%-át gazdaságfejlesztésre és turizmusra kell fordítani.
A források lehívásához az akciócsoportnak nonprofit jelleggel működő, 
jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formát kellett alakítania. Így jött 
létre a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület. A szervezet elnöke Molnár Katalin 
lett.

Az elnökség és az ellenőrző bizottság mellett megalakult az egyesület mun-
kaszervezete is. A munkaszervezet vezetője Körmendy Richárd. Tagjai: 
Lantos Éva, Pásztor Erzsébet és Zéti Gábor.

A támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2008. november 30. 
Bővebb információt, és segítséget a kérelmek összeállításához a Helyi Vi-
dékfejlesztési Iroda munkatársaitól, illetve a munkaszervezet tagjaitól kér-
hetnek az érintettek.

Rendezvények, aktualitások
LEADER NAP IPOLYTARNÓCON (2008.10.18.)

LEADER Napot rendezett a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület október 18-
án az  Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területen. 

A 36 települést tömörítő szervezet az érintett településeket, a térség vállal-
kozóit és civil szervezeteit hívta a palócok ünnepére. A rendezvényen első-
sorban a vidékfejlesztési lehetőségekről tájékozódhattak az érdeklődők, de 
a helyi értékekből és a palóc hagyományokból is kaptak egy kis ízelítőt.
A szakmai program előtt a mihálygergei Csini-Tini mazsorett csoport, majd 
a Dobroda Hagyományőrző Együttes és Szájharmonika Zenekar műsora 
szórakoztatta a jelenlévőket. Ezt követően a Kabar Népzenei Együttes és a 
Kazár Táncegyüttes közös műsora következett.
A műsor után dr. Pásztohy András, miniszteri Biztos, a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat főtitkára az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III-
as és IV-es tengelyében rejlő lehetőségekről tájékoztatta a résztvevőket. 
Ezt követően a 36 Jó Palóc Akciócsoportot alkotó települések polgármeste-
rei, képviselői átvehették az úgynevezett Leader-táblát, amely a közösség-
hez tartozást jelképezi. A táblákat dr. Pásztohy András miniszteri biztos 
és Madarász György, a Helyi Vidékfejlesztési Irodák Észak-magyarországi 
régiójának vezetője adta át.
A táblák átadása után Molnár Katalin, a 36 Jó Palóc Egyesület elnöke be-
mutatta a „Palócföld könnyei és gyöngyei” című helyi vidékfejlesztési stra-
tégiát. 
A Leader napon átadták a 8 Palóc „+” térségi védjegyeket is. A védjegy-
rendszer a helyi specialitások, a térségre jellemző termékek és szolgál-
tatások eredetének és minőségének jelzésére szolgál. Védjegyet kapott a 
mátranováki Faluhely major, a Pálinkás méhészet, a Kazári búcsú, a Ma-
lomkalács vendégház, Horváth Csaba kosárfonó, a ceredi 4 Tó Panzió és a 
mátranováki Berek Fogadó.
A szakmai program után kulturális műsorral folytatódott a Leader Nap. 
A műsorban fellépett a Dorogházi Dalárda, a bárnai Petrence Asszonykó-
rus, a somoskőújfalui Kisgömböc csoport, a karancsaljai Rozmaring Nép-
dalkör, a híres zabari mesemondó, Bíró Zolika, a mihálygergei Tücsök 
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Népzenei Együttes, a karancslapujtői tárogatós, Deák Béla és unokája, az 
egyházasgergei hagyományőrző csoport, a Ságújfalui Általános és Művé-
szeti Iskola diákcsoportja, a karancsberényi Hagyományőrző Népdalkör, 
és Juhász Erzsébet, táncdalénekes.

FÓRUM CEREDEN (2008.10.27.)

Október 27-én Cereden rendezett fórumot a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület.

A faluházban megrendezett fórumra az egyesület tagjai, az akciócsoportot 
alkotó települések polgármesterei, a térség vállalkozói és civil szervezetei 
kaptak meghívást. A rendezvényen az egyesület elnöke, Molnár Katalin 
beszámolt az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről és programjairól.
Ezt követően a munkaszervezet vezetője, Körmendy Richárd a támogatási 
kérelmek összeállításának legfontosabb lépéseit ismertette, a regisztrálástól 
kezdve az adatlap kitöltésén és a pénzügyi terv összeállításán át, egészen 
a benyújtásig.
Ezt követően Vámos Anita, a Bátonyterenyei Kistérség Helyi Vidékfejlesz-
tési Irodájának vezetője bemutatta a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot. Ez 
a szervezet a vidékfejlesztésben érintett szereplők információs, együttmű-
ködési hálózata, amely segíti a kapcsolatépítést és a szakmai tapasztalat-
cserét a vidékfejlesztési célok megvalósítása érdekében - mondta Vámos 
Anita. 

PÁLYÁZATÍRÓ KÉPZÉS INDUL A SEAGULL SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN

Pályázatíró képzést indít a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület az Észak-ma-
gyarországi Regionális Munkaügyi Központ Salgótarjáni Kirendeltségének 
támogatásával.
A 20 órás képzésen 15 főiskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő, illet-
ve álláskereső vesz részt.
A foglalkozásokon nemcsak a pályázatírás fortélyaival ismerkedhetnek 
meg a résztvevők, hanem az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
legfontosabb elemeivel, és a Leader programmal is. A képzés december kö-
zepéig tart. 
A tanfolyam sikeres befejezése után a pályázatíró szakembereket az ak-
ciócsoportot alkotó települések foglalkoztatják majd. A foglalkoztatást a 
munkaügyi központ 12 hónapon keresztül támogatja a munkabér 90 száza-
lékával. A tervek szerint azokra, akik ismereteiket a legeredményesebben 
hasznosítják a gyakorlatban, az 1 év letelte után is számítanak a munkál-
tatók.

Lesz kultúrházunk?
A Salgótarján központját elkerü-
lő impozáns út átadási ünnepsé-
gén többen is elismerően szóltak 
Boldvai Lászlónak a 6,5 milliárd 
forintos beruházás megvalósításá-
ban játszott szerepéről.
 
> Mit szól ehhez Salgótarján és környé-
ke országgyűlési képviselője?
- Engem is meglepett, hogy politikai 
feszültségekkel terhes világunkban 
bátorkodtak egyesek a másik ol-
dalról is felemlíteni érdemeimet… 
Végül is: így kellene viselkedni a 
mindennapok során is, akkor talán 
messzebbre jutnánk.

> Salgótarján környékén, mely beruházásokat tartja a legfontosabbaknak?
- Sokat tettünk  és teszünk az utak javítása és korszerűsítése érdekében. 
Felújítottuk a megyeszékhelyet Ipolytarnóccal összekötő utat. Mintegy 
húszéves álmunk valósult meg a Forgách és Kazár közötti út megújulásá-
val. Nem kis erőfeszítésünkbe került, hogy végre megkezdődött a Ceredre 
vezető teljesen elhasználódott út rendbetétele… Nem folytatom tovább, de 
tény, hogy az egymilliárdot is meghaladja az utakra fordított összeg a tér-
ségben.

> Beszédtéma a  községen kívül is Kazár fejlődése…
- Így igaz. Hozzáteszem: akadnak, akik irigykednek is a szép környeze-
tével, színvonalas rendezvényeivel távolabbi vidékekről is sokakat vonzó 
barátságos községre. A környező települések gyermekei által is kedvelt, 
térségi szerepet ellátó iskola most a lakosságot is kiszolgáló, a 21. század 
igényeinek megfelelő, 12x24 méteres alapterületű tornateremmel bővül.

> Nagyon hiányzik viszont Kazárról a kultúrház…
- Évek óta keressük ezzel kapcsolatban a megoldást a polgármester asz-
szonnyal. Nem szeretném elkiabálni, de lehetséges, hogy egy most induló 
„megújuló energia hasznosítása” elnevezésű kísérleti mintaprojektbe megtör-
ténhet a telepi volt kultúrház bekapcsolása, működtetése, s természetesen 
felújítása is. Itt említem meg, hogy nem feledkezünk meg a környező tele-
pülésekről, így Vizslásról sem. A község útjai felújításra szorulnak, eddig 

csupán a Kazárra vezető utat sikerült kijavítani. Az orvosi rendelőt és a 
gyógyszertárat rendbe tettük. Azon fáradozom, hogy egy következő uniós 
pályázatba beleférjen  a vizslási kultúrház felújítása is.

> Munkahelyek is kellenének…
- Vitathatatlan, hogy aggasztó térségünkben a munkahelyek hiánya. Ez 
részben összefügg a szakképzési anomáliákkal, de a legnagyobb gond, 
hogy Salgótarján nem tud felajánlani nagyobb, mondjuk 40-50 hektáros 
összefüggő területet. Érdemes lenne az önkormányzatnak  az ipari park 
környéki földtulajdonosokkal egyezségre jutni, s valamiféle konstrukciót 
kitalálni, például közös társaságot létrehozni, amelyikbe a tulajdonos ap-
portálná a földjét. Sajnos nem egy beruházó az építési terület hiánya miatt 
állt odébb. Remélem, hogy az eltékozolt két év után lesz mozdulás e rend-
kívül fontos problémakörben – fejezte be Boldvai László.

Köszönetnyilvánítás
Hálás köszönet az egész Kazári falunak példamuta-
tó, együtt érző hozzáállásáért, segítőkészségért. Kü-
lön köszönet a falu vezetőségének. Külön köszönet 
a gyűjtés szervezőinek és mindenkinek, aki ember-
séget mutatott.

Gyászoló család 

Adományozók

Angyal Róbertné
Antal Anett
Bakos Ferencné
Bakos Ferencné
Bakos Ildikó
Balázs EnikőPutnok Réka
Balázs Gyula
Balázs Tiborné
Balázs Zoltánné
Balog Józsefné
Balogh Józsefné
Balogh Lászlóné
Balogh Szilárd
Banga Mária
Bata Gábor
Békés Tibor
Békés Tiborné
Bércesi Vilmosné
Berki Eliz
Berki Józsefné
Berki Vivien
Berkiné Kriston Márta
Bodó Ernőné
Bódog Józsefné
Boros Andrásné
Bozsik Elemérné
Bozsik Imréné
Bozsik Imréné
Bozsik Lászlóné
Bozsik Péterné
Czecze József
CsapóLászlóné
Cserháti Dániel
Csikósné Berki Andrea
Csonkáné Toldi Andrea
Csőke Ildikó
Csősz Attiláné
Csősz Imre
Csősz Katalin
Csősz Vilmosné
Csurgainé
Dancsa Jocó
Dancsa József
Danyi Attiláné
Danyi Józsefné
Dér Teodóra
Dobosné Medve Katalin
Domonkos Imréné
Domonkos Sándor
Domonkos Vanda
Domonkosné Berecki Erika
Domonkosné Nagy Magdolna
Ecsegi Sándorné
Erika nővér
Fábián Istvánné
Fábián Istvánné
Fekécs Zoltán
Földi Imréné
Fülep Bernadett
Fülep Sándorné
Gáspár Tibor
Géczi Mária
Gecse József
Gecse Lászlóné
Gecse Tamásné
Haga Szabolcs
Hajdú Linda
Hangonyi Edit 

Hangonyi Szilveszterné
Hangonyi Szimonetta
Hársi Attiláné
Havranné Susán Xénia
Homoki Ferencné
Horváth Csaba
Horváth Csabáné
Horváth Ignác
Jakab Istvánné
Juhász Attila
Kakuk Ferencné
Kakuk Jánosné
Kapás Imre
Karsai Szabina
Karsainé Sinka Krisztina
Királyné Dörr Andrea
Kómár Lászlóné
Komódi Miklósné
Koncz Gábor
Kongorácz Gábor
Konszki Péter
Koós Tamás
Kovács Béláné
Kovács Darinka
Kovács Ferenc
Kovács Ferencné
Kovács Gábor
Kovács Gábor
Kovács Gergely
Kovács Gyula
Kovács Gyula
Kovács Gyula
Kovács Imre
Kovács István
Kovács István
Kovács József
Kovács Karolina
Kovács Lászlóné
Kovács Lászlóné
Kovács Lászlóné
Kovács Rita
Kovács Rozália
Kovács Tamás
Kovácsné Papp Mónika
Kovácsné Tóth Erika
Kozmáné Bede Bernadett
Körös István
Körös Istvánné
Krajerné Sinka Klára
Laczkó Józsefné
Lantos Éva
Lovasné Medve Ilona
Makainá Turai Mária
Márkusné Fajd Ildikó
Maros Lászlóné
Matikovszki Cintia
Mátyus Miklósné
Mezei Gézáné
Mezei Virág
Mezei Zsoltné
Miklósi Lászlóné
Milcsovics Béla
Molnár Béla
Molnár Béláné
Molnár Győző
Molnár Katalin
Molnár Laura
Nagy Antalné
Nagy Béláné
Nagy Gáborné

Nagy Istvánné
Nagy József
Nagy József
Nagy Margit
Nagy Mária
Nagyné Szabó Ágnes
Oláh Gézáné
Orosz Andrásné
Páldi Petra
Pántya Renáta
Papp Gyuláné
Praveczki Barnabásné
Praveczki Zoltán
Putnokné Békés Mónika
Radics Ágnes
Radics Albertné
Radics Árpádné
Radics Csilla
Radics Imre
Radics Józsefné
Radics Kitti
Radics Krisztina
Radics Sándor
Radics Sándorné
Radics Szandra
Radics Tiborné
Radics Vilmosné
Ruszné Telek Katalin
Sándor Ferencné
Sándor Ferencné
Sándor Gyula
Sándor Gyuláné
Sándor Pálné
Sándor Zsófia
Sándor Zsoltné
Sinka Józsefné
Sinka Richárd
Sipos Antalné
Szabó István
Szabó Lászlóné
Szabó Lászlóné
Szabóné Tóth Evelin
Szegedi Zoltánné
Szluka Pál
Szomszéd Csabáné
Szomszéd Zoltán
Szölke Arnold
Szölke Ernőné
Telek Flóriánné
Telk Gábor
Toldi Miklósné
Tolnai Edina
Tolnai Józsefné
Tóth Gerzson
Tóth Jánosné
Tóth Józsefné
Tóth Józsefné
Tóth Róbertné
Tóth Tiborné
Tózsér Zsolt
Tőzsér Ferenc
Tőzsér Imréné
Tőzsér József
Tőzsér Orsolya
Turányi Zoltánné
Vadas Andrásné
Varga Mihályné
Végh Andrásné
Vilcsek Ádámné
Viszkok Levente
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Iskolánk számos tanulójának kemény munkával kezdődött az idei őszi 
szünet, október 23-án. Részt vettünk ugyanis a már hagyományosnak 
mondható mátranováki futóversenyen, ahol az idén is szép számmal ösz-

szejöttek a résztvevők. Az emlékfutáson hat település tanulói mérték össze 
tudásukat (Mátraszele, Mátraterenye, Dorogháza, Kazár, Mátramindszent, 
Mátranovák). Összesen 284 gyerek állt rajthoz. Iskolánk mintegy 80 fővel 
képviseltette magát.
A gyerekek rendkívül lelkesen, legjobb tudásukat nyújtva versenyeztek, 
ennek köszönhetően az idén is sikerült megnyernünk a versenyt, elhozni a 
kupát és a vele járó fő díjat, az 50 ezer forintot. Mivel ez már egymásután 
a harmadik győzelmünk volt, a vándorserleg örökre nálunk marad. Azt 
hiszem joggal voltunk büszkék iskolánkra és a résztvevő gyerekekre.
Lássuk most a helyezést elért és ezzel pontot szerző versenyzők neveit:

I. korcsoport Leány Tóth Johanna 3.o. 6. hely
   
 Fiú  Balogh Ákos 3.o. 2. hely
   Kovács Dominik 1.o. 3. hely
   Valériusz Keve  3.o. 4. hely

II. korcsoport Leány Nagy Virág 4.o. 3. hely
   Valériusz Éva 5.o. 5. hely
   Csomor Orsolya 4.o. 6. hely

 Fiú  Hunyadi Mátyás 3.o. 1. hely
   Czigler Donát 4. o. 2. hely

II. korcsoport Leány Nagy Diána 6.o. 2. hely
   Hársi Dorina 6. o.  5. hely
 
 Fiú  Kakuk Patrik 7.o. 1. hely
   Kaposi Dániel 6.o. 2. hely
   Sándor Gergő 7.o. 3. hely

Emlékfutás
Október 23. - Mátranovák

IV. korcsoport Leány Bartók Vivien 7.o. 1. hely
   Molnár Alexandra7.o.4. hely

 Fiú  Király Balázs   1. hely
   Cserháti Dániel 8.o. 2. hely
   Szakos Krisztián 7.o. 6. hely

Mi más lehetne a jelszavunk a következő évre: Jövőre veletek ugyanitt és 
ugyanúgy!

Vanóné Kovács Zsuzsanna
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Kistérségi Sportnap
2008. szeptember 28. Kazár - Sportpálya

Óvodai élet megkezdése
Óvodánkba a 2008/09-es nevelési évre 15 gyermeket írattak be a szülők. 
Közülük már tízen megkezdték az óvodába járást( Gyenes Amina Gréta, 
Oláh Tivadar Kevin, Berki Klaudia, Szegedi Zoltán Milán, Virág Dzsenifer, 
Sziklai Martin, Sziklai Alex, Radics Dorina, Kadlót Levente Dániel, Nagy 
Dániel). A közösségi életbe könnyen beilleszkedtek. Beszoktatásnál meg-
teremtettük részükre a legmegnyugtatóbb feltételeket, lehetőséget adtunk 
az „anyás” beszoktatásra, ami a gyerekek szempontjából a legideálisabb 
módszer. 
Az óvodáskor végéig biztosítjuk számukra a családias, szeretetteljes lég-
kört, az élményt adó, változatos tevékenységeket. Egyéni fejlődési ütemük-
höz igazodva, másságukat, egyediségüket értékként kezelve igyekszünk 
fejleszteni őket.
Kívánjuk nekik, hogy az itt eltöltött éveket boldog gyermekkorként éljék 
meg. 
Szeretettel várjuk a többi leendő óvodást is.

óvónénik, dajkanénik

1. a osztály
Angyal Róbert
Antal Dominik
Balázs Zoltán
Baranyi Márió
Berki József Richárd
Bódi István
Bozsik Bíborka Zsanett
Hajas Barbara Ilona
Horváth Orsolya Vivien

Az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola elsôs tanulói lettek
Iványi Csenge Jázmin
Jakab Norbert
Klement Réka Klaudia
Kómár Szabolcs István
Radics László
Rása Máté István
Sándor Evelin
Szabó Gergő
Tóth Brigitta
Tóth Erik János

1. b osztály
Bakos Szeréna
Baranyi Ádám
Barta Mónika
Bartus Katalin
Csipke István
Dancsa József Benjamin
Dávid Stefánia
Farkas Alexandra
Kovács Dominik Zoltán

Kovács Patrik Ramón
Kőrös Kristóf István
Molnár Brigitta
Pintér Vajk Tamás
Puporka Krisztián János
Puporka Zsaklin
Sándor Gergő
Szabó Deodát Benvenútó
Tóth Margaréta Ivett
Tőzsér Szabolcs Marcell
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Az Aba Vándordíj nyertese 2008. évben az Ifjú Nógrád.

Aba Gála 2008
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Recept

Márton napi ajánlatunk
Ludas kása

Hozzávalók:
Liba vagy kacsa aprólék• 
4 dkg zsír• 
8 dkg vöröshagyma• 
1 kiskanál pirospaprika• 
őrölt fekete bors• 
ízlés szerint só • 
25 dkg rizs• 

A megmosott aprólékot feldaraboljuk. A hagymát zsíron megpirítjuk (ap-
róra vágjuk előtte) és az őrölt feketeborsot, a pirospaprikát ráhintjük és rá-
tesszük az aprólékot. Megsózzuk, lefedjük és pároljuk. Ha kell kevés vizet 
öntünk alá. Ha a hús félpuhára főtt, hozzákeverjük a válogatott és megmo-
sott rizst.

Jó étvágyat kívánunk!

… hogy a Néprajzi Múzeum gyűjteményeinek tanúsága szerint, az 1930-
as évektől egyre többet olvashatunk a szakirodalomban Kazárra vonat-
kozó részleteket. Ébner Sándor írásai a lakodalmi szokásokról, valamint 
a színpompás palóc népviseletről szólnak Kerékgyártó Adrienn országos 
összefoglalójában részletesen bemutatja a kazári nők ünnepi haj-és fejvise-
letét. A folklór iránt érdeklődő nagyközönség ekkora már számon tartotta 
Kazárt. Ebben elsődlegesen a Gyöngyösbokrétának volt jelentős szerepe, 
amely sikeresen mutatkozott be a fővárosi Szent István-napi bemutatón. A 
kutatások egyértelműen igazolják a kazáriak 1932-es szereplését, az  1933-
as sikeres fellépésről pedig a megyei sajtó tudósított. 1934-ben Komáromi 
Antal agronómus vezetésével lépett fel a kazári csoport a székesfővárosi 
ünnepségen, ahol az aratóünnep feldolgozásával és a körtánc bemutatásá-
val arattak sikert.

Tudod-e?

Hagyományainkhoz hűen az idén ősszel is megrendeztük szokásos 
akadályversenyünket és az azt követő számháborút. 
Mint minden évben, most is a riolittufán túli erdős hegyoldal volt a 

végcél. Az akadályversenyen a felsősök és a negyedik osztályosok vettek 
részt, a kisebbek pedig kirándultak a tanító nénik vezetésével. A gyerekek 
osztályonként két csapatot szerveztek maguk között. Nevet adtak a csapat-
nak, menetlevelet, zászlót, jelvényt készítettek és még egy csatakiáltást is 
kitaláltak. Október hatodikán, hétfőn indulhatott is a „verseny”. A csapa-
toknak hat állomáson kellett végighaladniuk és mindenhol egy-egy játékos 
feladatot megoldaniuk. A feladatok témája mi más lehetett volna idén, mint 
az Olimpia? Úgy gondolom minden csapat nagyon komolyan és nagy élve-
zettel oldotta meg a feladatokat. Persze nem a versenyen volt a hangsúly, 
mégis az eredményhirdetést várták a leginkább a gyerekek. A képzeletbeli 
dobogó legfelső fokára a hetedikes fiúk (Judo manók), második fokára a 
hatodikos fiúk (Erdő ördögei), a harmadikra pedig a nyolcadikos lányok 
(Olimpipik) csapata állhatott fel.
Kicsit megpihentünk, majd kezdődött a számháború. A gyerekek már előre 
két csapatra oszlottak, pirosakra és feketékre. A pirosak Csaba bácsi, még 
a feketék Dodi bácsi vezetésével „harcoltak”. Szoros küzdelemben a végső 
győzelem a feketéké lett, hiszen ők találták meg előbb a pirosak elrejtett 
zászlóját.
Azt hiszem mindenki nagyon jól érezte magát ezen a szép őszi napon.

Fekécs Zoltán
A Gyöngyösbokréta csoportok az évenkénti budapesti ünnepi bemutatók 
mellett, rendszeres résztvevői lettek a helyi és környékbeli különböző kul-
turális, idegenforgalmi, politikai rendezvényeknek. Külön figyelmet érde-
mel a Balassagyarmaton 1935-ben a Magyar Bokréta Szövetség segítségével 
rendezett, országos hírveréssel előkészített „Palócbokréta” ünnepély, ahol 
Csekey László főjegyző vezette kazári csoport, az aratóünnep bemutatásá-
val aratott nagy sikert. A sajtó lelkesülten méltatta színpompás viseletüket, 
fergeteges táncukat. Az ilyen rendezvényeken egyre nagyobb számban fel-
tűnő hivatásos és amatőr fényképészek felvételeinek közzétételével mind 
ismertebbé vált a kazári népviselet. A népszerű Tolnai Világlapja 1936. 
karácsonyi ünnepi számának címlapján, egy  gyermekét tartó kazári me-
nyecske mosolyog az olvasókra. 
(A mai hagyományápolók igen magas szinten ismétlik az elődök sikereit.)

… hogy Csekey Lászlóné aktív résztvevője volt annak a Soldos Béla főis-
pán által 1931-ben elindított ínség akciónak, amely a „népi kézimunkára” 
alapozva igyekezett a falusi asszonyokat, lányokat munkalehetőséghez jut-
tatni.
Kezdetben a szőtteseiről, hímzéseiről híres palóc falvakban összegyűjtött 
anyagokat, textíliákat kiállításokon mutatták be, s azokat meg lehetett vá-
sárolni. Majd szükséges hozzávalókkal látták el a falusi asszonyokat, tan-
folyamokat indítottak, megszervezték a termékek rendszeres értékesítését 
részint fővárosi kézimunka üzleteken keresztül, részint megrendelések se-
gítségével.
(A Kazárra látogató vendégek egyre gyakrabban keresik, hiányolják a meg-
vásárolható kézimunkákat.)

Kovács József
tanácsnok

Akadályverseny
számháború


