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Laska Fesztivál és Tócsni Parti
Május utolsó hétvégéjének 

szombatján az a hír járta, hogy a 
kazáriak jóban lehetnek a Min-
denhatóval, mert a legutóbbi, im-
máron harmadik alkalommal 
megrendezett Laska Fesztivál és 
Tócsni Parti szombatjára és vasár-
napjára hihetetlen össznépi aka-
rattal elûzték a rossz idõt, vele 
együtt pedig a bántó szellemeket.

Nem túlzás azt mondani, hogy 
kel álltak csatasorba a laskás, tapssal kísért elismerését.ez a program szívügye mindenki-
tócsnis fõzõ tudósok. Olyan A színpadon két napon át fo-nek, legyen az fiatal, vagy idõs, 
ízmesterek is megjelentek, akik lyamatosan váltották egymást a picinyke ugráló kisfiú, kislány, 
különleges levessel, pörkölttel, különbözõ tánc- és énekcsopor-nagykamasz, vagy éppenséggel 
vadból készült étellel próbálták tok, iskolai társulások, de orszá-önkormányzati képviselõ és mun-
megnyerni a szélesebb publiku- gosan ismert sztárok is szórakoz-katárs.
mot, nem utolsó sorban pedig a tatták a közönséget, mert a laska, a A Laska Fesztiválon ebben az 
zsûrit. tócsni magában mit sem ér. esztendõben 53 csapat indult. 

Itt volt Zséda és Dévényi Tibi Nem csak a környékrõl érkeztek 
bácsi is, de Szõllõs Robi sem hiá-ide szerencsét próbáló fõzõasszo-
nyozhatott.nyok és férfiak jókedvû társasá-

Végezetül sorakozzék itt a há-gokba verõdve, hanem Kispest-
rom kategória gyõztesének neve: rõl, Tolna megyébõl, Hajdú me-
tócsni kategóriában a szomszédos gyébõl és Borsod megyébõl, sõt 
Tar település Csevice nevû cso-még a szomszédos Szlovákiából, 
portja vitte el a pálmát, a laskák Lengyelországból, Csehország-
versenyében a Karancskeszi Alíz ból és Erdélybõl is.

A világraszóló eredmény meg- Csodafalváról együttes végzett az 
született. Összesen 5679 laska pi- élen, 
rult meg a tûzhelyen, felhasználva 
448 kg burgonyát, 110 kg lisztet, 6 
kg sót, 7,6 kg zsírt, 100 kg tûzifát,  Az 53 induló 
valamint 2 db 11 kg-os gázpalac- csapat mindegyike különdíjban  Valóban, micsoda 
kot, és begyûjtve a fesztiválon részesült.forgatag volt ez. Találó, nem 
megforduló mintegy 6000 vendég egyszer szellemes csapatnevek-

A fesztivál alkalmával bejelen-
téssel is élt Kazár: Guiness Re-
kord felállítására vállalkoztak. A 
kazáriak kijelölt 12 fõs csapata és 
segítõik 24 órán keresztül sütötték 
a laskát. Egy korábbi rekord meg-
döntéséhez az ötezres darabszá-
mot kellett jelentõsen túlszárnyal-
niuk.

Miközben az összakarat folya-
az egyéb kategória gyõztese matosan kergette szemével, agyá-

pedig a csákányházi Gyöngyvirág val az erõszakoskodó zord felhõ-
Asszonykórus lett, egy igazi tájé-ket, a nap mindig ki-kisütött, 
tellel, a gancával.mintegy erõt adva a fõzõseregnek 

a kitartáshoz…

Beszámolónk a 8. oldalon folytatódik.
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A Kulturális és Környezeti Ér-
tékvédõ Egyesület 2009-ben sike-
res támogatási kérelmet nyújtott 
be az Európai Mezõgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a vidéki nak adott otthont – külsõ-belsõ tok megkezdõdtek, megtörtént a 
örökség megõrzéséhez igénybe felújítását és korszerûsítését, az új munkaterület átadása. 
vehetõ támogatás jogcímre, így funkcióknak megfelelõ kialakítá- Az eredeti stílusjegyek megõr-
46 millió forint támogatást nyert a sát foglalja magába. zése és a helyi védettség miatt a 
„Hagyományok Portája” címû A közbeszerzési eljárás lezaj- tervezett átalakítás során a hom-
projekt megvalósítására. lott, a nyertes kivitelezõ az Uni- lokzaton nagy átalakítások nem 

A fejlesztés a 74-75. helyrajzi verzál Építõ és Szolgáltató Kft. történnek, csak a két épületszárny 
számon található épület – mely lett. 2010. június 1-jén a munkála- egységes kialakítására, az eredeti 
eddig a Mackó és babakiállítás- állapotok visszaállítására való tö-

rekvés jelenik meg. A kis fehér 
épület jelenlegi formájában telje-
sen használhatatlan, mivel állapo-
ta leromlott és veszélyes, de a 
nyugati épületszárny is felújításra 
szorul. A projekt keretében tár-
gyaló helyiség, ahhoz kapcsolódó 
vizesblokk, kézmûves szobák és 
kézmûves raktárhelyiségek kerül-
nek kialakításra, valamint megva-
lósul az épület akadálymentesíté-
se és a vagyonvédelmi rendszer 
kialakítása is. A nyitott szín alatt 
és az udvarban összesen 4 darab 
kemence kerül elhelyezésre a ren-
dezvények és a programok kiszol-
gálása érdekében. A meglévõ 
rossz állagú kerítés elbontásra ke-
rül, új kerítés és kapu készül. 

A beruházás még az idén meg-
valósul: a projekt befejezésének 
határideje 2010. december 2.

A határokon túlról 200 vendég örömmel köszöntötték a szlováki- vizsgázik, jól vagy rosszul. A kis-
érkezett Európa négy országából, ai Gömörfalva csapatát, a csehor- települések egymásra találása 
olyan kistelepülések képviseleté- szági Liptálból érkezõ delegációt, rendkívül fontos mozgatóerõ. Az 
ben, melyek mindegyike a maga valamint a lengyelországi Kuni- alapproblémák szinte teljesen 
országában elnyerte az „Év falu- owból és az erdélyi Kõrispatakról azonosak Csehországban, Len-
ja” címet. A kazári eseménysoro- érkezett vendégeket. gyelországban, Erdélyben, vagy 
zatot megelõzõen augusztusban A program keretén belül a tele- éppen Szlovákiában. De ahol 
Liptovska Teplicka szervezett ha- pülések vezetõi és a delegációk megfelelõ szellemi potenciál te-
sonló, nagyszabású összejövetelt. tagjai egy napot csakis annak remtõdik hozzá és vannak „hadra 
Most õk is eljöttek a kazári ren- szenteltek, hogy kicseréljék egy- fogható” emberek, mégpedig a 
dezvényre. más tapasztalatait, gondolatait a nemzedékek összefogását is rep-

A mostani tanácskozás az falufejlesztés különbözõ lehetõ- rezentálva, ott igazi értékek te-
„Európa a polgárokért” – Europa ségeirõl, formáiról. remthetõk.
for Citizen's Program” keretében Az európai uniós gondolko-
jött létre. A házigazdák nagy dásmód mindig a gyakorlatban 
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Az önkormányzat februárban meg, és a mûvészek köztéri da- az idõre szervezzük az Európai 
nyújtotta be pályázatát közvetle- rabokat, palóc mesterfigurákat Szakácsakadémiát Nõknek. A 8 
nül Brüsszelbe, egy 8 község test- fognak készíteni. Az elkészült ország fiatal zenészei itt lesznek 
vértelepülési kapcsolatára épülõ, darabokból kiállítást szervezünk, majd jövõre a Muzsikál az erdõn, 
kétéves programsorozatra. és valamennyi településen bemu- és közös hangversenyt adnak. 

A program sikeres volt, így tatjuk. Lesz zenei és néptánc tábor Lesz Természeti és Fotótábor is, 
140.572,44 Eurót nyert a telepü- Kõrispatakon, ahol a résztvevõ amelyek anyagából kiadvány és 
lés az elképzeléseinek megvalósí- országok táncosai közös produk- kiállítás is készül. A programot 
tására. ciót hoznak létre, amit be is 2012 májusában zárjuk Kazáron. 

A programban a Laskafeszti- mutatnak a Kõrispataki faluna- A két éves programból több kiad-
válon résztvevõ településeken pon. Három konferenciát is szer- vány, kiállítás, DVD készül, és 
(Kõrispatak, Harkács, Liptovska, vezünk közösen a települési egye- önálló honlapja is lesz ennek a 
Teplicka, Liptál és Kuniów) kí- sületekkel, Fenntartható vidékfej- programnak. A program teljes 
vül, újabb 3 település kapcsolód- lesztés, Hagyomány és moderni- lebonyolítását a szlovákiai Lip-
hat be a programba, Ausztriából záció, Helyi termék és gazdaság- tovska Teplickán beszélik meg a 
Schönbach, Szlovéniából Kosko fejlesztés címmel. Ez utóbbi Har- települések polgármesterei még 
és Németországból Sachsen. A kácson lesz. ebben a hónapban.
program keretén belül szerve- A következõ évi Laskafeszti-
zünk amatõr képzõmûvészeti tá- válon valamennyi település csa-
bort, ahová fafaragókat hívunk pata részt vesz majd, hiszen erre 

A híradásokban sokkoló képe résztvevõ mintegy 50 embernek 
ket láthattunk és még láthatunk az köszönjük az áldozatos munkát.
áradó patakok, folyók pusztításá
ról.

A védekezésben 

- Hunyadi út kritikus szakaszain 
1200 db homokzsákot helyeztünk 

- ki.
 Az országos esõzések a tele- A patak megemelkedett víz-

pülésünkön található patakok víz- szintje miatt felvettük a 
szintjét is jelentõsen megemelték. kapcsolatot az ÉMÁSZ 
2010. június 1-én a Kazár 08 és a Rt-vel, mivel a transz-
415 hrsz. alatt nyilvántartott pata- formátor oszlop ve-
kok – Kazár Béla teleptõl Kazár szélybe került. Az 
Hunyadi útig – erõteljesen meg- ÉMÁSZ munkatársa a 
duzzadtak, ezért a délutáni órák helyszínre kiérkezve 
folyamán megkezdtük a felkészü- megállapította, hogy 
lést arra az esetre, ha a patak kiön- nincs szükség intézke-
tene. Húsz tonna homokot a kriti- désre.
kus szakaszon ledepóztuk, illetve A fenti feladatok 
a katasztrófavédelmi igazgató- elvégzésének eredmé-
ságtól 1000 db zsákot igényel- nyeképpen – a zápor-
tünk, majd késõbb a védekezés tározó lezárásának kö-
során újabb 400 db-ot hoztunk el. vetkezményeként – 

Este 18.00 órától – mivel a pa- 22.45-kor a védekezési 
tak szintjét kritikusnak ítéltük munkálatokat befejez-
meg – megkezdtük a védekezést tük, a patakok vízszint-
az alábbiak szerint: jei csökkentek, a kárt 

A záportározó kifolyó nyílását sikerült megelõzni.
lezártuk. A Dózsa György út – 
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Támogatás az IKSZT kialakítására és muködtetésére

A Kulturális és Környezeti Ér-
tékvédõ Egyesület két sikeres for-
dulón túljutva, 2010 áprilisában 
kapta kézhez azt a támogató hatá-
rozatot, amelyben Integrált Kö- sítását, 6,5 millió forint pedig a vítése valósul meg. Az épület ren-
zösségi és Szolgáltató Tér mûködtetés biztosítását szolgálja deltetése megváltozik: a közös-
(IKSZT) kialakítására ítélt meg majd az elsõ három évben. ségi és szolgáltató -
támogatást az MVH Vidékfejlesz- A településen jelenleg a Mag- -
tési Támogatások Igazgatósága. tár Közösségi Ház ad otthont a kö-

-
-

 a hozzá tartozó kiszolgáló 
helyiségekkel. 

A mûködéshez szükséges esz-
közök, bútorok, berendezések egy 
része már a pályázó és az együtt-
mûködõ civil szervezetek rendel-
kezésére áll, 

-

Az akadálymentesen kialakí-
tandó épületben, két szinten elkü-
lönítetten biztosíthatók lesznek a 
különbözõ funkciók: Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat informá-
ciós pontja, ifjúsági programok, 

Az egyesület az Európai Me- zösségi programoknak és szolgál-
, közösségi zõgazdasági Vidékfejlesztési tatásoknak. 

internet hozzáférés, Teleház, civil Alapból nyújtandó, a vidéki gaz-
szervezetek, egészségfejlesztési daság és lakosság számára nyúj-
programok, Állami Foglalkozta-tott alapszolgáltatások körében az 
tási Szolgálat információs pontja, IKSZT kialakítására és mûködte-
kulturális és szabadidõs progra-tésére igénybe vehetõ támogatá-
mok. sokra benyújtott kérelem alapján 

A beruházás várhatóan nyár a 68 millió forint teljes költségû A fejlesztés keretében az 
végén, a közbeszerzési eljárás le-projekt megvalósításához 54 mil- IKSZT-nek otthont adó, önkor-
folytatása után kezdõdik meg. lió forint támogatást nyert. Ennek mányzati tulajdonú épület felújí-

nagy része a beruházás megvaló- tása, funkcióknak megfelelõ bõ-

térben tanácsa
dó- és civil irodákat, fogadó helyi
séget, közösségi és kiállító teret, 
ifjúsági klubot, információs pon
tot és könyvtár helyiséget alakíta
nak ki

a hiányzó eszközök a 
projekt keretében kerülnek be
szerzésre.

információnyújtás a lakosság és a 
vállalkozások számáraMivel ezek köre egyre 

bõvül, szükségessé vált a rendel-
kezésre álló terület növelése. Ezt 
az épület belsõ udvarában álló 
volt lakóépület átalakításával 
oldják meg, így kialakítva az 
IKSZT-t.

Berki Ferenc fõtörzsõrmester, ba, majd 2006 decemberéig So-
1979 novemberében született Sal- moskõújfaluban teljesített szol-
gótarjánban és jelenleg is ott la- gálatot, mint útlevélkezelõ. Ké-
kik. Általános és középiskolái sõbb járõri feladatokat látott el. 
tanulmányait Salgótarjánban vé- Ebben az évben került át a Salgó-
gezte. Szakképzettsége gépgyár- tarjáni Rendõrkapitányságra, 
tás-technológus. Az iskolai évek mint járõr. Két év múlva kinevez-
után, egy rövid ideig a Sal- ték járõrvezetõnek és 2010 június 
gótarjáni Acélgyárban helyezke- 1-i hatállyal, Kazár Község kör-
dett el, ezt az idõszakot a sorkato- zeti megbízottjaként teljesít ren-
nai szolgálat szakította meg. A dõri szolgálatot.
katonai szolgálat alatt átszerelt a 
Határõrség hivatásos állományá-

Új körzeti megbízott a településen
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Közmûvelõdési záró fórumot A következõ évben már kötele- nak. Tudatosan létrehoztak továb-
rendezett a Karancs-Medves Köz- zõ tantárgy volt a kazári iskolában bá több civil szervezetet, min-
kincs Kerekasztal – a kazári Mag- a helytörténet és a néptánc, hiszen degyiket egy-egy települési kép-
tárházban. A Salgótarjáni Kistér- az önkormányzat fontosnak tar- viselõ patronálja, s mindegyiknek 
ség Többcélú Társulása által ta- totta, hogy a gyermekek büszkék van egy-egy saját maga által felü-
valy nyáron benyújtott pályázat legyenek arra a településre, ahol gyelt rendezvénye. Mindezek fej-
eredményeként jött létre a Ka- élnek. Az Aba Sámuel azóta négy- lesztéséhez jó idõpontban kezd-
rancs-Medves Közkincs Kerek- száz fõs általános és alapfokú mû- tek hozzá, hiszen az elmúlt évek-
asztal, amely közmûvelõdési stra- vészeti iskolává nõtte ki magát, s a ben folyamatosan volt pályázati 
tégiát állít össze. A kerekasztal fiatalok büszkén viselik a kazári forrás falumegújításra, hagyo-
Salgótarján és Karancslapujtõ népviseletet. mányõrzésre.

után Kazáron rendezte meg har- – Hasonlóan kulcskérdésnek A fórum keretében Tõzsér 
madik, egyben utolsó közmûvelõ- tekintettük az idõseket is, hiszen László mûvelõdésszervezõ a ka-
dési fórumát. náluk van az a tudás, az az érték, zári kulturális életrõl tartott elõ-

A helyi hagyományõrzõk – az amelyet tovább kell adni. Ezekre a adást, Harmosné Végh Mária 
Aba Sámuel iskola néptáncosai, hagyományokra építve találtuk ki közoktatási és kulturális referens 
illetve Sándor Gergõ mesemondó a rendezvényeinket, így a Kazári pedig Salgótarján és környéke 
mûsorát követõen – Molnár Kata- búcsút vagy a Laskafesztivált. Sõt, kulturális stratégiájának elõké-
lin, Kazár polgármestere nyitotta olyan értékek is felszínre ke- szítésérõl számolt be. Ezt követõ-
meg a rendezvényt, aki beszámolt rültek, amelyekre korábban nem en pedig fórumbeszélgetés kezdõ-
arról a munkáról is, amelyet az is gondoltunk, könyv született dött a kistérség közmûvelõdésé-
elmúlt tizenöt évben a közmûve- például egy idõs néni tollából, nek jelenérõl és jövõjérõl.
lõdés terén végzett a település. illetve a kazári receptekbõl – fo-
Mint mondta, 1995-ben készült el galmazott Molnár Katalin.
a hosszú távú falufejlesztési prog- A polgármester kitért arra is, (forrás: 
ram, amelynek a néphagyomány hogy hasonló jelentõséget tulaj- Nógrád Megyei Hírlap)
és a népmûvészet is fontos része donítottak a fennmaradt népi 
volt. építészeti örökségek megóvásá-
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Megnevezés 
Nyitó 

(2009.01.01) 
(eFt) 

Záró 
(2009.12.31.) 

(eFt) 

Változás 
(%) 

Saját tõke 2.529 2.939 116,22 
Induló tõke 3.000 3.000 100,00 
Tõkeváltozás -471 - 61 - 
- ebbõl tárgyévi eredmény 184 409 222,29 

Céltartalék    
Kötelezettségek 2.137 848 39,69 
Hosszú lejáratú kötelezettségek - - - 
Rövid lejáratú kötelezettségek 2.137 848 39,69 

Passzív idõbeli elhatárolás 13.156 2.339 17,78 
FORRÁSOK 17.822 6.126 34,38 
 

Megnevezés Bázis (%) Tárgy (%) Index(%) 
Befektetett eszközök fedezettsége 46,78 65,55 140,13 
Befektetett eszközök aránya 30,34 73,20 241,27 
Saját tõke aránya 14,19 47,98 338,13 
Tõkeszerkezeti mutató 84,50 28,86 34,16 
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Laska Fesztivál

A 24 órás 5679 db laska elkészítésével felállított rekordot az alábbiak érték el:

Csapattagok: Merényi Tamásné, Hársi Jánosné, Pántya Imréné, Kovács Jánosné, Cziglerné Pántya 
Mónika, Jónás Zsuzsanna, Vas Enikõ Gabriella, Batáné Hársi Katalin, Pántya Zsuzsanna, Lantos 

Éva, Fekete Zsolt, Dobor István. Ellenõrök, számlálók, segítõk: Sütõ Kálmán, Sütõ Kálmánné, Balogh
István, Balogh Istvánné, Balogh Stefánia, Kurucz Johanna, Kurucz Henrietta, Havranné Susán 

Xénia, Telek Tibor, Tóth Norbert, Gecse Roland, Gecse Ákos, Hársi Tamás, Kovács Zoltán, Radics
Ádám, Bánkúti Gergõ, Papp Ferenc, Czecze Martina, Bérci Gergõ, Körmendy Richárd 

és még sokan mások, akik segítették a rekordkísérlet megvalósulását.

Külön köszönet a kazári nyugdíjasoknak, az MHG csapatának és a Tizen5let fiataljainak 
az önzetlen és kitartó munkájukért.

Nagy tisztelettel megköszönöm, hogy hozzájárultak a III. Kazári Laskafesztivál és Tócsni Parti 
sikeréhez és így támogatásukkal, ajándékaikkal díjazni tudtuk a fesztiválra nevezõ 53 csapatot. 

Segítségüket köszönöm, munkájukhoz sok sikert kívánok!

Böbe mértékszabóság (Kazár), Malomkalács Vendégház (Kazár), Flamingó Virág (Kazár), Bohém 
Presszó (Kazár), Dávid Róbert vállalkozó (Kazár), 100-as kisbolt (Kazár), Bátonyrehab Kft. 

(Bátonyterenye), P&P 2000 Kft. (Eger), Zagyva völgye Kft. (Bátonyterenye), 
Szövet Bolt munkatársai (Kazár), Lak-Heg Balog Kft. (Kazár), Karfiol Bt. 

(Budapest), Axamo Kft (Kazár), Ecsegi Cukrászda (Kazár), Anifer Kft. (Kazár), Géczi Mária 
vállalkozó (Kazár), Falkorona Bt. (Kazár), Javít Ász Kft. (Kazár), Kispest Önkormányzata 

(Budapest), Balatonkenesei, Balatonakarattyai Lokálpatrióta Egyesület (Balatonkenese), Clear & 
Lucky Kft. (Kazár),Wildsystem Kft. (Budapest). 

A további együttmûködés reményében,

Molnár Katalin
polgármester 
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Laska Fesztivál
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Az idei tanévben is jól szere-
peltek ötödik és hatodik osztályos 
tanulóink a Hagyományok háza 
által szervezett Forgószél hon- és 
népismereti levelezõs versenyen.

A negyedik forduló után 
tizenkét tanulónk jutott be a kö-
zépdöntõbe, hatan pedig a buda-
pesti országos döntõben mutat-
hatták be tudásukat. Dancsok Er-
zsébet és Csepela Richárd har-
madik, Oláh Ervin és Andrási 
Panna második, Szappan Réka és 
Kunkli Szabina pedig elsõ helye-
zést ért el. A nyertesek jutalma 
egy egyhetes somogydöröcskei 
táborozás.

A hetedik és nyolcadik osz-
tályos tanulók a Garabonciás ver-
senyen indulhattak, ahol önálló 

reznünk, Kakuk Evelin és Kovács országos döntõbe, ahol szemé-
kutatómunkát kellett végezniük a 

Vivien holtversenyben második lyesen adták elõ a népmesékrõl 
népmesék típusairól, mûfaji tulaj-

helyet ért el, Dér Leonóra és Telek készített prezentációjukat. Az õ 
donságairól, nyelvi jellegzetessé-

Máté maximális pontszámmal az jutalmuk is egyhetes táborozás.
geirõl.

elsõ helyen végzett. Mind a négy Minden Garabonciás és For-
Az egész éves munka után az 

versenyzõ meghívást kapott az gószél versenyzõnek gratulálunk!
elsõ négy helyet sikerült megsze-

Kazári siker a Hagyományok házában

Ebbõl a tartalmas ötven évbõl 
47-et Kazáron töltött el, itt lett 
mindenkinek a „Tanár Úr”.

Kimagasló szakmai munkája 
mellett mindig részt vett a helyi 
közéletben. 1966-tól napjainkig 
úttörõ csapatvezetõként, tanács-
tagként, önkormányzati tanács-
nokként, alpolgármesterként dol-
gozott a faluért.

Munkájáért 1997-ben a „Köz-
társasági Bronz Érdemkeresztet”, 
1999-ben az oktatási miniszter 
Szolgálati Emlékérmét vehette át.

Aranydiplomájához nem csak 
az Aba Sámuel Általános és Alap-Különleges alkalomból kö-
fokú Mûvészeti Iskola minden szöntjük Kovács József kollégán-
pedagógusa, diákja, hanem a falu kat pedagógus napon. Ötven éves 
minden lakója nevében is gratulá-pedagógusi munkája elismerése-
lunk!ként a Szent István Egyetem 

aranyoklevelét veheti át a napok-
Kapás Imre, igazgatóban.

50 év elismerése
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Diákélet

Ballagás az óvodában

Ballagás az iskolában

Napraforgó Óvoda ballagóinak névsora:

Szabó Epifánia, Radics Tamás, Virág Dzsenifer, Botos Csaba, Sándor Zsóka, Berki Zoltán, Nagy 
Vanessza, Zsákai Károly, Kovács Tamás, Sziklai Alex, Miklós Márk, Kovács Tamás, Radics Dorina, 
Nagy Máté Kevin, Kiss Nikoletta, Nagy Zsuzsanna, Praveczki Kristóf, Juhász Domonik, Nagy Anna 
Maja, Ponyi Liliána Szonja, Sándor Illés Benedek, Nagy Máté Xavér, Kadlót Levente Dániel, Cseri 

Tamás, Botos Bianka, Kovács Dániel, Langa Roland Gábor.

Balogh Bálint, Baráth Vivien mt., Berki Eliz, Dányi Krisztina, Dányi Viktor, Dér Leonóra, Fekécs Ákos, 
Fülep Bernadett, Hangonyi Kálmán, Hunyadi Alexandra, Kakuk Ivett, Kakuk Patrik, Karsai Szabina, 

Koós Kitti, Kovács Darinka, Magdus Dalma, Matikovszki Cintia, Mikuska Vivien, Molnár Alexandra, 
Nagy Márk, Páldi Petra, Papp Domonik, Radics Árpád, Sándor Gergö, Szakos Krisztián, Telek Máté, 

Vincze Ágnes, Stark Petra mt.
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Gyereksarok

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

2010. május-június
Kazári Élet és Szó

Ezzel a címmel rendeztük meg 
az év május 21-én a salgótarjáni 
kistérség óvodásainak táncos, 
mesés kavalkádját, melyre a Bó-
bita Óvodafenntartó Társulás pá-
lyázat útján nyert támogatást.

A pályázat célja egy olyan él-
ményszerû program szervezése 
volt, amely közelebb hozza a 
gyermekekhez a népi kultúrát, 
elõsegíti értékeinek megismeré-
sét. Ezen kívül szerettünk volna 
lehetõséget biztosítani az ovisok-
nak arra, hogy megmutassák te-
hetségüket a vers- és mesemon-
dás, a népi játékok és a néptánc 
terén egymásnak, szüleiknek, az 
óvodapedagógusoknak és az 
érdeklõdõknek. A program szer-
vezésében, elõkészületében és le-

Az udvaron felállított kazári volt számunkra, hogy elfogadták bonyolításában részt vett a Salgó-
szõttesekkel és népviseleti ruha- a meghívást.tarjáni Kistérség Többcélú Társu-
darabokkal díszített színpad szí- Minden résztvevõ kisgyermek lás Munkaszervezete, a Salgótar-
nes és vidám hátteret biztosított az emléklappal és ajándékokkal tér-jáni Összevont Óvoda néhány 
itt fellépõ kis óvodásoknak. Nép- hetett haza. A rendezvény szüne-óvónõje és a Kazári Napraforgó 
tánc és népi játék kategóriában hat tében az éhes fellépõket és kísé-
óvodás csoport mutatta meg a rõiket a Magtárház alsó szintjén 
nagyközönségnek tudását, ráter- felállított büféasztal várta egy kis 
mettségét. süteménnyel, pogácsával, mely-

A Magtárház középsõ szintjén nek túlnyomó részét a kazári gyer-
egy meghitt mesesarokban pedig mekek szülei készítették. Ezúton 
– párhuzamosan a kint folyó népi is szeretnénk nekik megköszönni 
játékfûzéssel – a mese és a vers ezt a nagy segítséget. Száz kis 
kategóriában 22 óvodás (10 óvo- óvodás mozdult meg ezen a napon 
dából) állt ki a hallgatóság elé. Salgótarján tagóvodáiból, s a 
Köztük volt két szlovákiai óvodás környékbõl, mint Cered, Zabar, 

Óvoda valamennyi dolgozója. A Gömörfalváról. A két óvoda kö- Szilaspogony, Ságújfalu, Ka-
programnak a Magtárház adott zött már régebbi a kapcsolat, rancsság, Etes, Gömörfalva, Vizs-
otthont. kölcsönösen látogatjuk és támo- lás, Rákóczibánya és Kazár.

Elsõ mûsorszámként Nagy gatjuk egymást. Így külön öröm Száz kis óvodás énekelt, tán-
Anna Nóra kazári nagycsoportos colt, mesélt átéléssel, vidáman 
óvodás mondta el köszöntõ ver- nagy lelkesedéssel. Száz kis óvo-
sét, majd Czecze Martina és Tóth dás varázsolt el minket, felnõtte-
Norbert kazári táncot adtak elõ a ket, tudatosítva bennünk, hogy jó 
tõlük megszokott vidámsággal és úton haladunk, megéri a sok 
játékossággal. Ezután Molnár Ka- fáradozás. Úgy gondolom jólesõ 
talin Polgármester Asszony mon- megelégedettséggel és élmé-
dott köszöntõt, s nyitotta meg a nyekkel gazdagodva tért haza 
rendezvényt. mindenki.

Katona Miklósné
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