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Kõrispatakon jártunk

Beszámolónk a 7. oldalon folytatódik.

Tíz éves múltra tekint vissza a és vendégek együtt dolgoztak. tagja a laskasütést mutatta be a 
nógrádi falu és Kõrispatak kap- Útjuk találkozóvá szélesedett, vendéglátóknak, és ott tartózko-
csolata, amelynek jegyében, nem- ugyanis a felvidéki Gömörfalva – dásuk során segítõkészségükrõl is 
régiben egy hetet töltöttek az er- amelyhez szintén baráti szálak tanúbizonyságot tettek a vendé-
délyi településen a kazáriak. A fûzik Kazárt – küldöttségét is ven- gek.
mostoha idõjárás, a nagy esõzés dégül látták a kõrispatakiak. A 
következtében a hegyekbõl lezú- kazár Táncegyüttes a vendéglátók forrás: 
duló csapadék áradást okozott, falunapi rendezvényén erdélyi Nógrád Megyei Hírlap
három ház összedõlt, s a hordalék, táncokkal kedveskedett a közön-
az iszap eltávolításán vendéglátók ségnek, a kazári delegáció többi 
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Kazár, Damjanich u. 15-17.

A Kulturális és Környezeti Ér-
tékvédõ Egyesület, Kazár Község 
Önkormányzatának támogatásá-
val, 2009 májusában pályázatot 
nyújtott be az „Európai Mezõgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alapból a 
vidéki örökség megõrzéséhez 
igénybe vehetõ támogatások” 
pályázati felhívásra, a Kazár, 
Damjanich u. 15-17. alatt kialakí-
tandó „Hagyományok Portája” 
megvalósítására. A pályázat sike-
resnek bizonyult, a megítélt támo-
gatás összege 46.222.493.- Ft. 

Az építési engedélyt Bátonyte-
renye Város Önkormányzatának 
Jegyzõje 2010. január 27-én adta 
ki.

Az építési munkák kivitelezõ-
jének kiválasztására nyílt felhívá-
sos közbeszerzési eljárás került 
kiírásra, melyre két ajánlat érke-
zett. A bírálati szempontok alap-
ján a nyertes vállalkozó a szécsé-
nyi Univerzál Építõ- és Szolgálta-
tóipari Kft lett, 39.494.583.- Ft-os 
ajánlattal. A törvényben elõírt ha-

A munkaterület átadása óta a alapvezetékelések, megvalósult a táridõn belül a közbeszerzési eljá-
projekt megvalósítása az ütem- tetõ felújítása. A kivitelezés szer-rás ellen kifogás nem érkezett, 
terv szerint halad. A bontás, majd zõdés szerinti befejezési határide-ezért a nyertes vállalkozóval a ki-
az alapok megerõsítése után je 2010. december 2-a. vitelezési szerzõdés 2010. május 
újraépítésre került a 15. számú 27-én aláírásra, a munkaterület 
épület. A másik épületben elké- Konszki Péterpedig átadásra került. 
szültek a gépészeti és villamos 

2010. július
Kazári Élet és Szó

Hagyományok Portája
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munkák elvégzésével a legkedve- dalon a folyóka, valamint a vizes Kazár, Damjanich u. 19.
zõbb ajánlattevõt, a Tarnavölgye blokk kialakítása, az épület fûtési 
2008 Kft-t bízták meg. rendszerének kiépítése, acélle-A Palóc Út Egyesület geszto-

A kivitelezés során eddig elké- mez kompakt lapradiátor hõle-rálásával Kazár Község Önkor-
szült az új bejárat és a bejárati lép- adókkal, rejtett (falban, padlóban mányzata és hét másik település 
csõ, a régi padlóburkolatok és vezetett) mûanyagcsövezéssel, (magyarországi és szlovákiai) 
aljazatok elbontása, új burkolatok fali kombi gázkazán elhelyezésé-2008 decemberében pályázatot 
(hajópadló, kõlap, kerámia) vel. A meglévõ elektromos háló-nyújtott be a „Magyarország-
készítése, a meglévõ nyílászárók zat elbontásra került, új hálózat Szlovákia határon átnyúló együtt-
felújítása, ahol szükséges új kiépítésére került sor, mûanyag mûködése” pályázati felhívásra. 
nyílászárók elhelyezése, a rossz védõcsõben réz vezetékeléssel, új A megítélt támogatás Kazár Köz-

ség esetében mindösszesen 
79.000.- Euró (bruttó), ebbõl az 
építés 58.000.- Euró (bruttó).

Az építési engedélyt a Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hivatal 
Észak-magyarországi Iroda 2009. 
november 2-án adta ki. 

állagú vakolat leverése, új készí- lámpatestekkel, kapcsolókkal, A kivitelezési munkák elvég-
tése, a vakolt felületek meszelése, dugaljakkal, illetve riasztó rend-zésére Kazár Község Önkor-
faszerkezetek mázolása, és a lába- szerrel. mányzata 3 vállalkozótól kért 
zat felújítása. Elkészült továbbá A tetõszerkezet felújítására és ajánlatot. A képviselõtestület 
az épület körüli járda, a hátsó ol- a héjalás (cserépfedés) cseréjére döntése értelmében a kivitelezési 

az idõjárástól függõen, elõrelát-
hatólag augusztus hóban kerül 
sor.

Konszki Péter

Hagyományõrzõ Galéria
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turális és épített örökségét 
fotózzák.

Az elkészült fotóanyagból 
vándorkiállítást szerveznek a 
résztvevõ településeken, és elké-
szül egy kiadvány is.

Kazár Község Önkormányzata 
140.572 Eurót nyert az EACEA 
„Európa a polgárokért” program 
keretében. A program elsõ koordi-
nációs egyeztetése július utolsó 
hétvégéjén volt Liptovska Teplic-
kán. A programban résztvevõ tele-
pülések négy-négy fõvel képvi- ételkülönlegességeiket. A program során három konfe-
seltették magukat a találkozón, 2011 júliusában – augusztusá- renciát szerveznek, ahová telepü-
melyen meghatározták a projekt ban a települések zenészei, zene- lésenként öt fõ érkezik. 
kétéves programját, rendezvénye- karai és táncosai találkoznak (te-
it, kiadványát. lepülésenként tíz fõ) egymás ze-

Megállapodtak abban, hogy nei hagyományaival és táncaival. 
2011 nyarán amatõr képzõmûvé- Közös produkció készül, amely  A következõ konferenci-
szeti tábort szerveznek, ahová DVD-n is megjelenik majd, és át a Hagyomány és Modernizáció 
minden településrõl négy-négy hangversenyt is adnak több tele- témakörben szervezik, majd 2012 
alkotó érkezhet. A táborban elké- pülésen, a programban résztvevõ áprilisában egy programzáró kon-
szült fafaragásokból vándorkiállí- falvak ünnepein. ferenciára kerül sor Kazáron, 
tást szerveznek a programban A programban 2011 nyár vé- „Együtt Európában” címmel.
résztvevõ településeken. gére, kora õszre terveznek egy A programnak külön honlapja 

2011 májusában Európai Sza- fotótábort is, három fõvel telepü- készül, ahol figyelemmel lehet 
kácsakadémiát szerveznek, ahová lésenként, akik a települések éle- kísérni a projekt pontos helyzetét, 
településenként öt-öt kiváló faka- tét, fejlõdését, rendezvényeit, kul- készülnek kiadványok, DVD-k, a 

konferenciákról pedig publikáci-
ók. A találkozóról, a feladatok el-
osztásáról emlékeztetõ készült, 
amelyet minden településre eljut-
tattak. 

nálforgató hölgy vehet részt, akik 
megtanítják egymásnak telepü-
lésük, környékük nemzeti ételeit. 
A négynapos program végén kö-
zös szakácskönyv készül, és a 
Laskafesztiválon is bemutatják 

Az elsõ 
konferencia témája A helyi termé-
kek és a gazdaságfejlesztés lesz, 
és Harkácson kerül majd megren-
dezésre.

A találkozóra meghívott 
polgármesterek és képviselõk 
részt vettek a XV. Liptovska Tep-
licka-i Folklór Fesztiválon is.

2010. július
Kazári Élet és Szó

Polgármesterek találkozója Teplickán
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Tájékoztató az 
önkormányzati választásokról

A Magyar Köztársaság Elnöke 204/2010 (VII.16) KE határozatával 
2010. október 3-ra kitûzte a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek 

általános választásának idõpontját.

A 2010. évi önkormányzati választás részben eltér a 2006. évitõl, 
mivel az országgyûlés új törvényt (2010. évi L. tv) alkotott a képviselõk 

és polgármesterek választásáról. A legjelentõsebb változás Kazár vonatkozásában, 
hogy az eddigi 9 képviselõ helyett csak 6 képviselõ 

választható a képviselõ-testületbe.

A választásokhoz kapcsolódó fontosabb idõpontokról

A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt 
az ajánlószelvénnyel együtt (kopogtató cédula) 
2010. augusztus 16. és augusztus 19-e között

minden választópolgárnak meg kell kapnia.

A névjegyzék 2010. augusztus 18-tól 2010. augusztus 22-ig 
közszemlére kerül a körjegyzõség hivatalában, a névjegyzékben 

történõ kihagyás, illetõleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 
2010. augusztus 18-tól 2010. augusztus 22-ig lehet kifogást benyújtani.

Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet.

A cigány kisebbségi önkormányzati választásról 

Kazár Helyi Választási Bizottsága a 1/2010 (VIII.02) sz. határozatával 
2010. október 3-ra kiírta a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzati Képviselõk Választását. 

A jogszabályi változás miatt a törvény 
2010-ben 4 képviselõ választására ad lehetõséget. 

A szavazás helyérõl

A választópolgárok a szavazás helyérõl az értesítõ szelvényen kapnak 
tájékoztatást, a szavazókörök helye a tavaszi választás óta nem változott. 

A cigány kisebbségi szavazókör az általános iskola 
felsõ tagozatában kerül kialakításra.

Amennyiben a választással kapcsolatban bármilyen információra van szükségük, 
a Helyi Választási Iroda vezetõjéhez, Mona Gyula körjegyzõhöz fordulhatnak.
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Ebben az évben is július hó-
napban, harmadikától tizenegye-
dikéig rendezték meg a Mátrai 
Mûvészeti Napok rendezvényso-
rozatot. Kazár negyedikén adott 
helyet a már jól ismert program-
nak. -

ház -

 Ezt követõ-
en gyalogtúra indult Vámos Ká-
roly erdõ technikus vezetésével a 
riolittufához, ahol a Magyar Va-
dászkamara Kürt Együttese adott 
erdei koncertet. Az est folyamán a 
túrában megfáradtakat falusi ven-
déglátás várta a Magtárház udva-
rán, ahol zsíros kenyeret és 
krumpli laskát szolgáltak fel a 
helybeliek.

TL.

A rendezvény a Mag
tár ban, a Nógrád Megyei Fo
tóklub Egyesület kiállításának 
megnyitásával indult, a képeket 
Dr. Fancsik János ajánlotta az ér-
deklõdõk figyelmébe.

Muzsikál az erdõ



7

Kõrispatakon jártunk2010. július
Kazári Élet és Szó



8

Kazári búcsú
2010. július

Kazári Élet és Szó

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

Kazár Község Önkormányzatának képviselõtestülete meghirdeti 

a tulajdonát képezõ Sport Café ingatlan bérleti jogát. 

A pályázatot 2010. augusztus 31-ig zárt borítékban kell benyújtani 

a Körjegyzõség Hivatalában (3127. Kazár Tanács út 1 sz.)
A pályázatban be kell mutatni a mûködtetésre irányuló elképzeléseket,

a programtervet, a nyitvatartás tervezett idejét, 
valamint az ajánlott bérleti díj mértékét.

A képviselõtestület fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenítésére. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás 

Mona Gyula körjegyzõtõl kérhetõ. 

(32/341-333)


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

