
Mutatós és a kor igényeit tük- ról volt szó, hogy hat-nyolc évvel A településvezetés kitartott 
rözõ épületegyüttesben dol- ezelõtt fogalmazódott meg a fej- elképzelései mellett, a megvalósí-
gozik, mûködik ma már a község lesztés gondolata, s akkor még tást pályázati lehetõség, valamint 
általános iskolája. Köszönhetõen álomnak tûnt, hogy tornacsarnok- Boldvai László, országgyûlési 
a fokozatos fejlesztéseknek, me- kal és tantermekkel bõvülhet az képviselõ segítette. Tavaly május 
lyek csúcsa a most befejezõdött intézmény. Azonban már ennél végén kezdõdött a kivitelezés 225 
építkezés. Az eredmény plusz ki- korábban is az iskolai tevékeny- milliós összköltséggel, 171 mil-
lencszáz négyzetméteres bõvít- ség körülményeinek fokozatos liós támogatással és jelentõs ön-
mény napkollektoros tornacsar- korszerûsítésére törekedtek. Az résszel. Mivel, mennyiben is lett 
nokkal, két új tanteremmel, kiegé- 1997-tõl elvégzett feladatokra több, színvonalasabb az oktatási 
szítõ helyiségekkel, felszerelé- több mint háromszázötvenmillió intézmény? Két új tantermet, iro-
sekkel. Az új szárny bejáratánál forintot költöttek. Nagyságrend- dát, szertárat, orvosi szobát, ki-
Molnár Katalin, polgármester és jében kiemelkedõ jelentõségû szolgáló helyiségeket foglal ma-
Boldvai László, országgyûlési azonban a nemrégiben befejezõ- gába a kívülrõl is impozáns bõvít-
képviselõ vágta át a szalagot, az dött építkezés, hasonló léptékû mény. 
ünnepélyes átadáson. A faluveze- beruházás ugyanis az utóbbi 
tõ beszédében egyebek mellett ar- években nem volt Kazáron. (folytatás a 2. oldalon) 
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Önkormányzati hírek 2010. március-április
Kazári Élet és Szó

Iskola napfûtéses új szárnnyal

(folytatás az 1. oldalról)

A tekintélyes méretû tor-
nacsarnok ízléses belsõ terében  
lelátót is kialakítottak. Összesen 
kilencszáz négyzetméternyivel 
lett nagyobb az iskola, amely új 
szigetelést és nyílászárókat ka-
pott, a toldalékrészt pedig napkol-
lektorokkal fûtik.

Az itt élõk büszkék lehetnek 
polgármesterükre, a képviselõ-
testületre, hiszen a fejlesztésekkel 
a közösség életét tették, teszik 
jobbá, minõséget, s városi szintû 
szolgáltatásokat teremtve. 

– Külön öröm, hogy a kivitele-
zést helyi vállalkozók végezték, 
így a mintegy tíz hónapos beruhá-
zás munkát is adott – mondta 
Boldvai László. A község és isko-
lájának közös ünnepe mûsorral 
folytatódott: fellépett a Kabar 
Zenekar, a Kazár Néptáncegyüt-
tes, majd a tanulók színes produk-
cióját honorálta nagy tapssal a kö-
zönség. 

Mihalik Júlia 
(Nógrád Megyei Hírlap)

Molnár Katalin végül annak a 
reményének adott hangot, hogy az 
eddig is meglévõ sportszeretet, a 
csapatszellem és az egymást se-
gítõ törekvések révén „állandó 
mozgásban” lesz majd a csarnok, 
s köszönetet mondott mások mel-
lett Boldvai László támogatásá-
ért.

A politikus köszöntõjében úgy 
fogalmazott: ennél szebb ajándé-
kot nem kaphatott volna a falu, 
mely annak az eredménye, hogy 
vezetése kitartóan dolgozott az 
elõkészítésen és a továbbiakban 
is.
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Önkormányzati hírek2010. március-április
Kazári Élet és Szó

Az Európai  Geoparkok gazdag földtani, felszínalaktani 
Hálózatának illetékes bizottsága a értékeivel, épített és szellemi 
szervezet harminchatodik európai örökségével, népi hagyományai-
tagjaként sorába emelte a Novo- val, viseleteivel és gasztronómiai 
hrad-Nógrád Geoparkot, a világ különlegességeivel fenntartható, 
egyik elsõ országhatárokon át- környezetbarát turizmust, úgyne-
nyúló geoparkját, mely 63 ma- vezett geoturizmust valósíthatunk 
gyarországi és 28 szlovákiai tele- meg, és ez a térség gazdasági fele-
pülés összefogásával jött létre. A melkedésének szolgálatába állít-
történelmi Nógrád Vármegye egy ható.
részét, a szétszakadt palóc tájat és Dr. Tardy János elmondta azt 
közösségeket újraegyesítõ Novo- is, hogy a földtani bemutatóhelye-
hrad-Nógrád Geopark az Európa ket csigavonalban felfûzõ geo- Szentkúton, Sámsonházán, Ko-
Diplomával elismert Ipolytarnóci park kialakításának gondolatát a zárdon, Ipolytarnócon, Hollókõ-
Õsmaradványokat, a Világörök- '90-es évek végén fogalmazták ben, Szécsényben és Füleken. A 
ség részét képezõ Hol- szemle során ellátogat-
lókõt és a kazári riolit- tak Kazárra is, ahol 
tufát is magában fog- Molnár Katalin, a köz-
lalja. Az Európai Geo- ség polgármestere, a 
parkok Hálózatához Nógrád i  Geopa rk  
való tartozás nagy elis- Egyesület felügyelõ 
merés, és egyúttal az bizottságának tagja fo-
UNESCO Globális gadta a szakembere-
Geoparkok Hálózatá- ket, akik megnézték 
hoz történõ csatlako- Kazár látnivalóit és 
zást is jelenti. nevezetességeit, vala-

A bizottság dönté- mint a falu határában 
sét március 30-án, ked- lévõ riolittufát.
den a Salgó Hotelben – A szemle során 
jelentették be. Az ün- bizonyítanunk kellett, 
nepségen dr. Tardy Já- hogy a magyar és a 
nos,  a Novohrad- szlovák részek egysé-
Nógrád Geopark Irá- ges egészként, közös 
nyító Testületének el- geoparkként képesek 
n ö k e ,  a  N ó g r á d i  mûködni. A bizottság 
Geopark Egyesület el- 2010. március 27-én a 
nöke ismertette az franciaországi Lube-
elõzményeket, majd a ronban hozta meg 
geopark jelentõségérõl döntését – mondta dr. meg a Bükki Nemzeti Park Igaz-
beszélt. Tardy János, aki elmondta azt is, gatóságának munkatársai szlovák 

– A geopark tulajdonképpen hogy a Globális Geopark Hálózat-szakemberekkel közösen. A ter-
egy új alapokra helyezett térség- nak 57 tagja van, és ehhez a háló-vezés érdemi munkálatai 2005-
fejlesztési koncepció. A térség zathoz jelenleg négy kontinens to-ben kezdõdtek. 2007 végére a ha-
kiépítésre, bemutatásra érdemes vábbi hatvanhét jelöltje szeretne tár mindkét oldalán elkészültek a 

csatlakozni. A professzor végül szakmai tanulmányok, 2008-ban 
megköszönte mindazok munká-pedig hivatalosan is megalakult a 
ját, akik sokat tettek azért, hogy az Geopark. Tagjai 2009 elején nyúj-
alulról induló kezdeményezésbõl tottak be pályázatot a tagságra az 
valóság legyen.Európai Geopark Hálózathoz 

A cím elnyerését tanúsító dip-(EGN).  Az EGN és az UNESCO 
loma átadására április közepén szakértõi tavaly augusztusban 
Malajziában került sor.helyszíni szemlét tartottak. A 

szakemberek az ellenõrzés során 
megnézték – többek között – a 
Salgói várat és a Somoskõi vár 
lábánál lévõ bazaltömlést. Jártak 

Novohrad-Nógrád Geopark

www.kazar.hu
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Önkormányzati hírek 2010. március-április
Kazári Élet és Szó

a bányász szakma hagyományai 
ápolásának, bányászati szakiro-
dalom ápolásának, az e tevékeny-
ségekhez szükséges feltételek 
biztosításának, az országos gyûj-
tõkörrel rendelkezõ iparági mú-
zeumok mûködésének a támoga-
tására biztosít támogatást.

A lehetõséget kihasználva az 
önkormányzat pályázott a bányá-
szati kiállítás anyagának bõvíté-
sére, négy darab életnagyságú bá-
bu beszerzésére, melybõl kettõn 
az egykori egyenruhák kerültek 
bemutatásra, kettõ pedig a beren-
dezett egykori konyha stilizált la-
kóit mutatja be. Továbbá ebbõl a 
támogatásból kerül megvalósítás-
ra egy tájékoztató füzet, ami az 
idelátogatókat kalauzolja a Bá-A Magyar Bányászati és Föld- utasításában foglaltak alapján, az 
nyászházban. tani Hivatal (MBFH) a bányászat- elmúlt évben  pályázatot hirdetett. 

A pályázatban leírt projekt és ról szóló 1993. évi XLVIII. tör- A pályázat a biztonsági, mun-
az igényelt 445.000 Ft, 100%-os vény (Bt.) végrehajtásáról szóló kavédelmi kutatásoknak, és ezek 
támogatást kapott. 203/1998. (XII. 19.) Korm. Ren- megvalósításának, ipartörténeti 

TL.delet 25. § (4) bekezdésében, jelentõségû bányászati emlékek 
valamint az 1/14/2009. MBFH felkutatásának és megõrzésének, 

Megújult a Bányászház kiállítási anyaga

A Palóc Út Egyesület gesztorá- kerül kialakításra. Az épület fûtési 
lásával Kazár Község Önkor- rendszerének kiépítése acélle-
mányzata és hét másik település mez kompakt lapradiátor hõle-
(magyarországi és szlovákiai) adókkal, rejtett (falban, padlóban 
2008 decemberében pályázatot vezetett) mûanyagcsövezéssel, 
nyújtott be a Magyarország – fali kombi gázkazán elhelyezésé-
Szlovákia határon átnyúló együtt- vel történik. A meglévõ elektro-
mûködése pályázati felhívásra. A mos hálózat elbontásra kerül, az 
megítélt támogatás Kazár Község új kiépítése, mûanyag védõcsõ-
esetében mindösszesen 79.000.- ben réz vezetékeléssel, föld-

döntése értelmében a kivitelezési Euró (bruttó), ebbõl az építés kábeles beállással, lámpatestek-
munkák elvégzésével a legkedve-58.000.- Euró (bruttó).  kel, kapcsolókkal, dugaljakkal, 
zõbb ajánlattevõt, a Tarnavölgye Az építési engedélyt a Kulturá- villámhárító, illetve riasztó rend-
2008 Kft-t bízták meg.lis Örökségvédelmi Hivatal szerrel történik.

A kivitelezés során az épület Észak-magyarországi Iroda 2009. Minden munkánál a földmun-
komplex felújításra (kivéve a november 2-án adta ki. kákat (árokásás, alapkiemelés) a 
tetõszerkezetet és héjalást) kerül. A kivitelezési munkák elvég- Kazári Szociálpolitikai Nonprofit 
Új bejárat és bejárati lépcsõ, vala-zésére Kazár Község Önkor- Kft végezteti el a közmunkások-
mint vizes blokk kialakításával mányzata 3 vállalkozótól kért kal.
egy „Hagyományõrzõ Galéria” ajánlatot. A Képviselõ-testület 

Hagyományõrzõ Galéria



Palócföld hagyományait, lát-
nivalóit, ízeit és dallamait ismer-
hették meg azok, akik április elsõ 
hétvégéjén rajthoz álltak az I. 
Palóc Kanyar autós kalandtúrán. 
A kétnapos versenyt a 36 Jó Palóc 
Közhasznú Egyesület szervezte, 
hagyományteremtõ szándékkal. A 
szervezõk elsõsorban az egyesü-
let területén lévõ nö kormányzatok, 
civil szervezetek, vállalkozások 
és baráti társaságok négyfõs csa-
patait várták a játékos megmé-
rettetésre, de bárki, bármilyen 
autóval rajthoz állhatott. Csupán 
egyetlen megkötés volt: a csapat-
nak legyen legalább egy hölgy 
tagja. Összesen 38 csapat neve-
zett, az indulók között voltak 
borsod megyei és budapesti ver-

úgynevezett vak itiner segítette. naponta kb. 150 kilométert telje-
senyzõk is. A beugró feladat egy 

Minden állomáson a fogadó tele- sítettek, de nem a gyorsaság szá-
KRESZ-totó kitöltése és egy 

pülésre jellemzõ, játékos ügyes- mított, hanem a találékonyság és a 
autós ügyességi pálya teljesítése 

ségi és szellemi feladatokat kellett csapatmunka. A teljesítményt 
volt. Ezt követõen került sor a 

megoldaniuk: Cereden pingpong minden állomáson ponttal jutal-
kétnapos verseny ünnepélyes 

labdát kerestek szalmakazalban, mazták. A legtöbb pontot az etesi 
megnyitására. A kalandtúrát Mol-

Ságújfaluban hazai borokat kós- „Fényvarázs” csapat gyûjtötte, 
nár Katalin, a szervezõ egyesület 

toltak, Ipolytarnócon akadálypá- így a rendezvény zárónapján õk 
elnöke, Kazár polgármestere és 

lyát teljesítettek, Mihálygergén vehették át az I. Palóc Kanyar ku-
Ponyi Béla, rendõr ezredes, 

pedig citeráztak. Szilaspogony- pát. A kalandtúra végén azonban – 
Salgótarján rendõrkapitánya, 

ban a falu hagyományos program- pontszámtól függetlenül – mind a 
mint a rendezvény fõvédnöke 

jához, a Kõlevesfesztiválhoz kap- 38 csapat gyõztesnek érezhette 
nyitotta meg ünnepélyesen. 

csolódó feladványok várták a ver- magát, hiszen oklevéllel, sok-sok 
A csapatok a megnyitó után a 

senyzõket. Itt fõztek kõlevest, de ajándékkal és életre szóló élmé-
szervezõ egyesület székhelyérõl, 

csak elméletben, papíron, és nyekkel gazdagodtak. 
Kazárról rajtoltak el felfedezõ 

sütöttek molnárkalácsot is. A – A csapatok visszajelzései 
útjukra. A két nap alatt összesen 

kalandtúra feladványai között alapján sikerült elérnünk a kitû-
16 településre jutottak el. Két 

szerepelt még - többek között - zött célt. A versenyzõk jól érezték 
útvonalon haladtak, a tájékozó-

szekértolás és tánc is. A csapatok magukat, megismerték Palócföld 
dást egy különleges térkép, 

értékeit és hagyományait. Emel-
lett öröm számunkra az is, hogy a 
Palóc Kanyarra felfûzött települé-
sek örömmel fogadták a kezde-
ményezést. A községek vezetõi és 
civil szervezetei sokat dolgoztak 
velünk együtt azért, hogy ez a két 
nap mindenki számára feledhetet-
len legyen – értékelte a rendezv-
ényt Körmendy Richárd, a 36 Jó 
Palóc Közhasznú Egyesület mun-
kaszervezetének vezetõje.

A jó hangulathoz a játékos 
feladatok mellett a kiegészítõ 
programok is nagymértékben 
hozzájárultak: volt streetfighter 
show, könnyûzenei koncert és 
húsvéti locsolóbál is.
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Egyesületi hírek2010. március-április
Kazári Élet és Szó

I. Palóc Kanyar



Kazár Község Önkormányza- több mint 50 önkén-
tának Szociális Bizottsága és a tes jelentkezett. A 
Kazár Nyugdíjasaiért Egyesület korábbi évekhez ha-
ez év április 17-én már hatodik sonlóan az Egész-
alkalommal rendezte meg az ségházban volt a 
Egészségnapot a településen. A szemvizsgálat, ame-
rendezvény sok érdeklõdõt von- lyen 35 fõ vett részt. 
zott, az idén is sokan látogattak el Az Ofotért jóvoltá-
az ingyenes orvosi vizsgálatokra ból az érintettek 
és programokra. Április 12. és 17. helyben megrendel-
között minden délután a Kéz- hették szemüvegü-
mûvesházhoz várták a sétálni és ket.
kerékpározni vágyókat, akik Szintén az Egész-
részvételükkel akár naponta is ségházban EKG mé- A Vöröskereszt aktivistáinak 
energiapontot gyûjthettek. rést végzett a háziorvos. Az idei közremûködésével a lakosság 

számára ingyenes vérnyomás-, 
vércukor- és koleszterin mérésre 
nyílt lehetõség. A Kézmûvesház-
ban szépségápolási tanácsokkal 
látták el a hölgyeket, akik részt 
vehettek egy frissítõ masszírozá-
son is. A fiatalabb korosztály nagy 
örömmel vette birtokba a kiállított 
kondigépeket. Egyetlen egész-
ségnap sem múlhat el a kismamák 
köszöntése nélkül. Ez évben 18 
szoptatós kismamát köszöntöt-
tünk, mellyel a babák egészséges 
táplálását, az anyatej fontosságát 
kívántuk hangsúlyozni.

De nem csak a gyaloglás és a egyik legnépszerûbb vizsgálat a 
séta alkalmával lehetett energia- nõgyógyászati rákszûrés volt, a-
pontokat gyûjteni, hanem a melyen 54 hölgy jelent meg. 
vizsgálatokon is. A résztvevõk 
ezekkel a pontokkal nyerhettek az 
Egészségnapi sorsoláson.

Április hónapban az Aba Sá-
muel Általános Iskolában rajzpá-
lyázatot hirdettek. A gyerekek sok 
értékes munkát nyújtottak be. A 
pályázok értékelésére és az ered-
ményhirdetésre az Egészségna-
pon került sor, ahol a hat legjobb 
rajz jutalmazásra került. Minden 
éveben nagy sikert arat a Nyugdí-
jas Egyesület tagjai által készített, 
kóstolóval egybekötött salátabe-
mutató, mellyel az egészséges 
táplálkozás elõnyeit kívánják 
népszerûsíteni. Az idén rendkívül 
sikeres véradásra került sor, mivel 
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Egészségnap

www.kazar.hu

Hatodszor is egészségnap
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Sport 2010. március-április
Kazári Élet és Szó

Labdarúgás, Arany Ászok, Megyei II. osztály, Keleti csoport

A felnõtt és az ifi csapat is nyert Vizsláson

A Kazár Községi Sportegyesület ezúton is szeretné 
megköszönni az AXAMO Kft.-nek, hogy mindhárom 

korcsoportnak, serdülõ, ifjúsági, felnõtt, 
komplett garnitúra szerelést ajándékozott.

A tavaszi rajt rövid mérlege: 

 14. FORDULÓ
Vizslás – Kazár 1–3 (1–1)
Gól: Schvarz T., ill. Sulcz A. 
(2), Tóth R.
U19: Vizslás – Kazár 0–1 (0–1)

 15. FORDULÓ
Kazár – Cered 3–4 (1–1)
Gól: Sulcz A 2, Sziklai M., ill. 
Béres P. (2), Mihály Zs. (2).
U19: Kazár – Cered 5–3 (3–1)

 16. FORDULÓ
Mihálygerge – Kazár 3–1 (3–1)
Gól: Pál G. (2), Harai P., ill. 
Haga Sz.
U19: Mihálygerge – Kazár 
2–2 (1–1)

 17. FORDULÓ
Kazár – Zagyvaróna 1–2 (0–2)
Gól: Takács G., ill. Oláh G., 
Jávori P.
U19: Kazár – Zagyvaróna 
1–0 (0–0)

A legfiatalabb korosztályban, a 
serdülõk eddig két fordulót 
játszottak:

12. FORDULÓ
Kazár – SBTC 0–12

13. FORDULÓ
Karancslapujtõ – Kazár 2–3
Gól: Kovács, Sándor, Czigler.

Iskolai labdarúgó tornák

Kiválóan szerepeltek 1996 után 
született fiaink a különbözõ 
kupákban. Mátranovákon, a 
Mikulás Kupán elsõ helyet 
szereztek. Márciusban 
a Salgótarjáni Sportcsarnokban 
megrendezett rangos 
nemzetközi tornán, melyen 
négy magyar (SKSE, Pásztó, 
Szécsény, Kazár) és két szlovák 
(Rimaszombat és Ragyolc) 
csapat vett részt, az elõkelõ 
második helyezést érték el.
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2010. március 27-én a buda-
pesti Szabó Ervin Könyvtárban 
rendezték meg az országos Tol-
kien Levelezõ Verseny döntõjét.

Csapatunkkal, a Mória Ma-
nóival, az elmúlt évben megnyer-
tük hobbit kategóriában a ver-
senyt, és igyekeztünk idén meg-
védeni a címünket. A négy leve-
lezõs fordulót nagyon jó ered-
ménnyel zártuk, így elsõ helyen 
jutottunk a döntõbe.

A négy versenyzõ: Karsai Sza-
bina, Cserháti Dániel, Cserháti 
Marcell és Sándor Gergõ mellett 
felkészítõ tanárunk, Rózsási 
Beáta valamint öltöztetõnk, 
sminkmesterünk és fõ drukke-
rünk, Fülep Bernadett is elkísért 
minket. 

tünk. Feladatunk volt az is, hogy Nagy izgalommal vártuk az 
A verseny Tolkien: A Gyûrûk 

manó ételt vigyünk magunkkal. eredményhirdetést, ahol kiderült, 
ura, és A hobbit címû regényeire 

Mi manó útilepényt, vagyis pa- hogy a hobbit kategóriát nagy 
raszt lembaszt készítettünk, amit a pontkülönbséggel megnyertük, 
tünde fõszakács kiválóra értékelt. így idén is az elsõ díjat hozhattuk 

 A nevünknek meg-
Az ünnepélyes megnyitót a haza.

felelõen mi orkoknak, vagyis Fe-
könyvtár barokk dísztermében Mória Manói köszönetet mon-

keteláb Harci Manóknak öltöz-
tartották a tündéknek és harcosok- danak Szabó Máténak, aki a 

nak öltözött szervezõk. levelezõ fordulókban kitûnõen 
- helytállt, de a döntõre nem tudott 
- eljönni, Sinka Józsefné, Klári né-

ninek, az utisüti elkészítéséért, 
A rövid valamint Tõzsér Lászlónak és a 

szünet után színészi ké- kazári önkormányzatnak, akik le-
pességeinkre volt szük- hetõvé tették, hogy a manók eljus-
ségünk, mert A hobbit egy sanak a verseny helyszínére.
jelenetét kellett elõadni 
többféle humoros formá- Mória Manói nevében: 
ban. Karsai Szabina 

és Fülep Bernadett

épül, ezért a csapatoknak ehhez 
illõ jelmezekben kellett a döntõn 
megjelenniük.

Innen indultunk az aka
dálypályára, ahol izgal
mas feladatokat kellett 
megoldanunk.

Mória Manói újra gyõztek

Kazári Laskafesztivál 
és 

Tócsni Parti

www.laskafesztival.kazar.hu

2010. május 29-30.
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A Magyarországi Falumegújí-
tási Díj 2009 átadó ünnepséget és 
falumegújítási konferenciát ren-
deztek április 21-22-én Kazáron. 
Az elismerést a falufejlesztés leg-
kiemelkedõbb minõségû meg-
valósításáért a nógrádi település 
2007-ben vehette át. A rendez-
vénysorozat elsõ napja a vendé-
gek fogadásával, a standok beren-
dezésével, a település bemutatá-
sával, beszélgetéssel telt, amit 
táncház zárt. Csütörtökön Sándor 
Gergõ mesemondó, a Kazár tánc-
együttes és a Kabar zenekar mû-
sora nyitotta a programokat. Ezt 
követõen Molnár Katalin, Kazár 

anyagi elismeréssel jár, hanem rium területfejlesztésért és épí-
polgármestere köszöntötte a 

felelõséggel, a minõség felelõs- tésügyért felelõs szakállamtitkára 
jelenlévõket. 

ségével. elmondta, hogy hazánk is a nyolc 
– Büszkén tekintünk vissza az 

– A konferencián és díjátadón díjalapító ország között szerepel, 
elmúlt évtizedre, hiszen értékeink 

részt vevõ községek megtalálták a tehát kivette részét a falumegú-
megõrzése mellett tudtuk megú-

módját annak, hogy falvaik életét jítási mozgalomból.
jítani településünket. Hozzátette: 

fejlesszék és irányítsák, kérem ö- – Érezhetjük, hogy mennyire 
rendezvényeik segítségével sike-

nöket, hogy maradjanak továbbra sebezhetõ ez világ, egy paradig-
rül kitárni településük kapuit, és 

is ezen az úton – fogalmazott kö- maváltás elõtt állunk. A terület-
megmutatni értékeiket, hagyomá-

szöntõjében Theres Friewald- fejlesztésben új irányvonal körvo-
nyaikat az érdeklõdõknek. Ebben 

Hofbauer, az Európai Vidékfej- nalazódik, ami elmozdul az eddigi 
a munkában nagy szerepük van a 

lesztési és Falumegújítási Munka- merev gyakorlattól a helyi érté-
helyi közösségeknek, akik idõt és 

közösség ügyvezetõ igazgatója, kekre épülõ fejlõdés felé – fejtette 
fáradságot nem kímélve dolgoz-

hozzátéve: Európának szüksége ki a szakállamtitkár, hozzátéve: a 
nak a falu érdekében.

van a falvakra, a vidékre és az itt funkcionálisan összetartozó tér-
Az elmúlt években nem csu-

élõk munkájára azért, hogy sok- ségekre kell helyezni a fejlõdés 
pán a több millió forint értékû fej-

színûségét meg tudja tartani, csak központját.
lesztésekkel gazdagodtak, sokkal 

így tud fennmaradni ebben a – Úgy vélem, hogy a lokalitás 
többet jelent az összefogás, a 

globalizált világban. új szerepet fog kapni. Fontosak 
közösség értékének kialakítása. A 

Dr. Szaló Péter, a Nemzeti Fej- lesznek a helyi szolgáltatások, 
Magyarországi Falumegújítási 

lesztési és Gazdasági Miniszté- ahogyan már helyi fizetõeszkö-
Díjért történõ versengés nem 

zökrõl is lehet hallani, a falvak így 
kikerülhetnek a globális vérkerin-
gésbõl – hangsúlyozta dr. Szaló 
Péter, hozzátéve: a helyi közös-
ségek számára fontos értékek 
azoké, akik azt ápolják. A falvak-
ban még megvannak azok az érté-
kek és hagyományok, amelyeket 
kötelesség megõrizni. Helyben 
kell keresni a megoldásokat és a 
boldogulás útját.

Ezt követõen dr. Haász Mik-
lós, a Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium fõosz-
tályvezetõ-helyettese számolt be 
az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program eredményeirõl. 

„Európának szüksége van a falvakra”

MFD 2009 Díjátadó ünnepség és konferencia Kazáron

Falumegújítás
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Március 15-e képekben

Falumegújítás, Ünnep

Mint mondta, a 2007 és 2013 Falumegújítási Díj a falumegújí- Csemõ, a Gyõr-Moson-Sopron 
közötti idõszakban az Európai tás egyes területein elért kiemel- megyei Kunsziget és a Baranya 
Unió kétszázhatvankét-milliárd kedõ teljesítményért 2009” elis- megyei Bicsérd képviselõi vehet-
forinttal járul hozzá a fejleszté- merésben részesült a Heves me- ték át. A „Magyarországi Falu-
sekhez, a beérkezõ támogatási ké- gyei Gyöngyössolymos, a zalai megújítási Díj elsõ helyezése a 
relmek az ország egész falufejlesztés legkiemel-
területét lefedték. Rész- kedõbb minõségû meg-
letesen szólt a benyúj- valósításáért 2009” elis-
tott pályázatokról, a ki- merést a Baranya me-
fizetett összegekrõl és gyei Alsómocsolád kap-
azok felhasználásról, ta, így a település képvi-
majd dr. Ónodi Gábor, a seli hazánkat az Európai 
Magyar Urbanisztikai Falumegújítási Díj 2010 
Társaság Falutagozatá- versenyen.
nak vezetõje mutatta be A díjátadást és az 
az Európai Vidékfej- ebédet követõen Mada-
lesztési és Falumegújí- ras Attila, az Önkor-
tási Munkaközösség mányzati és Területfej-
iránymutatását. lesztési Minisztérium 

A z  e l õ a d á s o k a t  falumegújítási bizottsá-Gelse és a Fejér megyei Iszka-
követõen adták át az elismerése- gának elnöke értékelte a Magyar-szentgyörgy. A „Magyarországi 
ket. A falumegújításban tett kü- országi Falumegújítási Díj 2009. Falumegújítási Díj a fenntartható 
lönleges teljesítményéért dicsérõ évi versenyét, végül a résztvevõ falufejlesztés kiváló színvonalú 
oklevelet kapott a Somogy me- települések mutatkoztak be.megvalósításáért 2009” díjat a 
gyei Patca. A „Magyarországi Pest megyei Újszilvás, Hernád és 
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Parkosítás

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

2010. március-április
Kazári Élet és Szó

A kazári Tizen5let Ifjúsági 
Közhasznú Egyesület tagjai is 
szerszámot ragadtak az idei „Kö-
zöd! Önkéntes Fiatalok Napján”, 
és idõt, energiát nem sajnálva szé-
pítették településüket. 

A Közöd! Napot a Demokrati-
kus Ifjúságért Alapítvány indítot-
ta el azzal a céllal, hogy erõsítse a 
fiatalabb korosztály kötõdését 
közvetlen lakóhelyéhez. Az akció 
egészséges lokálpatriotizmusra, 
közösségi szempontú gondolko-
dásra, szemléletváltásra buzdít, 
melynek üzenete: önzetlenül, 
egymással összefogva sokat tehe-
tünk környezetünkért. A kazári 
fiatalok április 24-én virágokat és 
fákat ültettek a telepi parkban. 

Közöd! Önkéntes Fiatalok Napja

Fátyolvirág virágüzlet Fátyolvirág virágüzlet 
Salgótarján, Faiskola út 15. (az ÉMÁSZ és a Vízmû utcája)

Ha különlegeset szeretne, ha nemesen egyszerût, 
ha nincs ideje és házhoz kéri a virágot – mindenben segít a Fátyolvirág.

Rendelés a nap minden percében: 
www.fatyolvirag.hu e-mail: szivarvany2@chello.hu 

Tel: 06 20 234 4444

Virágos szép napot!Virágos szép napot!
Hídvégi Judit, virágkötõ

Ballagásra 10%-kal 10%-kal olcsóbban kínálunk 

csokrokat, kosarakat ezen újság felmutatójának
Ezúton 

tájékoztatom a Tisztelt
Lakosságot, 

hogy 2010. május 1-tõl 
a fogorvosi feladatokat 
helyettes fogorvosként 

Dr. Koncz Gábor 
látja el.

Betegfogadás:
minden héten csütörtökön 
15.00 – 19.00 óra között 

a kazári fogorvosi 
rendelõben.

Tisztelt Lakosság!
Kazár Község Önkormányzata a Salgótarján VGÜ KFT-vel 

2010. május 17-18-19-én a településen lomtalanítást végez az alábbiak szerint:

2010. május 17., Kazár Mizserfa településrészen,
2010. május 18., Kazár: Kossuth úttól a Liget út felé esõ részén,

2010. május 19., Kazár: Damjanich úttól a Bányatelep felé esõ részén.
Egyúttal tájékoztatom a Lakosságot, 

hogy 2010. május 17-én az általános iskolások vasgyûjtést szerveznek, 
kérem hogy ezen idõpontra a felesleges vashulladékot elõkészíteni szíveskedjenek.
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