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Ismét eltelt egy év. A 2009-es község választópolgárai. A jelen- és a védõnõi szolgálat, az Idõsek 
esztendõ sok-sok eredményt, legi testületbõl egyébként 4 kép- Napközi Otthona, az Örökifjú 
sikert és örömet hozott nekünk, de viselõ folyamatosan élvezi az Asszony csoport, a Kazári Nép-
jó néhány nehézséggel is szembe Önök bizalmát, a képviselõk dalkör, a Kazár Táncegyüttes, a 
kellett néznünk, sajnos kudarcban többsége pedig már második, Kabar zenekar, a gyermek zene-
is volt részünk. Az akadályok illetve harmadik ciklusát tölti, így kar és tánccsoport, a labdarúgó 
azonban nem térítettek le a kijelölt hosszú évek óta munkálkodnak a szakosztály, a polgárõr egyesület, 
útról bennünket, tapasztalatokat falu fejlesztésének érdekében. valamint a település valamennyi 
gyûjtöttünk és kerestük az újabb Képviselõtársaim nevében is civil szervezete. Büszkék va-
lehetõségeket. bátran mondhatom: örömmel és gyunk rájuk. 

Most, a 2010-es esztendõ ele- büszkén emelt fõvel, elégedetten, Köszönettel tartozunk az egye-
jén egy kicsit visszatekintünk, ér- de nem megelégedve nézhetünk sületek és az együttesek vezetõ-
tékeljük az elmúlt idõszakban vissza a relatíve hosszú útra. inek és tagjainak, mert õk önzetle-
végzett munkát, illetve meghatá- S mi ennek az elégedettségnek nül, ellenszolgáltatás nélkül, 
rozzuk az idei év feladatait.  az oka? Nem más, mint az ered- szabadidejüket feláldozva, fárad-

Kazár lakói másfél évtizeddel mények hosszú sora. Ha települé- ságot nem kímélve segítették 
ezelõtt bíztak meg engem és kép- sünket hozzánk hasonló közsé- munkánkat, s öregbítették Kazár 
viselõtársaimat azzal, hogy a gekkel hasonlítjuk össze, bizony hírnevét az ország határain belül 
lehetõ legjobban, legeredménye- nem kell szégyenkeznünk. Sõt. és azon túl is.  
sebben vezessük településünket. Akár a település képét, akár fej- Az elmúlt tizenöt év alatt nem 
A célunk az volt, hogy Kazárt él- lesztéseinket, akár intézményein- csak több milliós fejlesztésekkel 
hetõ és szerethetõ otthonná alakít- ket tekintjük, megállják helyüket gazdagodtunk, hanem olyan érté-
suk, ahol jó élni és lakni, ahol a az összevetésben. kekkel is, amelyeket pénzben nem 
gyermekektõl az idõsekig min- Közösségeink, intézményeink lehet kifejezni: áldozatkészség-
denki a lehetõ legjobb feltételek sikeres éveket tudhatnak maguk gel, összefogással és sok-sok 
között töltheti mindennapjait. mögött. Példamutatóan mûködik közösségért végzett munkával.

A bizalmat még további 3 alka- az Aba Sámuel Általános Iskola, a 
lommal szavazták meg nekünk a Napraforgó Óvoda, a háziorvosi Folytatás a 2. oldalon

Tisztelt Kazáriak! 
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Önkormányzati hírek

Szeretnék néhány konkrét pél- mindenki ismerte fel, bizonyos 
dát, fejlesztést megemlíteni: rend- körökbõl passzivitást és közöm-
betettük a Kisrétet, felújítottuk a bösséget tapasztalunk, s ez bizony 
település útjait (valamennyi utunk rosszindulatú tevékenységgel is 
új aszfaltszõnyeget kapott az el- együtt járt. Reméljük, a jövõben 
múlt 15 évben), felújítottuk a tõlük is számíthatunk majd javas-
sportöltözõt, az idõsek klubját és latokra, õk is vállalnak feladato-
az óvodát, kiállítóházakat alakí- kat, õk is feláldozzák szabadide-
tottunk ki, a Magtár felújításával jüket és tesznek a település fejlõ-
pedig közösségi házat hoztunk dése érdekében.
létre. A sikeres pályázatoknak Higgyék el, minden ötletre 
köszönhetõen folyamatban van az szükség van, mindenki tehet a falu hetõen Kazár felkerült arra a tér-
iskola bõvítése és a községháza fejlõdéséért. A XXI. században képre, amelyen a példamutató kö-
felújítása, a „kárószög” házainak ugyanis a tudás, az ötlet, az új-zösségek, az élhetõ és szerethetõ 
felújítása pedig hamarosan meg- szerûség és az együttmûködés települések szerepelnek. Ezt iga-
kezdõdik. jelenti a kitörést. A siker kulcsa a zolja az, hogy településünk el-

A testület fontos eredménynek partnerségben rejlik. Ezen múlik a nyerte a „Magyarországi Falu-
tartja, hogy intézményeink za- mi településünk sorsa is, mert sen-megújítási Díjat“.
vartalanul mûködnek, egyetlen ki nem oldja meg helyettünk a Nagyra értékeljük és ezúton is 
egyszer sem merült fel intéz- problémákat.köszönjük a falu közösségének 
ménybezárás, illetve létszámle- azt a hozzáállást, amit a közügyek 
építés. Molnár Kataliniránt tanúsított. A partnerségben 

Fejlesztéseinknek és hagyo- polgármesterrejlõ lehetõségeket azonban nem 
mányõrzõ munkánknak köszön-

Kazár Község Önkormányzata és mozgásterét jelentõsen meg- beszerzésére 1 millió Ft értékben, 
2010. február 15-én fogadta el határozta, hogy 23 millió Ft-tal mûvészeti oktatás eszköz beszer-
2010. évi költségvetését. csökken az állami támogatás az zésére 2 millió Ft értékben, vala-

A költségvetés tartalmazza az elõzõ évhez viszonyítva. mint a halmozottan hátrányos 
önkormányzat kötelezõen és helyzetû tanulók integrált nevelé-Az általános iskola kazári 
önként vállalt feladatait, kötele- sére és eszközbeszerzésre további székhellyel, és két tagintéz-
zettségvállalásait, valamint fej- pályázatokat nyújtott be az iskola.ménnyel mûködik (Dorogháza, 
lesztési irányait. Vizslás). A kazári székhelyre 248 Az óvodatársulás vizslási 

A magyar gazdaságpolitika tanuló jár iskolába, az intézmény székhellyel, két tagintézménnyel 
reálisnak tekinthetõ céljait rövid- 84 millió Ft-tal gazdálkodik; a mûködik. A vizslási székhely 14 
és középtávon is a jelenlegi vizslási tagintézménybe 32 fõ jár, millió Ft-tal, a kazári tagintéz-
világgazdasági válság, az abból a tagintézmény költségvetése 16 mény 25 millió Ft-tal, míg a rá-
adódó negatív folyamatok, illetve millió Ft; a dorogházi tagintéz- kóczibányai tagintézmény 15 
az ezekbõl következõ károk mény pedig 46 millió Ft-tal gaz- millió Ft-tal gazdálkodik 2010 év-
enyhítését, továbbá lehetõség sze- dálkodik és 125 tanuló jár a tagin- ben. A kazári Napraforgó Óvo-
rint a kilábalást elõsegítõ cselek- tézménybe. A mûvészeti oktatást dába jelenleg 49 fõ jár, a tagin-
vés szükségessége határozza 2010 évben 413 tanuló veszi tézmény 2010 évi hiánya 7 millió 
meg. igénybe 4 telephelyen: Kazáron, Ft. 

Kazár Község Önkormányzata Vizsláson, Dorogházán és Mátra- A Kazár-Rákóczibánya-Vizs-
2010. évben 476 millió Ft-tal fog novákon. A mûvészeti oktatás lás Körjegyzõség 2010 évi költ-
gazdálkodni, a bevételek és kiadá- költségvetése 20 millió Ft. ségvetése 64 millió Ft, ebbõl 
sok az alábbiak szerint alakulnak: Az általános iskola ebben a Vizslás kiadása 11 millió Ft, Ka-
(táblázat a 3. oldalon) tanévben is sikeresen pályázott zár kiadása 42 millió Ft, Rákóczi-

Az önkormányzat tervezését szakmai informatikai eszközök bánya kiadása 11 millió Ft.

Kazár Község Önkormányzata 2010. évi 
költségvetése

2010. január-február
Kazári Élet és Szó
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Sor-
szám 

BEVÉTELEK 
2010. évi  

elõirányzat 
Sor-
szám 

KIADÁSOK 
2010. évi  

elõirányzat 

1. Intézményi mûködési bevételek 37442 1. Aba Sámuel Általános Iskola 158627 

2. Támogatások 249689 2. Kultúra és közmûvelõdés 6026 

  Normatív állami támogatások 148890 3. Óvoda (hiány) 7261 

  Központosított elõirányzatok  571 4. Szociális étkeztetés 1731 

  Helyi adók 4818 5. Társadalmi és szoc.pol. Juttatás 14550 

  Átengedett központi adók 95210 6. Fogászat 3730 

  Pótlékok, bírságok 200 7. Védõnõ 3961 

3. 
Támogatásértékû mûködési 
célú bevételek 68069 8. 

Közfoglalkoztatás önkormányzati 
önrésze 6000 

4. Éven belüli rulírozó hitel 15000 9. Önkormányzat, körjegyzõség 88730 

5. Elõzõ évi pénzmaradvány 2790 10. Településüzemeltetés 33440 

   
11. Hiteltörlesztés, kamat 35056 

   
12. Egyéb mûködési célú kiadás 13878 

Mûködési bevételek összesen 372990 Mûködési kiadások összesen: 372990 

1. 
Támogatások pályázati 
forrásból 70623 1. Beruházások 96111 

2. Felhalmozási célú hitel 11163 2. Felújítások 6969 

3. Elõzõ évi pénzmaradvány 21294 3. Tartalék, céltartalék 0 

Felhalmozási bevételek összesen: 103080 Felhalmozási kiadások összesen: 103080 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 476070 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 476070 

 

Önkormányzati hírek

A településüzemeltetési fela- ?tartósan munkanélküliek rend- marad az idõsek és nagycsaládo-
datok 33 millió Ft kiadást jelente- szeres szociális segélye (átlago- sok karácsonyi támogatása, az át-
nek az önkormányzatnak, ebbõl: san havi 15 fõ): önkormányzat ön- meneti segély, a Bursa Hungarica 

része az állami támogatáson felül támogatás, a temetési segély, a 
közvilágítás: 10%, 520 eFt, köztemetés, az ivóvíz bekötés 

  7 millió Ft, ?rendelkezésre állási támogatás támogatása, a közmû hozzájáru-
település vízellátása: (átlagosan havi 115 fõ): önkor- lás, a mozgáskorlátozottak támo-

  2 millió Ft, mányzat önrésze 20%, 7.808 eFt, gatása és a közgyógyellátás.
szemétszállítás: ?idõskorúak járadéka (átlago- A szemétszállítási díj támoga-

  7 millió Ft, san havi 3 fõ): önkormányzat ön- tása az alábbiak szerint változik:
köztemetõ kiadásai: része 10%, 130 eFt, Az önkormányzat azon szemé-

  1 millió Ft, ?ápolási díj (átlagosan havi 7 fõ): lyek részére, akik a köztisztasági 
közterület karbantartás: önkormányzat önrésze 25%, 650 közszolgáltatást hulladéktároló 

10 millió Ft. eFt. edény (kuka) igénybevételével 
épületek fenntartása: ?lakásfenntartási támogatás (át- veszik igénybe, kedvezményt 

  6 millió Ft. lagosan havi 60 fõ): önkormány- nem biztosít. 
zat önrésze 10%, 350 eFt. A kedvezményeket az 5. 

2010. évben a következõ rend- oldalon található önkormányzati 
szeres szociális juttatásokkal ter- Az eseti szociális juttatások (4 rendeletek tartalmazzák.
vezett az önkormányzat: millió Ft) közül továbbra is meg-

2010. január-február
Kazári Élet és Szó
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2010 évben a következõ beru- beszerzése. A projekt összkölt- A költségvetés bevételeinek és 
házások megvalósítását tervez- sége 32 millió Ft - ebbõl az iskola kiadásainak összevetése alapján 
zük: költsége 22 millió Ft. A projekt jól láthatóak az önkormányzat kö-
?2009. évben megkezdõdött az 100%-os támogatással valósulhat telezõ és a megvalósítani kívánt 
ÉMOP-4.3.1 iskola bõvítése 2 új meg, idõtartama 18 hónap, várha- feladatai, és az önkormányzat for-
tanteremmel, tornateremmel, tóan 2010 áprilisában kezdõdik. rásai. A kötelezõ feladatok ellátá-
szertárral, orvosi szobával, öltö- ?A községháza felújítása 2009. sát és a szándékozott igények 
zõvel. Emellett megvalósult a évben kezdõdött meg, a leghátrá- megvalósulását behatárolják az 
meglévõ épület felújítása ablak- nyosabb helyzetû kistérségeknek önkormányzat szûkös forrásai. 
cserével és utólagos hõszigetelés- járó támogatásból. A projekt nyí- 2010-ben a mûködõképesség 
sel, akadálymentesítés, behato- lászárócserét, homlokzat felújí- fenntartásához, a mûködési 
lásjelzõ és tûzjelzõ rendszer kié- tást, járdaépítést, a csatorna egyensúly biztosításához az ön-
pítése. A beruházás 2010 áprilisá- cseréjét, folyókaépítést, fûtéskor- kormányzatnak pótlólagos forrás-
ban fog befejezõdni, 2010. évi ter- szerûsítést tartalmaz. A felújítás ra, hitelfelvételre lesz szükség, 
vezett kiadása 80 millió Ft, melyet 2010. évre áthúzódó költsége vagy további megszorító intézke-
ÉMOP támogatással és Önkor- 4.673 eFt. déseket kell hozni.
mányzati Minisztériumi támoga- ?A brüsszeli Európai Oktatási 

Az egyensúlyhiány kezelése tással finanszíroz az önkor- Audiovizuális és Kulturális Ügy-
érdekében elvárás és követel-mányzat. nökség „Helyi közösségek a falu-
mény az intézmények takarékos ?A TÁMOP-3.3.3 „Hálózati fejlesztésért, innovációért” pályá-
gazdálkodása, emellett fokozott tanulással az integrációért” pályá- zati kiírásán az önkormányzat 5,6 
figyelmet kell fordítani a kintlé-zat keretében az Aba Sámuel Ál- millió Ft-ot nyert el 100%-os 
võségek behajtására is.talános Iskola, mint fõpályázó a támogatottsággal. Ebbõl az 

Bóbita Óvodafenntartó Társulás- összegbõl egy 5 napos „Testvér- Az önkormányzatnak továbbra 
sal, az Eszterházy Károly Fõisko- települési kapcsolatok” témájú is elsõdleges célkitûzése a mûkö-
lával és a Váci Mihály Gimná- rendezvénysorozat valósítható dõképesség fenntartása, de lehe-
ziummal, mint konzorciumi part- meg. tõségeihez mérten folytatnia kell 
nerekkel pályázott. A projekt célja A 2010. évi költségvetés prio- a megkezdett fejlesztéseket. 
az Integrált Pedagógiai Rendszer ritása a takarékos, átlátható gaz-
továbbfejlesztése, a pedagógusok dálkodás, a költségvetés hiányá- Molnár Katalin
képzése, hospitációk szervezése, nak csökkentése, a közigazgatási polgármester
közoktatási fejlesztési hálózatok- szolgáltatás színvonalának 
hoz történõ csatlakozás, eszközök javítása.

Önkormányzati hírek 2010. január-február
Kazári Élet és Szó

Az Országgyûlés a 2009. évi ládtag pedig rendszeres szociális ak ellátásában részesülõ szemé-
CIX. törvénnyel módosította a segélyre jogosult. lyek keresõtevékenység melletti 
szociális igazgatásról és szociális Szigorodott továbbá a „fekete továbbfolyósítás megszûnik. A 
ellátásokról szóló 1993. évi III. munka” ellenõrzése. Amennyiben 2009. évi CIX. törvény azonban 
törvényt. a munkaügyi hatóság a jogellenes átmeneti rendelkezést alkalmaz a 

Ennek értelmében, 2009. munkavégzés tényét jogerõs és már megkezdett továbbfolyósítás 
november 15-tõl, (aktív korúak végrehajtható határozattal megál- „kifuttatására”. 
ellátására) rendelkezésre állási tá- lapítja, az Észak-magyarországi 2010. január 1-tõl már nincs 
mogatásra – egy családban, csak Regionális Munkaügyi Központ lehetõség a megállapításra, azon-
egy személy lehet jogosult. értesítését követõ hónap elsõ nap- ban a 2009. december 31-én már 

Ez alól kivételt jelent, ha egy jától, a rendelkezésre állási támo- megállapított támogatást tovább 
családban két személy jogosult gatás folyósítását meg kell szün- kell folyósítani, annak lejártáig.
aktív korúak ellátására, de az tetni.
egyik családtag rendelkezésre Jelentõs változás az is, hogy Mona Gyula
állási támogatásra, a másik csa- 2010. január 1-jétõl az aktív korú- körjegyzõ

Módosult a szociális törvény

www.kazar.hu
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Közbiztonság2010. január-február
Kazári Élet és Szó

Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium 2009 második felében 
pályázatot írt ki településõrök 
foglalkoztatásának támogatására. 

A pályázati kiírási feltételeket 
mérlegelve Kazár Község Önkor-
mányzata az elmúlt év végén dön-
tött a településen a településõrség 
felállításáról. Kazáron a telepü-
lésõrség felállítását nagy vita 
elõzte meg, többen megkérdõje-
lezték létjogosultságát. „Miért 
kell ez nekünk a polgárõrség mel-
lett? Õk fizetést kapnak, a polgár-
õrök meg ingyen a szabad idejü-
ket áldozzák erre a munkára?” 
hangzottak el az ellenérvek.

A hosszú vita eredményekép-
pen a képviselõ-testület két eddig 
munkanélküli személy foglalkoz-
tatásáról döntött. A munkába állí- havonta 217. 000,-Ft támogatás- A felállt településõrség mun-
tott településõrök megfelelõ szak- ban részesül. kája során szorosan együttmûkö-
képesítéssel – feltétele a foglal- A településõrök felszerelésére dik a rendõrséggel, a polgárõrség-
koztatásnak - biztonsági õri vég- az önkormányzat 2009. végén pá- gel, így elmondható, hogy a tele-
zettséggel rendelkeznek, és heti lyázatot nyújtott be az Igazság- pülésen lakókra a hét minden nap-
40 órában látják el feladataikat ügyi és Rendészeti Minisztérium- ján biztonságosabban érezhetik 
váltott munkaidõben, délelõtt, hoz, amelynek eredményeképpen magukat. 
délután és éjszaka egyaránt. 160 ezer forintot nyertünk. Ebbõl A településõrök Önökért dol-

A két településõr feladatukat kötelezõ felszerelésként sapka, goznak! Amennyiben segítségre 
közcélmunkásként látják el, ezért mellény, telefon, lámpa, táska és szorulnak, problémájuk van, vagy 
bérük és járulékok 95 %-át az ál- kerékpár került beszerzésre, ame- egyszerûen csak valami szokat-
lam részünkre megtéríti, így az lyek a hatékony munkát segítik lant észlelnek a környezetükben 
önkormányzat erre a feladatra elõ. nyugodtan keressék õket.

Településõrök Kazáron

 részére kedvezményt nem biz-
Képviselõtestületének tosít.
(XII. 17) sz. rendeletével állapí- A Kazáron állandó lakhellyel 
totta meg a szemétszállítási díj rendelkezõ, 60 éven felüli egye-
2010. évi mértékét: dül élõ, illetve a 80 éven felüli há-

A szemétszállítási díj mértéke zaspár részére az önkormányzat 
ÁFÁ-val növelt díja 940,- lehetõséget biztosít arra, hogy 
Ft/hó/lakás (éves szinten 11280,- hulladéktároló edény igénybevé-
Ft). tele helyett szemeteszsák vásárlá-

A képviselõtestület 3/2010. sával oldja meg a szemétszállítást.
(II.16.) sz. rendeletével módo- A Kazáron állandó lakóhellyel 
sította a kedvezményre jogosultak rendelkezõ, 70 éven felüli egye-
körét is az alábbiak szerint: dül élõ személyek részére az ön-

Az önkormányzat azon szemé- kormányzat havonta maximum 2 
lyek részére, akik a köztisztasági szemeteszsákot biztosít.
közszolgáltatást hulladéktároló 
edénye (kuka) igénybevételével Mona Gyula
veszik igénybe, azon személyek körjegyzõ

Kazár Község Önkormányzata 
15/2009. 

Kazár Község Képviselõ-
testületének 13/2009 (XII. 17) sz. 
rendeletével megállapította az Az 
ivóvíz-szolgáltatás és szenny-
vízelvezetési szolgáltatás legma-
gasabb hatósági díjának megálla-
pításáról, továbbá a díjalkalmazás 
feltételeirõl szóló rendeletét. 

Ennek értelmében az ivóvíz la-
kossági fogyasztói ára 2010-ben 
nem változik 

A rendelet 6. § értelmében az 
év május 1 - szeptember 30. kö-
zötti locsolási idõszakra locsolási 
kedvezmény adható, amelyhez 
kérelem a hivatalban megtalál-
ható.

Önkormányzati rendeletek

Kovács Zoltán 06-20/427-9413; Földi Miklós 06-20/365-0217
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Közbiztonság

Az elmúlt hónapokban sok nem segítjük õket! Néha csak a A bûnözõ leleményessége 
kellemetlen, az embereket felhá- telefont kellene felemelni, az autó határtalan. A szemünk láttára tûn-
borító esemény történt települé- rendszámát felírni és ki tudnánk nek el az erdõk, lopják a köz- és a 
sünkön. Egyedül élõ idõsekhez szûrni az elkövetõket. magánvagyont. Segítsük a rendõr, 
törtek be, lakatlan házak pincé- A falusi ember szeret beszél- a polgárõr munkáját! Néha 
ibõl vittek el értéktárgyakat. Ami getni és csak a jót feltételezi még visszahalljuk, hogy hol vannak a 
fémbõl volt az eltûnt. Nem számí- az idegenekrõl is. Beengedi házá- polgárõrök? Járják a falut éjszaka, 
tott, hogy pár ezer forintért több ba egy pohár vizet meginni és nai- figyelnek a rendre - mindezt 
százezer forintos kárt okoztak. vitása miatt sokszor szorgos mun- teljesen ingyen. Pedig sokszor 

Megrongálták a turul madarat, kával összegyûjtött pénze bánja. jobb lenne a meleg szobában a 
a ravatalozó ajtaját felgyújtották, Figyeljünk az egyedül élõ idõ- család mellett lenni. De õk önkén-
letördelték a Tájház udvarán lévõ sekre. A szomszédok, rokonok ad- tesen is tenni akarnak a falu köz-
vízcsapokat, a Bányászházról le- ják meg telefonszámukat, hogy biztonságáért. Segítsük õket az-
szedték a karácsonyi díszvilágí- fel tudják hívni õket ha baj van. zal, hogy  odafigyelünk környe-
tást. Felmerül a kérdés: senki nem Legyünk körültekintõk. Zárjuk be zetünkre. Ha valaki ezt a példát 
látott semmit, vagy talán fél el- a kaput, az ajtót, ha elhagyjuk a la- akarja követni, csatlakozzon 
mondani? Pedig meg kell fékezni  kásunkat. Ne otthon tartsuk a pén- egyesületünkhöz. Eredményt 
- nem tudom, hogy embernek le- zünket. Nem kell azt mindenkinek csak a falu lakóival közösen tu-
het-e nevezni - ezeket a rongáló- tudni, hogy holnap hozzák a tüze- dunk elérni.
kat. Hiába van a rendõr, a polgár- lõt és ezért pénzt vettem ki a bank- Fekécs Zoltán
õr, a településõr, ha mi lakosok ból. polgárõr elnök

2010. január-február
Kazári Élet és Szó

Vigyázzunk egymás és saját értékeinkre!

Sajnálatos módon, 2009 év vé- föl van tüntetve a cég neve. tét, amennyiben gyanús dolgot 
gén községünkben megszaporod- Bejárati kapuját tegye zárható- lát, azt jelentse a Rendõrségnek a 
tak a betörések, betöréses lopások vá, azt napközben is tartsa rend- 107-es vagy a 112-es ingyenesen 
és a lopások, ezért kérjük a lakos- szeresen zárva, a kulcsot olyan hívható segélykérõ telefonszá-
ságot, vigyázzunk egymás és saját helyen tartsa, hogy ne legyen elér- mon! (írja fel az idõpontot, a gép-
értékeinkre! Külön fölhívjuk a hetõ! A lakáshoz tartozó melléké- kocsi rendszámát, a gyanús egyé-
lakosság figyelmét arra a mosta- pületeket (garázs, mûhely, fészer, nek személyleírását) Vigyázzon 
nában elterjedt módszererre, mi- nyári konyha) szintén lássa el önmaga és szomszédjai értékeire, 
szerint egy személy az ÉMÁSZ, megfelelõ zárószerkezettel, és ha hogy mi is vigyázhassunk Önök-
TIGÁZ, VIZMÜ dolgozójának ezeket nem használja, tartsa min- re!
kiadva magát idõs embereket ke- dig zárva!
res fel olyan ürüggyel, hogy pénzt Értékesebb gépeit, vagyontár-
hozott vissza. Általában 5. 000 Ft gyait a legbiztonságosabbnak ítélt 
visszaadását közli és átnyújt egy tároló helyen tartsa! Ha módjában 
20. 000 Ft-os bankjegyet, majd áll szereltessen lakására biztonsá-
kéri a visszajárót. Ezalatt megfi- gi zárakat és riasztó berende-
gyeli, honnan veszik elõ a pénzt, zést! Házalóktól, akik ter-
majd valamilyen ürüggyel próbál ményt, tüzifát árulnak, 
egyedül maradni a helységben és ne vásároljon, azokat, 
az áldozatok megtakarított pénzét vagy más idegen sze-
eltulajdonítani. Ez a személy fel- mélyeket semmi-
tehetõleg szlovák rendszámú fe- lyen esetben se en-
hér gépjármûvel közlekedik és gedjen be a lakás-
nagy valószínûséggel szlovák ál- ba! Gépkocsijá-
lampolgár. Kérjük a lakosságot, ban ne tartson érté-
hogy ha a szolgáltató cégek kép- keket, ha módja 
viselõi keresik fel Önöket, min- van, lássa el riasztó-
den esetben kérjék a fényképes val és mindig zárja 
igazolványukat, amely igazolja, be! A gépkocsit lezá-
hogy valóban annál a cégnél dol- ratlanul még lakása e-
goznak. A fenti közüzemi cégek lõtt se hagyja, egy pilla-
képviselõi általában olyan gépko- natra sem! Kísérje figyelem-
csival járnak, aminek az oldalán mel szomszédjai és az utca éle- A megrongált turul

RENDÕRSÉG 
(TEL.: 107, 112)
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Visszatekintõ
2010. január-február
Kazári Élet és Szó

Köszönet
A Kazári Napraforgó Óvoda óvodásai és dolgozói köszönetet mondanak 

Angyal Edit és Nagy Szilárd szülõknek, hogy játékokat vásároltak karácsonyra, 
ezzel nagy örömet szereztek a gyerekeknek.

Köszönetet mondunk továbbá Szász Istvánné Mariska néninek, hogy fenyõfája felajánlásával 
biztosította az intézmény Karácsonyfáját.

Karácsonyi Gála képekben

Nemzetközi siker - kazári fotókkal

A CIOF (Nemzetközi Folklórfesztiválok Szövet- a Salgótarjáni Fotóklub Egyesület tagja „Gyermek-
sége) „Fesztiválfotó-fotófesztivál” pályázati kiírásá- szerelem” (képünkön, balra) és Orbánné Balogh 
ra a Magyarországon készült és bírált, kiváló munká- Katalin budapesti fotós, „Kazári Hölgyportré” címû 
kat 2009. november 15-én Havannában a CIOF alkotása. A fotók 2008 évben a Hagyományõrzõ 
Nemzetközi Konferenciáján állították ki. A kiállítá- Hétvége rendezvé-nyen készültek. Gratulálunk és 
son 31 ország, 93 fotósától, 468 pályamû került a sok sikert kívánunk! 
zsûri elé, ahol különdíjban részesült, Gecse Lászlóné TL.
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Civilekrõl - civileknek
2010. január-február

Kazári Élet és Szó

Köszönjük azoknak a magán-
személyeknek és cégeknek, akik 
az elmúlt évben személyi jövede-
lemadójuk 1%-nak felajánlásával 
támogatták és az idén is támogatni 
kívánják, a településünkön mûkö-
dõ civilszervezetek munkáját.

Az egyesületek a befolyt támo-
gatásokat az alábbiak szerint 
használták fel: 

Polgárõr Egyesület Kazár – 
32.309 Ft-ot üzemanyag vásár-
lásra és az ifjú polgárõrök tábori Kazár Nyugdíjasaiért Egye-
utaztatására használta fel. sület – 68.888 Ft-ot az egyesület 

mûködéséhez és ügyviteli munká-
Kazári Faluszépítõ és Ha- jához szükséges anyagok vásárlá-

gyományõrzõ Egyesület – sára fordította.
309.919 Ft-ot hangszervásárlásra 
és fellépõ ruhák készíttetésére Kazár Községi Sport Egye-
használta fel, melyek az alapfokú sület - 51.000 Ft-ot felszerelésre 
mûvészeti oktatásban tanuló nép- és mûködési költségek fedezésére 
zenei együttesek és tánccsoportok fordította.
eszköztárát bõvítik.

Kazár Iskoláért Alapítvány – 
Kulturális és Környezeti Ér- 103.800 Ft-ot tanulók jutal-

tékvédõ Egyesület – 154.684 Ft- mazására, valamint a hátrányos 
ot a településen meghirdetett par- helyzetû gyerekek támogatására 
kosításhoz, virágosításhoz, faül- használta fel.
tetéshez szükséges palánták, vá-
sárlására fordította. Kazári Óvodásokért Alapít-

vány – 66.232 Ft-ot képes-
Acélgyári Szabadidõs Sport- ségfejlesztõ játékok vásárlására 

horgász Egyesület – 253.852 Ft- fordította.
ot haltelepítésre fordította.

Az ezévi felajánlásokat az alábbi 
címekre és számlaszámokra 
tehetik meg:

Kazári Faluszépítõ és 
Hagyományõrzõ Egyesület
3127 Kazár, Damjanich u. 3.

Adószám: 18634163-1-12

Kulturális és Környezeti 
Értékvédõ Egyesület
3127 Kazár, Kossuth u. 17.

Adószám: 18641080-1-12

Kazár Községi Sport 
Egyesület
3127 Kazár, Tanács u. 1.

Adószám: 18636842-1-12

Kazár Nyugdíjasaiért 
Egyesület
3127 Kazár, Kossuth u. 96.

Adószám: 18640223-1-12

Polgárõr Egyesület Kazár
3127 Kazár, Hunyadi u. 6.

Adószám: 18640807-1-12

Acélgyári Szabadidõ 
Sporthorgász Egyesület
3127 Kazár, Diófa u. 13.

Adószám: 19926146-1-12

Kazár Iskoláért 
Alapítvány
3127 Kazár, Szabadság u. 3.

Adószám: 18635298-1-12

Kazári Óvodásokért 
Alapítvány
3127 Kazár, Móricz Zsigmond u. 
17.

Adószám: 19161079-1-12

Civil egyesületek támogatása

A honlap elérhetõségei: 
www.polgarorsegk.uw.hu

www.polgarorsegkazar.xoo.hu
A honlapon mûködik egy Támogatóink címû reklámbox, amire 

lehet jelentkezni, elérhetõségeket feltölteni. 

A megjelenés díja: 2000 Ft/év.
Fekécs Zoltán
polgárõr elnök

Új honlapja van a Kazári 
Polgárõr Egyesületnek
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2010. január-február
Kazári Élet és Szó Civilekrõl - civileknek

ÚMVP III-as tengelyének ünnepélyes 
eredményhirdetése Kazáron  
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Diákélet 2010. január-február
Kazári Élet és Szó

A magyar kultúra napja alkalmából nagyszabású gálamûsort rendeztek 2010. január 22-én, az Aba Sámuel 
Általános és Alapfokú Mûvészet Iskolában. Az ünnepséget Kapás Imre az iskola igazgatója nyitotta meg. A 
gálamûsor keretén belül Gregor József és unokái alkotásaiból rendezett tárlatot Osgyáni Lajosné ajánlotta a 
résztvevõk figyelmébe, mely 2010 márciusáig tekinthetõ meg az iskola galériájában. Ezt követõen az alapfo-
kú mûvészeti iskola tanulói, az ünnepi mûsorban különbözõ mûfajokban mutatkoztak be.

TL.

Gálamûsor a Magyar Kultúra Napja tiszteletére
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Emlékezés2010. január-február
Kazári Élet és Szó

Itt élt közöttünk...s most útra kelt. Elindult, hogy bejárja 
azt a titokzatos országot, ahonnan nincs visszatérés

Panni néni Kazáron született, és egészen halála napjáig itt 
élt. Soha nem vágyott el innen, számára Palócföld volt a világ 
közepe. Sokat jelentett neki a szülõi ház, szerette 
anyanyelvét, az ízes palócot, valamint azokat az értékeket, 
amelyeket nagyapáinknak, dédapáinknak köszönhetünk. 
Tõle jobban senki nem ismerte a kazári hagyományokat és a 
népviseletet. Minden fodornak, minden csipkének ismerte a 
történetét. Tudta és érezte, hogy mindezt nem szabad veszni 

hagyni, ezért múltunk megõrzésének szentelte életét. Szokásainkat nem csak õrizte és ápolta, hanem 
tovább is adta, mindig szívesen mesélt a fiataloknak. Patyolat tiszta otthonában finom pampuskái, 
túróslepényei mellett jó volt hallgatni történeteit. Mi, akik ismertük õt, jól tudjuk, mit kaptunk tõle. 
Tudjuk mivel és mennyivel gazdagodtunk. Megtanultunk, mi az egymásra figyelés, a türelem és az 
önzetlen szeretet.

Panni néni igazi falusi asszony volt, õrizte a családi tûzhely melegét, összetartotta a családot, 
vigyázott szeretteire. De nem csak anya, feleség, barát volt, hanem híresség is, hiszen hozzá vittünk 
minden betérõ vendéget, minden látogatót, és õk - Panni néni segítségével magukra ölthették a híres 
kazári népviseletet, meséibõl megismerhették Kazár történetét, a régi falusi emberek életét.

Kazár az otthona volt, és az is marad. A falunkban élõ emberek élete egy-egy tégla abban a hatalmas 
építményben, amit Kazár, a kazáriak közössége jelent. Most, amikor Panni néni megtért atyáihoz, amint a 
régiek mondták, egy újabb tégla épül be végérvényesen ebbe a láthatatlan, de annál szilárdabb alapba, 
amelyre valamilyen titokzatos módon épülnek a mi hétköznapjaink.

Molnár Katalin
polgármester

Panni néni emlékére

Meghívó

Nemzeti ünnepünk, az 1848-as események 
162. évfordulója alkalmából

Kazár Község Önkormányzata ünneplésre hívja Önt és 

kedves családját március 15-én (hétfõn).

17.30 – 18.00 Gyülekezés az Aba Sámuel Általános 
és Alapfokú Mûvészeti Iskolánál

18.00 Felvonulás 
18.30  Ünnepi mûsor, megemlékezés, 

koszorúzás a 48-as emléktáblánál
19.30 Pilvax-kör a Magtárban

Mindenkit szeretettel várunk!

Kazár Község Önkormányzata
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Nõnap

Kiadja: Kazár Község Önkormányzatának Képviselõtestülete.
Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
Nyomdai elõkészítés: Viszkok Attila

2010. január-február
Kazári Élet és Szó

Szalai Pál: Nõnapi köszöntõ

Mi a nõ nekünk? Az egész világ maga a szüntelen változás,
Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az elsõ és végtelen önfeláldozás,
Õ õrzi elsõ lépteink, törli le könnyeink, testébõl etet, szeretetébõl nevel,
Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, õ a fény, a meleg  és minden ami jó,
Semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, õ maga is átalakul, megváltozik,
Elõbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költõk ihletõje, szerelem és õrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis 
kínja és a mennyország ígérete,

Mindez õ, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi õérte.
Köszöntöm hát õket, a nõket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és 
minden nap önként tesznek.
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