
Önkormányzatunk sikeres é-Kedves Kazáriak!
vet mondhat magáénak. Nyertes 
pályázatainknak köszönhetõen Elérkezett advent, a várako-

zás, az ünnepi készülõdés ideje. megújult a községháza, megszé-
Minden héten meggyújtunk egy pült az óvoda, és elkezdõdött is-
gyertyát az adventi koszorún, ün- kolánk bõvítése és felújítása is.
nepi díszbe öltöztetjük környeze- Faluszépítõ munkánkat a jövõ-
tünket, otthonunkat és persze lel- ben is folytatjuk. Közös munká-
künket is. Várjuk a Karácsonyt. val és összefogással, uniós forrá-

A karácsony az év legszebb, 
sokból tovább fejleszthetjük tele-

legcsodálatosabb ünnepe: a bé-
pülésünket, megõrizhetjük termé-

kesség, a szeretet, a család ünne-
szeti értékeinket és hagyomá-pe, valamint az egymásról való 
nyainkat.gondoskodás ideje. Figyelnünk 

Engedjék meg, hogy az év vé-kell hát egymásra, szeretteinkre, 
géhez közeledve, köszönetet barátainkra és mindazokra, akik 
mondjak mindazoknak, akik e-velünk, mellettünk élnek. Hiszen 
gész évben segítették települé-ünnepeljünk mennyezetig érõ, 

csodásan díszített fa mellett, zajos sünk fejlõdését és önkormányza-
családi körben, vagy szerényen és tunk munkáját. 
csendesen, éreznünk kell: tarto- Köszönöm, hogy mindig part-
zunk valahová, szeretünk és sze- nerek voltak céljaink megvaló-
retve vagyunk, gondolnak ránk. sításában.

Karácsony este szeretteink tár-  Remélem, hogy a 2010-es esz-
saságában üljünk le a karácsonyfa tendõben is az együttgondolko-
mellé, szívjuk magunkba a mé-

dás jellemzi majd Falumegújítási 
zeskalács illatát és élvezzük az 

díjjal kitüntetett településünket. ünnep meghittségét, nyugalmát. 
Fontos, hogy terveink találkozza-Raktározzunk el a lelkünkbe min-
nak az Önök egyetértésével, ezért den szépséget és jóságot, és ebbõl 
továbbra is segítsék munkánkat ta-majd erõt meríthetünk.
nácsaikkal, tapasztalataikkal, így Az év vége az ünneplés mellett 
jövõre még több örömben és elé-lehetõséget teremt a számvetésre 

is. gedettségben lehet részünk.

2009. decemberi szám l Megjelenik havonta 1200 példányban Kazáron

Önkormányzati hírek...........................................2
Köszöntõ.............................................................3
Közbiztonság...................................................4-6
Beszámoló...........................................................7

Vendégségben..................................................8-9
Akikre büszkék vagyunk....................................10
Gyereksarok.......................................................11
Tudod-e.............................................................12

TARTALOMJEGYZÉK

             özéletK
              ktivitásA
         Tis teletZ
Hagyom nyÁ
       SikeR

„Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.
Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumba 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.
A templomba 
Hosszú sorba 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves, kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma…”
(Ady Endre)

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
Kazár minden lakójának békés 
karácsonyi ünnepeket és eredmé-
nyekben gazdag új esztendõt! 
                                                                                           

Molnár Katalin
Polgármester



Az ütemtervnek megfelelõen szesen 225 millió forintból kor-
haladnak az Aba Sámuel Általá- szerûsödhet, bõvülhet. Ebbõl 171 
nos és Alapfokú Mûvészeti Iskola millió forint pályázati támogatás. 
bõvítésének, felújításának mun- A beruházás közvetlen célja az 
kálatai - tájékoztatta Molnár Ka- oktatás minõségének és haté-
talin, Kazár polgármestere a kép- konyságának javítása, két új tan-
viselõ-testület tagjait és a helyi ci- terem, tornacsarnok, szertár és or- minden olyan munkálatot teljesít, 
vil szervezetek képviselõit a no- vosi helyiség megépítésével, va- amelyet vállalt - mondta Molnár 
vember elején megtartott iskola- lamint a víz-, a szennyvíz-, az e- Katalin.
bejáráson. lektromos rendszer felújításával. A kivitelezõ, a salgótarjáni 

A kazári általános iskola ösz- A beruházás során napkollektoro- székhelyû 1+1 Kereskedelmi és 
kat szerelnek fel, a fûtést pedig Szolgáltató Kft. ügyvezetõje, 
geotermikus energiával oldják Selmeci Sándor elmondta: már el-
meg. A régi épületet hõszigetelik, készültek a szerkezetépítési mun-
és kicserélik nyílászáróit. kálatok és helyükre kerültek a 

- Nagyjából a beruházás féli- külsõ nyílászárók. A padlófûtés 
dejénél tartunk. A jelenlegi álla- kialakítása és a belsõ építészeti, 
pot szerint tartani tudjuk a 2010. elektromos szerelési munka pedig 
április 10-i határidõt. A kivitelezõ folyamatban van. 
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Önkormányzati hírek 2009. december
Kazári Élet és Szó

Kazár Község Önkormányzata 
pályázatot nyújtott be az Észak-
Magyarországi Regionális Opera-
tív Program Vidékfejlesztési 
Programot kiegészítõ település-
fejlesztés címû pályázati felhívás-
ra „A Liget út felújítása a települé-
si környezet és életminõség szín-
vonalának javítása érdekében Ka-
záron” címmel.

A pályázatot a Regionális Fej-
lesztési Programok Irányító Ható-
ság vezetõje 8.176.075.-Ft össze- A vállalkozási szerzõdésben Vállalkozó 2008. szeptember 18-
gû támogatásban részesítette, rögzítettek szerint a munkaterület án keltezett, készre jelentõ levelé-
melyrõl az Önkormányzatot a kivitelezõnek történõ átadására ben foglaltak alapján, 2009. szep-
2009. április 3-án keltezett levelé- 2009. szeptember 1-jén került sor. tember 24-én került sor, ahol a 
ben értesítette. A támogatási A kivitelezés során teljes hosszán mûszaki ellenõr (VILIMI ÚT Bt, 
szerzõdés megkötésére 2009. júli- és teljes szélességében megújult 3102 Salgótarján, Petõfi u. 80/B.) 
us 16-án került sor. az út aszfalt burkolata (2170 m2), javaslata alapján, az Önkormány-

Kazár Község Önkormányzata az aknák szintre emelésre, a zat képviselõi az elkészült munká-
3 vállalkozótól kért ajánlatot a ki- padkák pedig rendezésre kerültek. kat átvették és a forgalomnak át-
vitelezési munkák elvégzésére. A A mûszaki átadás-átvételre  a adták.  
Képviselõtestület 2009. július 1-
jén megtartott ülésén hozott 
döntése értelmében a HE-DO 
Útépítõ, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft-t (3261 Pálosvörös-
mart, Hagyóka u. 1.) bízta meg a 
kivitelezési munkák elvégzésé-
vel. A vállalkozói szerzõdés aláí-
rására 2009. jú-lius 13-án került 
sor, bruttó 9.415.648.- Ft összeg-
gel. 

A Liget út felújítása

Iskolabejárás

„
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg”.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 



jelenlétükre, féltõ gon-
doskodásukra.

Az idõsek napja az 
emberi szívekben legyen 
mindig piros betûs ün-
nep. A jól mûködõ embe-
ri kapcsolatokban a tisz-
tesség, a szeretet nem 
korfüggõ, - de lebegjen 
mindig a szemünk elõtt, 
váljék stabil szokássá, 
meggyõzõdéssé a gyer-
mekek és az idõsek meg-
különböztetett szeretete, 
a velük való fokozott tö-
rõdés.

Tisztelettel és sok szeretettel Szívleljük meg Sütõ 
köszöntöm községünk idõs lakos- András szavait;
ságát, akik még a XX. század elsõ „Önmagát becsüli 
felében indultak azon az úton, meg minden nemzedék 
mely sokak számára már régen azáltal, hogy tudomásul 
véget ért, de szép számmal van- veszi: a világ nem vele 
nak, akik még nem számlálják a kezdõdött.” A jelent apá-
múló éveket. Rohanó hétköznap- ink, nagyapáink mun-
jainkban tanácstalanul, bizalmat- kássága teremtette meg a csengõ csodát, és a múltban 
lanul bolyongunk, mint valami számunkra, a mindenrõl gondos- tapogató kézzel keressék meg, 
mesebeli rézerdõben, hogy egy- kodó, az otthon melegét biztosító ami szép volt, ami közös volt, ami 
másra találjunk, emberi hangot édesanyák áldozatvállalásával. soha le nem téphetõ gyümölcs-
halljunk, hogy az õszinte tekinte- Az idõs emberek iránti tisztele- ként int a reményfák ágain azok-tekben, kézfogásokban érezzük az tünk arra kötelez, hogy a jelenlegi 

nak, akik a dombról visszanéznek.összetartozás örömét. Kell az nehézségek ellenére is, szilárdan 
A község minden lakója, az õszinteség önmagunk és mások alapozzuk meg gyermekeink jö-

önkormányzat és a magam nevé-iránt, hogy ne vesszünk el életünk võjét, hogy az elõdök példája 
õszi idõszakának forgatagában. ben kívánok nagyon jó egész-mindig kimeríthetetlen forrásként 
Mozgásunk, reflexeink lassúb- séget, boldogságot, szép és hosszú szolgáljon az eljövendõ generá-
bak, vándortarisznyánk nehéz, de cióknak. életet minden idõs embernek!
bõkezûen osztja aranyát, ha tiszta- Köszönjük meg megfáradt 
ságot, bizalmat, õszinteséget, idõseinknek a példát, a buzdítást, 
jóságot, szeretetet talál. amibõl erõt, bátorságot és hitet 

A fenyegetettségekkel, brutali- meríthetünk. Az erõ, a bátorság és 
tásokkal, elidegenedéssel teli a hit legyen garancia egy nagyon 
világunkban szükség van a hitre, a szép, hosszú, békés, szeretetben 
mindennél erõsebb emberi kap- gazdag õszi idõszakra. 
csolatokra, mit nem a színek tarta- Szép az õsz is a lehulló faleve-
nak össze. lekkel, a gyengülõ napsugarakkal, 

Hirdetni kell az Embert, hogy a felfokozott reménnyel, hogy az 
ne fakuljon hozzá az élettelen vi- erõgyûjtés után, majd újra élettõl 
lághoz. duzzad az egész világ.

Hirdetni kell az alkotó, a mun- A derûs lombhullással most 
kálkodó Embert. járjon táncot az õszi szél. Kedves 

Hirdetni kell az idõs Embert, és õszintén tisztelt „SZÉPKORÚ” 
aki a pihenés éveiben is aktív ré- társaim!

Õszinte szeretettel:szese mindennapjainknak. Na- Valahol még a mi szívünkben 
Kovács József gyon nagy szükség van az idõs is maradt egy villanásnyi fény, 

emberek bölcs tanácsaira, a nyu- tanácsnokegy vékonyka hang, mely távoli 
galmat, biztonságot árasztó emlékeket idéz… - osszuk szét ezt 
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Köszöntõ2009. december
Kazári Élet és Szó

Idõsek Világnapja - Köszöntõ

„Mellénk az este ül le gyorsan,

faggat mint régi jó barát.-

s mi iszunk együtt mosolygósan,

köhögõsen meleg teát”

Dsida Jenõ

Köszöntsd a hosszú 

út vándorát!

„S a messze olyan közel szárnyal.

Megölellek hallgatagon…

És vén mesefák illatával,

száll be szél az ablakon.”

                        Dsida Jenõ



testi sértés, 1 db magánlaksértés, A KMB mûködési te- Közlekedési - kulturális 
1 db sikkasztás, 2 db csalás. rülete, általános jellemzõi helyzet

A községekben a közúti Földrajzi-demográfiai 
forgalom átlagosnak mondható, 

helyzet
kivétel ez alól Mizserfa község, 
ahova kimondottan célállomás-

A Kazár székhellyel mûködõ A lopásügyekbõl 4 ként közlekednek, Kazár község-
körzeti megbízott mûködési te- db falopás és 4 darab színesfém-ben nagy az átmenõ forgalom. A 
rületéhez tartozik Kazár község, a lopás volt. A téli idõszakban több községek úthálózatának 95 szá-
2301 sz. út mentén, a hozzátarto- tettenéréses falopásban intézked-zalékban aszfalt útburkolatú, ami 
zó Székvölgypuszta külszíni tünk, melynek egy része szabály-jónak mondható. 2007 májusá-
szénbánya, Kazár-Mizserfa a sértési értékre történt, de sikerült ban készült el a teljesen kiszélesí-
23107 sz. út mentén Rákóczibá- lefoglalnunk jó néhány fa szállító tett és felújított, Kazárt és Salgó-
nyával határosan, Vizslás a 2302 jármûvet és eszközt is.tarjánt összekötõ 
sz. út mentén a dombtetõig, Sal-
gótarján Forgách út irányába Elkövetõk és módszerek  
szintén a domb tetejéig. A terület jellemzõi
nagysága 24 km2.  A lakosság lét-
száma 2.109 fõ. Kazár és Mi- , továbbá az évenként meg-
zserfa községekben a roma ki- rendezésre kerülõ Kazári Búcsú 
sebbséghez tartozók létszáma rendezvénysorozaton is sok láto-
megközelítõen 18-20 %, gató jelenik meg. 2004-ben Tour-

inform iroda nyílt a községben. A 
 kulturális életre jellemzõ, hogy 

A körzeti megbízotti feladato- Kazár Községben néptánccsoport  
kat Farkas Zoltán, Homoki Gábor mûködik 
és Lilinger Tamás látják el.

Gazdasági helyzet  
Évente megrendezésre 

kerül a Hagyományõrzõ Hétvége A községekben nagyobb lét-
rendezvény is, amely szintén több számot foglalkoztató vállalkozás  A vagyon elleni 
külföldi csoportot vonz a terület-a Kazáron mûködõ Axamo Kft, bûncselekmények elkövetésénél 
re. A majális külön szót érdemel, ahol sportruhák varrását végzik. szerepet játszik az is, hogy az ál-
amikor a község lakói családi Kazáron található még a WER- lampolgárok nem vigyáznak e-
hangulatban nemre, korra, etnikai NER KFT, amely külföldre tar- léggé értékeikre, és ezzel meg-
hovatartozásra tekintet nélkül tályokat heggeszt. A területen to- könnyítik az elkövetõk dolgát. 
szórakoznak. A rendezvények vábbi kisebb egyéni vállalkozók 
rendben, rendkívüli esemény nél-vannak, melyek 
kül zajlottak le.

 kielégítõ 
Bûnügyi közbiztonsági szolgáltatásokat nyújtanak. A  Az operatív tevé-

helyzetközség lakossága növekvõ ten- kenység nem jellemzõ a bûncse-
denciát mutat, így az ideköltö- lekmények felderítésénél. Sajnos 
zés, nem pedig az elvándorlás ta- Bûnügyi jellemzõk egyre gyakoribb a megélhetési 
pasztalható. Ez köszönhetõ a falu bûnözés. A kisebbség nagyobb ré-
gazdasági helyzetének, mivel a sze megpróbál beilleszkedni a tár-A vizsgált idõszakban a terüle-
fõbb komfort igények kiépítettek; sadalomba, de még mindig van ten a tudomásunkra jutott bûncse-
víz, gáz, szennyvíz hálózat, kábel lekmények száma 46 db, melybõl egy-két család, aki a mai napig 
TV, Internet szolgáltatás.  26 db lopás, 2db garázdaság, 5 db nem tud beilleszkedni.

Ezen 
bûncselekményekbõl 17 lopási ü-
gyet dolgoztam fel, melybõl 13 az 
elkövetõ hiányában megszünte-
tésre került, 4 pedig a felderítést 
követõen vizsgálati osztályra ke-
rült áttételre. 

útszakasz, 
mellyel a megyeszékhely távolsá-
ga Kazártól 6 km-re csökkent.
Kazáron több látnivaló is vonzza 
a turistákat, és ezáltal is nõ a for-
galom Az elkövetett bûncselekmé-

nyek többsége vagyon elleni bûn-
cselekmény, ezen belül falopás, 

mun- színesfémlopás, valamint a ker-
kanélküli segélyben 175 fõ, szo- tekben, nyitott fészerekben ha-
ciális segélyben 105 fõ részesül. gyott kisebb szerszámok, gépek 

eltulajdonítása. Ebben az évben 
minden év augusztusá- növekedett a terménylopások szá-

ban nemzetközi néptánc feszti- ma, melyet a munkanélküliség-
vált, valamint országos pontszer- gel, illetve a megélhetési bûnö-
zõ díjugrató lovasversenyt ren- zéssel lehet magyarázni. Az 
deznek. elkövetõi kör jórészt a munkanél-

küliekbõl, illetve a roma kisebb-
ségbõl került ki.

Ezen kívül a falopások esetében a 
kisboltot, italbol- helybeni értékesítés könnyû, mert 

tot mûködtetnek, valamint a la- a vevõk jóhiszemûek, és számla 
kosság szükségleteit nélkül olcsóbban tudják beszerez-

ni a tüzelõt.
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Közbiztonság 2009. december
Kazári Élet és Szó

Mérlegen a rendõri munka és a közbiztonság 
helyzete - beszámoló a testületi ülésen

Településünkön 2009. december 1-tõl 2 fõ településõr teljesít szolgálatot:
Kovács Zoltán (Tel: 70-777-7777) és Földi Miklós (Tel: 70-777-7777)



A tanúk eredményes kihallga-
tását az a szemlélet is akadályoz-
za, hogy a falun élõ emberek nap, 
mint nap találkoznak azokkal, 
akikkel szemben esetleg tanús-
kodtak, és félnek attól, hogy e 
személyek legközelebb az Õ sé-
relmükre követnek el bûncselek-
ményt, illetve félnek a következ-
ményektõl.

Fertõzött és veszélyezte-
tett területek

került sor.  
 Kazár Bélatelep, 

Gergely telep, Mizserfa Bagoly-
Az eltelt idõszakban az alábbi-vár, Székvölgypuszta kolónia és 

ak szerint voltunk elvonva KMB-környékük.  Bûnügyileg veszé-
lyeztetett területek a takarékszö- s munkánktól: URH szolgálat: 
vetkezeti kirendeltségek, a pos- 126 óra; Akció szolgálat: 80 óra; 
ták, üzletek, italboltok, kocsmák, Rendezvénybiztosítás: 60 óra; 
Kazár varroda, Agro-Kazár Kft. Rzs. ügyfeldolgozás miatti kapi-
telephelyei. A területen elkövetett 

tányságra való utazás: 125 óra; közlekedési szabálysértésekre az 
Csapatszolgálat:100 óra; Egyéb engedély nélküli gépjármû veze-
feladat: 80 óratések a jellemzõek. 

A polgárõrséggel, erdészekkel 

és erdõtulajdonosakkal is több-

ször teljesítünk közös szolgálatot. 
 Az eltulajdonításra jellemzõ, 

hogy az ellopott fát még aznap 
feltüzelik, így tárgyi bizonyíték 
nincs.  

 Javulás tapasztalható a segéd-
Közbiztonsági jellemzõk motorkerékpárok vezetõinél, mi-

- közrendvédelmi tevé- vel viselik a kötelezõ bukósisa-

kot. kenység

A vizsgált idõszakban az aláb-
bi intézkedéseket hajtottuk végre: 

Elõvezetés: 7 db; Elõállítás: 8 
db; Elfogás: 4 db; Fegyver 
tárolóhely ellenõrzés: 9 db; 

 Ez valószínûleg annak tulaj-Postai küldemény kézbesítés: 12 
donítható, hogy az elkövetõk db; Lakhely megállapítás:  21 db; 
szankcionálása elakad a bürokrá-Egyéb általános ügyirat: 21 db; 
cia útvesztõiben, mivel a kisza-Anyagi káros baleset: 3 db; 

Szabálysértési feljelentés, lopás bott bírságokat nagyon nehezen, 
miatt: 8 db; Egyéb feljelentés: 12 illetve nem tudják behajtani raj-
db; Szabálysértési feljelentés, tuk. Talán a mostanában alkalma-
közlekedési szabálysértés miatt: 

zott szabálysértési õrizetek és a 
23 db; Okmányelvétel: 2 db.

bíróság által kiszabott letöltendõ Helyszíni bírság kiszabására 
büntetések változást hozhatnak.28 esetben, 90.000 Ft értékben 

Bûnügyileg fertõzöttebb tele-
pülésrészek:

A tél bekö-
szöntével a tulajdon elleni sza-
bálysértések is elszaporodnak (fa-
lopások), ez fõleg a nehéz megél-
hetési körülményeknek tudható 
be.

A területen lakók jármûvei általá-

ban rendben vannak, de sajnos jel-

lemzõ az engedély nélküli és az 

eltiltás hatálya alatt történõ veze-

tés.

Az eltiltás hatálya alatt törté-

nõ és az engedély nélküli vezetés 

szabálysértést elkövetõkkel 

szemben semmilyen hatást nem 

tapasztalok: egyik nap feljelen-

tem, másnap ugyanúgy közleke-

dik.
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Megelõzõ tevékenység

Bûnmegelõzés, baleset 
megelõzés

A szolgálat ellátása során részt 
veszünk az ORFK által meghatá-
rozott „Egy Iskola - Egy Rendõr” 
Programban, ezért jelen vagyunk 
a területen lévõ általános iskolák-
ban, hogy órák, illetve foglalko-
zások keretein belül a tanulókkal 
elbeszélgessünk, melynek célja, 
hogy e korosztálynak milyen köz-
lekedési magatartása várható el, 
illetve a kerékpárral való közleke-
désrõl, annak veszélyeirõl tart-
sunk tájékoztatást. Az iskolai ren-
dezvényeken is részt szoktunk 
venni, itt rendõri intézkedésre 
nem került sor. 

 

A bûn-
megelõzés keretein belül felhív-
tuk az intézmények vezetõinek fi-
gyelmét a vagyonvédelem szük-
ségességére, riasztó berendezé-
sek felszerelésére. Ennek köszön-
hetõen szinte minden objektum 
riasztóval ellátott, valamint egyes 
telephelyeken éjjeliõröket alkal-
maznak. A lakosság idõs és egye-
dül élõ személyeit szórólapon ke-
resztül tájékoztatjuk a trükkös és 
egyéb lopásokról, hogy ne válja-

Az iskolák kör-
nyékén nem csak szeptemberben 
fokozott a rendõri jelenlét, az in-
tézményeket és azok környékét 
rendszeresen ellenõrizzük. A 
bûnmegelõzõ tevékenységben 
részt vesznek a helyi polgárõrök, 
ezen kívül az általános iskoláso-
kat is beosztjuk a felnõttek mellé, 
akik ifjú polgárõrként látják el a 
rájuk bízott feladatokat. 
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mítógéppel, de nagy segítséget je-
lentene e gép összekötése a ren-Együttmû-
dõrségi hálózattal. ködés

 Az együttmû-
ködés az ügyelet-
tel jónak mond-
ható, kapcsolatot 
a szolgálat során, 
rádión és saját tu-

 Gondjukat, tapasztalatu-lajdonú mobilte-
kat megbeszéljük, szolgálatuk lefonon keresztül 
szervezését egyeztetjük. Bûnügyi tartunk. Az ügye-

 -nak áldozattá. szempontból nézve Kazár terüle-let a kért tájékoztatásokat minden 
tén majd minden éjszaka van Pol-esetben megadja, segíti a munka-
gárõr vagy Körzeti megbízott, végzést. A társosztályokkal a 
fõleg hétvégenként frekventált kapcsolat jó, több esetben kap-
idõszakban. tam, illetve adtam használható in-

 formációt. 

 A KMB  A terület szomszéd-
irodán megtartott fogadóórákon ságában lévõ Mátraterenyei kör-
bejelentés nem történt. A lakossá-  Szolgálati jegyen igényel-zeti megbízotti csoporttal a kap-
got a hivatalokban kitett általános tünk korábban szolgálati mobilte-csolat kimondottan jó, de Rákó-
szórólapokon keresztül tájékoz- lefont, de ez ügyben idáig nem czibánya területén egyáltalán 
tatjuk. Megelõzési jelleggel több történt semmi, választ nem kap-nincs körzeti megbízott. Az ön-
esetben látunk el közös szolgála- tunk. 2009-ben megkaptuk a kormányzattal szintén napi kap-
tot a kerületi erdésszel, vadõrrel, lövedékálló mellényt. csolatban állunk, a hivatali dolgo-
valamint polgárõrrel. A szolgála- zókkal, Polgármester asszonnyal 
tok ellátása során ellenõriztük a Egyebekszoktunk elbeszélgetni a település 
fakitermelõ helyeket, fa szállító- problémáiról. 
kat is, de itt nagyobb hiányossá- Az eltelt idõszakban, úgy ér-
gokat nem tapasztaltunk. Ameny- zem becsülettel láttuk el felada-
nyiben hiányosságot tapaszta- tunkat, mivel a kazári KMB-s 
lunk, azt megbeszéljük, vagy kö- kolléga, Farkas Zoltán huzamo-   
zösen teszünk ellene. A baleset- sabb ideig betegállományban tar-
megelõzési tevékenység fõleg az tózkodik, így csupán két fõre, Ho-Javaslatok, elképzelések 
álló ellenõrzések során, a gépko- moki Gábor kollégámra és rám a KMB munka javítására, csivezetõk ellenõrzésében nyil- hárult a területünkhöz tartozó 

fejlesztésérevánul meg, mely során fel szoktuk összes falu feladata. Önkormány-
hívni a figyelmüket az utakon kö- zatoktól, hivataloktól panasz-

A körzeti megbízotti munka az vetendõ és betartandó KRESZ munkánkkal kapcsolatban nem 
elmúlt években a tapasztalatunk szabályokra. A községben mosta- merült fel, élvezzük az emberek 
szerint a bûnügyek feldolgozása nában megnõtt az áthaladó teher- és a hivatali dolgozók bizalmát.
felé tolódott el, mely sok idõt vesz autó forgalom a korlátozó tábla 
el a közterületi szolgálatból, vala-ellenére. Ez valószínûleg a salgó-
mint a nem várt események, mint tarjáni Ipari Parknál lévõ KPM-es 
a csapatszolgálati tevékenységek ellenõrzések miatt van, így pró-
és az ezekkel járó egyéb feladatok bálják kikerülni azt, továbbá kö-
elvontak a szolgálatból. Továbbá szönhetõ még a jelenleg folya-
egyre gyakrabban erõsítjük a sal-matban lévõ iskolai tornacsarnok 
gótarjáni bûnügyi és járõr alosz-építésének. Észlelés esetén az 
tály állományát. A szolgálat szer-engedéllyel nem rendelkezõ jár-
vezése jónak mondható. A körzeti mûveket a helyszínen bírságol-
megbízotti iroda el van látva szá-juk és visszafordítjuk.

A berendezési 
tárgyak - véleményünk szerint - 
elhasználódtak. A munka haté-
konyságának növelése érdekében 
fokozzuk a közös szolgálatot a 
polgárõrökkel, valamint a bûn-
megelõzés érdekében havonta 
egyszer gyûlésükön részt ve-
szünk.

Ezen kívül az 
önkormányzat a falu egyedül élõ, 
idõs, magatehetetlen lakóinak ri-
asztó szirénát vásárolt, így a baj-
ról a szomszédok, a polgárõrök és Az erdészekkel, vad-
mi is könnyebben értesülünk. Az õrökkel, halõrökkel, valamint er-Több esetben is részt 
idõsekkel való kapcsolattartást a dõtulajdonosokkal szorosabb vettem a bûnügyi osztályon lévõ, 
Nógrád Megyei Rendõrfõkapi- együttmûködés szükséges, vala-területünket érintõ ügyek nyomo-
tányság munkatársa, Sós Anna- mint több figyelõszolgálatot ter-zati cselekményeiben, illetve i-
mária is segíti, aki velünk együtt vezünk a polgárõrökkel. Szüksé-gazgatásrendészeti akciókban, a-
meglátogatja az idõs embereket gesnek tartom lakott területen be-mikor fegyvertároló helyeket el-
és elbeszélget velük. lül az álló ellenõrzések és a szóra-lenõriztünk.

kozóhelyek ellenõrzésének foko-
zását.

Az önkormányzat 
segíti mindennapi munkánkat, e-
zen kívül 2007-ben, kérésemre, új 
eszközzel, egy digitális fényképe-
zõgéppel támogattak bennünket.

Lilinger Tamás 
Rendõr zászlós

Körzeti megbízott

Buga László 
Rendõr százados
Alosztályvezetõ
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Kazár község gyermekjóléti és családsegítõ 
szolgálatának 2009. évi beszámolója

2007. év elejétõl az általam el- Évrõl évre visszatérõ gondot o- A gyermekjóléti szolgálat a tele-
látott települések, Kazár, Rákó- koz a tankötelezettség elmulasztása. pülésen veszélyeztetettséget észlelõ 
czibánya, Mátraszele és Vizslás is 2009-ben 8 gyermek volt érintett a és jelzõrendszert mûködtet. Tagjai: 
tagjai lettek a Salgótarjáni Kistérség problémában. A családgondozás ha- védõnõ, háziorvos, családsegítõ 
Többcélú Társulásának. A gyermek- tására némi javulás mutatkozik ezen szolgálat, oktatási-nevelési  intéz-
jóléti feladatok ellátása a Kistérségi területen, de még mindig vannak mények gyermek és ifjúságvédelmi 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgál- olyan tanulók, akik kötelezettségei- felelõsei, rendõrség, de a szolgálat 
tató központ irányítása alatt történik. ket idõnként, illetve folyamatosan feladata a nem állami szervek és ma-

A családsegítés feladatait kol- megszegik. gánszemélyek részvételének elõse-
léganõm, Velenczei Noémi látja el. Egyre inkább jelen vannak a te- gítése a megelõzõ rendszerben. A 
Dr. Schmidt Andrea ügyvéd heti lepülésen a deviáns viselkedésû jelzõrendszer tagjai kötelesek jelzés-
rendszerességgel ad jogi tanácsot. gyermekek, ennek hátterében gyak- sel élni a gyermekjóléti szolgálat fe-

Ügyfél fogadásának helye: a ran a szülõk elhanyagoló nevelése, lé, ha a gyermek veszélyeztetett-
gyermekjólét kazári irodája, ideje: agresszivitása, italozó életmódja áll. ségét észlelik.  
kedden 13. 30 – 15. 30 óra. Különösen nagy a probléma két gye- Pályázat: A Salgótarjáni Kis-

Kazáron tartózkodom: Kedd reknél, mert a szülõk nem követke- térség Többcélú Társulása „Pont 
ügyfélfogadás: 8.00 – 10.00 óra zetesek, nem tudják már a problémát érted” program a Salgótarjáni 

Péntek ügyfélfogadás: 8.00 – kezelni, megoldása  komoly akadá- Kistérség Gyermekeiért c. pályá-
10.00 óra lyokba ütközik, lehet, hogy az átme- zatának az általam ellátott telepü-

2009. évben januártól 1-tõl neti nevelésbe vétel jelenti majd a lésekrõl 10 gyermek a résztvevõje. 
október 31-ig terjedõ idõszakban 38 megoldást. Sajnos csak 10 fõ!
családból 212 esetben kerestek fel Egyéb, gyermekjóléti szolgálat A gyerekek szervezésénél döntõ 
problémáikkal az emberek. által ellátott feladatok: Nyári étkez- szerepet játszott, hogy azok közül 

Elõfordul, hogy egy – egy gyám- tetés: a gyermekek nyári étkeztetésé- kellett választani, akik a mi iskolánk-
hivatali vagy bírósági tárgyalás, ben azok a gyerekek vehetnek részt, ban tanulnak, 10-14 év körüli, hátrá-
vagy a hó eleji kötelezõ elszámolás akik rendszeres gyermekvédelmi nyos helyzetû gyerekek. 
miatt az adott napon nem tartózko- kedvezményben részesülnek. A foglalkozások Kazáron kívül 
dom az irodában, az ügyfeleimet er- Ezen a nyáron június 16-tól au- Cereden, Litkén, Karancsságon, Ka-
rõl már nem áll módomban idõben gusztus 14-ig, 44 napon át, napi rancslapujtõn, Salgótarjánban zajla-
tájékoztatni, ezért elnézésüket ké- egyszeri meleg ebédet kaptak a rá- nak, mi, családgondozók vezetjük 
rem. Ilyenkor általában a családsegí- szoruló gyerekek, melyet az iskolánk minden településen, illetve pszicho-
tõ kolléganõ helyettesít, illetve tele- ebédlõjében elfogyaszthattak, vagy lógus és fejlesztõ pedagógus. A prog-
fonon elérhetõ vagyok. elvihettek. Kazáron ez évben 51 gye- ram különbözõ témájú foglalkozáso-

A gondozási eseteimben gyak- rek részesült ebben a segítségben. kat biztosít a résztvevõ gyerekeknek, 
ran találkozom hátrányos és veszé- Adománygyûjtés, -szétosztás: agressziókezelést, kommunikációs, 
lyeztetett gyermekekkel. A gyerme- Egyre jobban elterjed a településün- drámapedagógia foglalkozást, krea-
kek veszélyeztetettségének okai kön, hogy a használt, de még jó álla- tív foglalkozásokat. A velem egy 
egyrészt a családok anyagi helyzeté- potban lévõ, elsõsorban gyermekru- csapatban lévõ családgondozók fela-
re vezethetõk vissza. Sokan küzde- hákat, cipõket, játékokat felajánlják data a kreatív foglalkozások vezeté-
nek anyagi problémákkal, a közü- a lakosok a gyermekjóléti szolgálat- se. 
zemi számláikat nem tudják fizetni, a nak, hogy így segítsenek az arra rá- A csoport foglalkozások Kazáron 
szolgáltatások kikapcsolásra ke- szorulóknak. Már kaptunk táskákat, kedden és pénteken, 13. 30 – 15. 30 
rülnek.   tolltartókat is. Azok a gyermekes óráig tartanak. A foglalkozásoknak 

Komoly anyagi problémák miatt szülõk, akik rosszabb anyagi körül- az általános iskola ad helyet. 
12 gyermek volt érintett az elmúlt mények között élnek, rendszeresen A csoportfoglalkozásokon kívül a 
évben. Nagyon sok családban alakul keresik fel a gyermekjóléti szolgála- gyerekek nyáron egy hetes táborozá-
ki családi-kapcsolati konfliktus, ve- tot, hogy óvodába, iskolába járó son vehettek részt a Balaton mellett, 
szekedés, amelyeknek folyamatos gyermekük részére ruhanemût, cipõt illetve négy alkalommal kirándultak, 
szemtanúi, illetve résztvevõi a csa- keressenek a lakosságtól kapott ado- többek között Budapestre, a Csodák 
ládban élõ gyermekek. A gyermek- mányból. palotájába, valamint Visegrádra. 
bántalmazás minden formája, testi, Itt szeretném megköszönni a Ezekre a napokra teljes körû ellátást 
lelki bántalmazás károsan befolyá- kedves adományozók segítségét, kaptak.
solja az egészséges személyiségfej- számítok együttmûködésükre a  
lõdést. Vannak olyan családok, ahol jövõben is. Szeretnénk majd jövõre 
mindennapos az alkoholizálás. A „Csere-bere” napokat szervezni. 

Gondolkodunk használt háztartási                                                                                 szülõk 
eszközök, esetleg bútorok közvetíté- Kovács Lászlóné                                                                                  
sén. családgondozó

alkoholproblémái miatt a 
gyermekjólétnél 10 családból 27 
gyermek érintett.

Beszámoló
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Falumegújító települések 4. országos 
találkozója - Alsómocsolád

Vendégségben

A Kulturális és Környezeti Értékvédõ Egyesület sikeresen pályázott a Nemzeti Civil Alapprogram - 
belföldi tapasztalatcsere pályázati kiírására. Partner egyesületként az  Õrségben mûködõ és tevékenykedõ 
Marácért Alapítvány - Felsõmarác meghívására 3 napot töltött a Nyugat Dunántúlon, ahol a szakmai 
tájékoztatók és kérdések mellet megismerkedtek a térségben fellelhetõ épített és természeti örökségekkel. 

Tapasztalatcsere az Õrségben

Tápiógyörgye, Paloznak és 
Kunsziget után, Alsómocsolád 
látta vendégül és adott helyet a 
„falumegújítók” találkozójának, 
ahol Kazár is képviseltette magát. 
A vendégváró település bejárása 
után bepillanthattunk az önkor-
mányzat munkájába, megismer-
kedhettünk a helyi civil társada-
lom tagjaival, a településen futó, 
illetve befejezett sikeres fejlesz-
tési projektekkel. A találkozó ki-
váló alkalmat adott arra is, hogy 
még jobban megismerhessük 
egymás fejlesztési terveit, jövõt 
formáló elképzeléseit, az élhetõ 
vidék megteremtését. A követke-
zõ, az „5. Falumegújítók Találko-
zója”-nak helyszíne 2010 tava-
szán Kazár település lesz.

TL.
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2009. szeptember 16-án ahol a házigazda bor és pálinka- nyújtva a térség palóc kultúrájába.
látogatást tett Kazáron a LAG kóstolóval, valamint bio szilvával A program sikerességét mi sem 
South West Finland Riverside várta a vendégeket. A projekt bizonyítja jobban, mint  az, hogy a 
Partners Association finn LEA- megtekintése után került sor a 36 Jó Palóc Akciócsoport meghí-
DER akciócsoport, egy 2009 Magtár Közösségi Házban a vást kapott Finnországba.
márciusában köttetett együttmû- LEADER program hazai sajátos-
ködési megállapodás eredménye- ságainak, illetve a Kazáron meg-
ként. A 30 fõbõl álló delegáció, valósuló fejlesztések bemutatásá-
Molnár Katalin elnökasszony kö- ra.
szöntõje után megtekinthette Bagi A szakmai programokat palóc 
András vasaló és öntvénykiállítá- vacsora követte, mely után a Ka-
sát. Ezt követõen látogatást tettek bar Zenekar és a Kazár Néptánc-
egy gyõztes LEADER+ pályázat- együttes fiataljai néptáncbemuta-
ból megvalósított projekthez, a tóval és táncházzal szórakoztatták 
Malomkalács Vendégházhoz, a program résztvevõit, betekintést 

Finn vendégek Kazáron

Hagyományainknak megfelelõen 2009 õszén is szerveztünk kirándulást a Kazári Idõsek Klubja gondozottjai 
számára. Az elmúlt évben a szlovákiai Krasznahorka várát látogattuk meg, az idén a Visegrádi vár és az 
Esztergomi Bazilika volt az úti cél. Csodálatos idõben, jó hangulatban ismerkedhettünk történelmi 
múltunkkal, a gyönyörû tájakkal. A kiránduló 18 fõ emlékezetes napot töltött  hazánk egyik legfestõibb 
területén. Köszönet a lehetõségért!

Gecse Ákos

Õszi kirándulás

Merényi Tamásné
intézményvezetõ

Vendégségben
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Telek Balázsné 
(Kakuk Rózsi néni)
az Örökifjú Nyugdíjas Klub mesemondója

Polgárainak szolgálatáért-díjat kapott

Kazár önkormányzata nevében gratulálunk
Papné Kovács Évának és Rózsi néninek!

gyar-népmûvelés szakán szerzett lásában a következõket fogalmaz-
diplomát. Salgótarjánba az egye- ta meg: ”Szolgálni és segíteni leg-
tem elvégzése után került, elsõ jobb tudásom szerint.” Papné Ko-
munkahelye a Nógrád Megyei vács Éva szakmai és külsõ kap-
Moziüzemi Vállalat volt. 1983-

csolataira nagy hangsúlyt fekte-
tól a Nógrád Megyei Tanács Mû-

tett, nyitott személyiség, elismert velõdési Osztályára került mû-
szakember. 1979-1985 között a vészeti fõelõadói munkakörbe. Itt 
Magyar Népmûvelõk Egye-feladatai közé tartozott a megye 

képzõmûvészeti életének mene- sülete Nógrád Megyei szerveze-
dzselése, a megyei kiállítási tevé- tének elnöke, majd a Nógrád Me-
kenység koordinálása, a megyei gyei Mûvészeti Tanács titkára. 
mûvészeti nagyrendezvények tá- Munkáját minden területen elkö-
mogatása, a Palócföld címû fo-

telezetten, hivatástudattal, áldo-
lyóirat és az irodalmi közélet 

zatkészen végezte. Eddigi életút-szakmai segítése. 1987-tõl a SKÜ 
ja, tevékenysége példaként állít-Kohász Mûvelõdési Központ, Községünk lakója, Papné Ko-
ható Nógrád megye közmûvelõ-vács Éva a debreceni Kossuth majd a József Attila Mûvelõdési 

Lajos Tudományegyetem ma- Központ munkatársa volt. Hitval- dési szakemberei elé.



2009. október 2-án került meg- Amikor a szólisták befejezték 
rendezésre a IV. Kazári szóló- és versenyüket, akkor kezdetét vet-
párostáncverseny, valamint az te az Aba Gála. Az idei Gálán a 
Aba Gála! Több iskolából érkez-

dorogházi tagintézmény gyerek-
tek a gyerekek megmérettetni ma-

csoportja, a pásztói Muzsla tánc-gukat a szakmai zsûri elõtt! A zsû-
együttes és a salgótarjáni Ifjú rit Husvéth Csaba, iskolánk tánc-

pedagógusa és Barsi Csaba, a Nógrád táncegyüttes versengett 
Lajtha táncegyüttes mûvészeti az Aba vándorserlegért. A serle-
vezetõje, néptáncpedagógus al-

get az Ifjú Nógrádtól most a 
kották. A szólótáncversenyen há-

Muzsla táncegyüttes hódította el, rom korcsoportban versengtek a 
és vehette birtokba egy esztendõ-fiatalok. Az alsós korcsoportban 

Horváth Hanga és Oláh Lajos, a re. A vendégeken kívül természe-
felsõs korcsoportban Hegedûs tesen fellépett a Zsivajgó és a Ka-
Kinga, Dankó Petra, Talpas Ben- zár Táncegyüttes is. Mind a Tánc-
ce és Sándor Gergõ, a középisko-

verseny, mind a Gála zenei kísére-
lás korcsoportban Császár Orso-

tét a kazári Kabar Zenekar látta el, lya és Szalontai Bence nyerték el 
valamint hallhattuk iskolánk kis a zsûri tetszését és ezáltal a dí-

jakat. zenekarát is.
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igen jó idõben és hangulatban. A hangosbemondó közlését, misze-
Keleti pályaudvaron vártak ben- rint összesen 5317 fõ rajzolt, ami 
nünket a szervezõk. Ahogy köze- azt jelenti, hogy megszületett az 
ledtünk a helyszín felé, egyre 

új rekord. Délután ingyen hasz-
nagyobb volt a tömeg. Többszöri 

nálhattuk a tömegközlekedési ellenõrzés után foglaltuk el a he-
eszközöket, ingyen mehettünk be lyünket, mi az Andrássy útra 
az Állatkertbe és 50 százalék ked-kerültünk. A hangosbemondó kö-

zölte az utasításokat. A sok vá- vezménnyel a Vidámparkba. Ha-
rakozás ellenére remek volt a han- zafelé emelkedett hangulat volt a 
gulat. Zöld sapkát kapott minden-Szeptember 20-án 50 fõvel vonaton. Késõbb kiderült, hogy 
ki. Amikor elkezdõdött a rekord-Budapestre utaztunk a Guinness nyertünk egy kerékpárt és egy 20 
kísérlet az egész utca zöldben rekord döntésre. A feladat az volt, 

ezer forintos sportszer vásárlási pompázott. Tíz percig rajzoltunk hogy minél több gyerek készítsen 
utalványt. Örök élmény volt szá-a szabály szerint, ülve vagy tér-aszfaltrajzot a Hõsök terén és az 
munkra ez a nap.delve. Óriási ujjongás fogadta a Andrássy úton. Vonattal utaztunk 

Aba Gála

Világrekordot állítottunk fel



… hogy Szent Borbála a magyar curosnak volt a lánya. Legendáját tette. A fogságban Jézus meg-
középkor egyik legismertebb az Érdy-kódex rögzítette. E sze- jelent a szenvedõnek mennyei võ-
szentje és vértanúja, aki Nikodé- rint Dioscuros nagyon féltette legényként, vigasztalta, erõsítette. 
miában élt az i.sz. 4. században. szép és okos leányát a keresztény Erre a lány testérõl eltûntek a 
Elõkelõ pogány úrnak, Dios- vallástól, ezért egy félreesõ, ma- kínzások nyomai. Másnap a csá-

gányos toronyba záratta. Borbála szár ezt a pogány istenek segít-
azonban fogságában  hírt kapott ségének tulajdonította, s amikor 
Origenes alexandriai bölcsrõl és feltevése ellen Borbála tiltako-
írt neki, kérve, hogy ismertesse zott, égõ fáklyát dobott az arcába, 
meg Krisztus tanításával. Orige- majd meztelenül kergette végig a 
nes elküldte hozzá Bálint nevû város utcáin. Imádságára Isten an-
papját, aki titokban megkeresztel- gyala ruhával borította be az ártat-
te. Apja, hogy kedvébe járjon leá- lan szûz testét. Maximianus dühe 
nyának, fürdõházat építtetett neki. emiatt csak fokozódott, halálra 
Borbála azonban az ott álló bál- ítélte, és a kivégzést a lány apjára 
vány szobrát összetörte és a falba bízta, aki lefejezte. Hazatértében 
még egy harmadik ablakot is vá- azonban a „mennybõl tûz szálla 
gatott, hogy az a Szentháromságra reá és megemészté õtet.” A 
emlékeztesse. Dioscuros erre fék- legenda alapján Borbála a jó halál, 
telen haragra gerjedt és meg akar- a bányászok, a tüzérség, várak, 
ta ölni a lányát, aki a pusztába me- erõdök védõszentje, akit pálma-
nekült elõle, de két pásztor vissza- ággal, toronnyal, kehellyel, 
hurcolta. Erre a pogány férfi apá- könyvvel szoktak megörökíteni.
hoz méltatlan kegyetlenséggel 
megkínoztatta Borbálát, majd el-
küldte a császárhoz, hogy ítélje 
halálra. Maximianus felszólította 
a szüzet, hogy mutasson be ál-
dozatot a pogány isteneknek, s 
mikor azt megtagadta, újra meg-
kínoztatta, majd börtönbe vet-
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Kiadja: Kazár Község Önkormányzatának Képviselõtestülete.
Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
Nyomdai elõkészítés: Viszkok Attila
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A képen látható Szent Borbála 
szobor és lobogó, megtekinthetõ 
a kazári bányászati kiállítóhelyen

(Sokféle legenda született 
Szent Borbáláról, életérõl, 
íme itt egy a sok közül.) 

Október 24-én került megren- való tekintettel az egyesület jövõ-
dezésre a Magtárház udvarán a beli tervei között szerepel további  
Rock Band's Night névre hallgató hasonló és más stílusú  estek meg-
rendezvény, melyet a TIZEN5- rendezése. A jövõben is minden-
LET Ifjúsági Közhasznú Egyesü- kit szeretettel várunk! Ezúton sze-
let szervezett. A hangulatról öt retnénk megköszönni támogató-
együttes gondoskodott. A sort a 

inknak a segítséget, hogy létrejö-
lastdayflyers duója nyitotta, majd 

hetett a rendezvény: Kazár Köz-
õket követte a Rustland Tales 

ség Önkormányzata; Palóc Café; Dunaújvárosból. Nem sokkal utá-
Den Café; Szövetkezeti Vegyes-nuk következett a Drive Me Bad, 
bolt; Kobak Motorsport.az egyetlen nõi hanggal az élen, masa zárta nagyszerû feldolgozá-

Továbbá ezúton szeretnénk majd a Before Tomorrow hard- saival. Közel 140 jegy kelt el, és a 
megköszönni a szomszédok türel-core zenéje rázta fel a közönséget. hangulatból ítélve minden jelen-

A fellépõk sorát a Message hár- mét is.lévõ jól érezte magát. A sikerre 

Rock Band's Night

közzétette: 
Kovács József 
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