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2013/4. szám l Megjelenik 1000 példányban Kazáron

Kazári
Élet és Szó

December 6-án két Mikulás és betértek az AXAMO Kft-hez, az is. Boldog ünnepeket kívántak, 
két krampusz járta a falut. Betértek Önkormányzathoz, a 36 Jó Palóc majd továbbálltak, kellemes szín-
az óvodásokhoz, az iskolásokhoz, Közhasznú Egyesülethez, az foltjai voltak a falunak. 
ahol a jó gyerekeknek szaloncukro- Anifer St. Kft.-hez, az Idõsek Nap-
kat osztottak szét. Meglátogatták közi Otthonába, a település boltjai- Fekécs Zoltán 
még – a felnõttekrõl sem elfeled- ba, az Egészségházba, a postára, és 
kezve – a falu intézményeit is. Így a Sajóvölgye Takarékszövetkezetbe 

Mikulás járt a faluban
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Testületi ülésen történt

Kazár Község Önkormányzatá- Kazár Község Önkormányzatá- kotta a filmforgatási célú közterület 
nak Képviselõ-testülete a 2013. nak Képviselõ-testülete a 2013. használatáról szóló rendeletét.
szeptember 30-i ülésén módosí- október 31-i ülésén módosította a A rendelet alkalmazásában tu-
totta a 2013. évi költségvetésrõl 2013. évi költségvetésrõl szóló ren- risztikailag kiemelt központi terü-
szóló rendeletét, és elfogadta a deletét, és elfogadta az önkormány- letnek számít a Damjanich és a Hu-
2013. évi költségvetés féléves telje- zat I-III. negyedéves beszámolóját. nyadi út.
sítésérõl szóló beszámolót. Az elõirányzott bevételek és kiadá- Közterület filmforgatási célú 

A Képviselõ-testület a jogszabá- sok 2013. szeptember 30-ig idõará- használati díja a használat célja 
lyi elõírásoknak megfelelõen meg- nyosan teljesültek. szerint
alkotta a térítési díjról szóló rende- A Képviselõ-testület elfogadta a a.) Forgatási helyszín: 
letét, amely meghatározza a közne- 2014. évre szóló költségvetési kon- 200 Ft/m2/nap
velési intézményekben, a gyermek- cepciót. 2014. évben az önkor- b.) Technikai kiszolgálás: 
étkeztetésben fizetendõ térítési dí- mányzat a 2013. évben bevezetett 150 Ft/m2/nap
jak mértékét. A térítési díjak mérté- feladatalapú támogatási rendszer c.) Stáb parkolás: 
ke nem változott. alapján jogosult az állami támoga- 100 Ft/m2/nap

tásra. A 2013-as év tapasztalati 
alapján az új típusú finanszírozási Kazár Község Önkormányzatá-Kazári Napraforgó Óvoda
rendszer jelentõs bevételcsökke- nak Képviselõ-testülete ezen az Egész nap: 393 Ft/nap
nést jelent az önkormányzat számá- ülésen úgy határozott, hogy az Aba Tízórai: 63 Ft/nap
ra. További bevételcsökkenést Sámuel Általános Iskola ás Alapfo-Ebéd: 267 Ft/nap
eredményez a lakosság, illetve az kú Mûvészeti Iskolába járó, és kazá-Uzsonna: 63 Ft/nap
óvodáskorú gyermekek létszámá- ri állandó lakóhellyel rendelkezõ 
nak csökkenése, valamint a szemé- népzene és néptánc tanszakos tanu-Aba Sámuel Általános 
lyi jövedelemadó bevételek önkor- lók 2013/2014. tanévre vonatkozó Iskola és Alapfokú 
mányzatot megilletõ részének és a térítési díjának megfizetését az ön-

Mûvészeti Iskola gépjármûadó bevételek 60%-ának kormányzat a szülõktõl átvállalja.
Egész nap: 450 Ft/nap elvonása is. Népzenei tanszék 10.300 Ft/év 
Tízórai: 85 Ft/nap A törvényi elõírásoknak megfe- Néptánc tanszék 7.800 Ft/ év
Ebéd: 365 Ft/nap lelõen a képviselõ-testület megal-

Az önkormányzat az Új Széchenyi 
Terv Környezet és Energia Operatív 
Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott „Energetikai fejlesztés 
Kazáron” címû pályázatát az Irányító 
Hatóság vezetõje 25.355.204 Ft összegû 
támogatásra érdemesnek ítélte. A 
projekt keretén belül hálózatba tápláló 
kiserõmû épül, mely rendszernél a 
napenergiából megtermelt áramot 
közvetlenül felhasználjuk az óvoda, az 
idõsek otthona és a községháza 
vonatkozásában. A projekt megvalósulási 
határideje 2014. május 29. Ezzel a 
fejlesztéssel az intézmények mûködési 
költségeit tudjuk jelentõsen csökkenteni. 

Energetikai fejlesztés 
Kazáron

Gyertek közénk! 

A Polgárõr Egyesület 
Kazár tagokat toboroz 
Sajnos sokan kénytelenek külföldön, 
vagy az ország távoli területein 
dolgozni közülünk, ezért szeretnénk 
létszámunkat bõvíteni. Aki úgy érzi, 
hogy tenni akar faluja 
közbiztonságáért, büntetlen elõéletû és 
elmúlt 18 éves, várjuk jelentkezését. 
Gyertek közénk! 

Jelentkezni lehet: 
Fekécs Zoltán 06/20-599-5678
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Az idei karácsonyra hatalmas ajándékot kapott 
településünk! A képviselõ testült több éves 
munkájának köszönhetõen, mindannyiunk örömére 
megújulhat településünk kultúrháza. A sokak számára 
már szinte elfeledett, szebb napokat is megélt épület 
felújítását a 36 Jó Palóc Nonprofit Kft és Kazár Község 
Önkormányzata együttmûködés keretében valósítja 
meg, 

A 36 Jó Palóc Nonprofit Kft sikeresen pályázott egy 
Vidékfejlesztési Innovációs Központ létrehozására 50 
Millió Ft értékben, mely összeget Kazár Község 
Önkormányzata saját forrásból további 70 Millió Ft-al 
egészít ki, hogy a felújítást követõen az épület külsõ 
homlokzati elemei (vakolat, nyílászárók), helyi készítésû termékeket árusító üzlet is kialakításra 

 tetõ és a kerítés kerül majd. A felújítást követõen a két szervezet 
felújításra kerülhessen, valamint az épület új arculatába közösen kívánja mûködtetni a központot.
illõ parkoló is megépülhessen. A munkák során a belsõ A közbeszerzési eljárás lefolytatását követõen a 
terek is teljesen újjászületnek majd. munkálatok várhatóan még az idei évben megindulnak, 

Az intézményben a tervek szerint nemcsak hogy az épület mihamarabb elnyerje új - és reményeink 
konferencia- és rendezvényterem, hanem irodák és szerint mindenki megelégedését szolgáló - formáját.

a belsõ 
közmûvek (víz, gáz, villany), a

A hír igaz: megújul a kultúrház!

Az év folyamán lehetõségek (de olyan csoport is, amely alapkompe- foglalkoztatási program keretében 
leginkább forrás) hiányában tele- tencia képzésben vesz részt. A településünk kilenc fõ foglalkozta-
pülésünkön az eddigi évekhez ké- program résztvevõi napi 6 órában tásával valósított meg mezõgazda-
pest kevesebben kerültek be a köz- tanulnak és a képzés idõtartamára a sági tevékenységet. A program 
foglalkoztatási programok valame- hatályos (8 órás) közfoglalkoztatási résztvevõi az induláskor vállalták, 
lyikébe. A 2013-as év vége viszont bérre (Br. 75.500 Ft) jogosultak. Az hogy a mindennapi munkaidõ mel-
érdekes fordulatot vett a közfoglal- oktatáson való részvételük munka- lett elvégeznek egy intenzív (közel 
koztatás terén. Mint azt már bizo- viszonynak számít, de a nevezett másfél éves) tanfolyamot. A prog-
nyára tapasztalták, a településen idõszakra fel vannak mentve a ram hamarosan a végéhez ér és elér-
egyre több embert látni reggelente munkavégzés alól. kezett az idõ, hogy a „tanulók” 
amint kisebb-nagyobb csoportok- Reméljük, hogy a (jelentõs költ- vizsgát tegyenek. Örömmel jelent-
ban mennek valahova. Noha nem séggel járó) tanfolyamok végezté- hetjük, hogy a négy tagból álló 
munkásruhát viselnek, õk mégis vel mindenkinek sikerül a megszer- szakmai vizsgabizottság elõtt, mind 
„munkába” indulnak. Feladatuk zett tudását az elsõdleges munka- a kilenc fõ sikeres vizsgát tett. Elért 
nem más, mint iskolába járni. A me- erõpiacon kamatoztatnia! eredményeikhez és a sikeres vizsgá-
gyei munkaügyi központ koordiná- Gratulálunk! hoz ezúton is gratulálunk! 
lásával zajló új közfoglalkoztatási Az idei évben zajló START köz-
program keretein belül, december 
1-tõl településünkön mintegy 70 fõ 
ragadott újra tollat a kezébe és ült 
be az iskolapadba.

A képzések 5 „irányban” indul-
tak el. Van, aki hulladékkezelést, 
mezõgazdasági-, építõipari- illetve 
térkõ burkoló alapismereteket sze-
rez a többnyire három hónapig tar-
tó oktatási idõszak alatt, de van 

2013/4. szám
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Közfoglalkoztatás 2013 avagy „vissza a suliba”?
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„Görbe tükör”

teleházi programok keretében került sor a 
Webáruházak, vásárlási szokások címmel tar-Atott foglakozásra. A célcsoport elsõsorban a Az IKSZT folytatja képzõmûvészeti kiállítási 

felnõtt korosztály volt. Az esemény célja az internetes sorozatát, ahol most Görbe tükör címmel Bacsa 
vásárlási lehetõségek bemutatása vásárlási szokások Gergely karikatúrista mintegy 104 db alkotásából nyílt 
megismertetése. Az online vásárlás elõnyeinek, vala-kiállítás. A tárlatot Dluhopolszky László a Ludas Matyi 
mint esetleges hátrányainak elemzése. volt fõszerkesztõje ajánlotta az érdeklõdõknek. A meg-

nyitó után beszélgethettek és kérdéseket tehettek fel az 
alkotónak, aki Nógrád megye szülötte, lucfalvai lakos. 
A kiállítás megtekinthetõ munkanapokon a nyitvatar-
tási idõben.

Egyéb rendezvények

madárbarát program folytatásaként ismé-
telten feltöltöttük a településen és az intéz-Aményekben található madáretetõket és se-

gítséget kértünk a leromlott állapotban lévõ etetõk javí-
tására a Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft-tõl. 

TÁMOP program keretén belül került meg- A rendezvényekrõl az IKSZT facebook oldalán 
rendezésre Lerch Attila a munkaügyi központ találhatnak további képeket.Amunkatársa által tartott tájékoztató elõadás, 

ahol a megyei és az országos munkaerõpiaci helyzetrõl 
az üres álláshelyekrõl informálta a megjelenteket. Az IKSZT-ben helyett kapott falukönyvtár folya-

matosan bõvül, az elmúlt hónapokban több mint 100 
kötettel gazdagodott. A felajánlásokat továbbra is vár-

TEMI könyvtárral közösen került megrende- juk, az eddigieket pedig ezúton is köszönjük. 
zésre a könyvtári információ keresõ szakkör, A felajánlásokat ezúton is köszönjük a követke-Aahol az Aba Sámuel Általános és Alapfokú zõknek: Kovács József, Nagy Iván, Fekécs Zoltán, 

Mûvészeti iskola 5. osztályos diákjai vettek részt rend- dr. Baranyi György, Nagy Szilárd, Lakatos 
hagyó irodalom óra keretén belül. Gézáné.

nnepi Kézmûves minikurzust tartott Katia 
Kyllönen Finnországból az érdeklõdõk Üszámára. A gyerekek origami technikákat, 

ajándékdobozokat és Angry birds kártyákat készítet-
tek. Egy igazi szakértõ adta át a tudását. A program 
ingyenes volt, az elkészült alkotások hazavihették a kis 
kézmûvesek! Az alapanyagokat a 36 Jó Palóc Közhasz-
nú Egyesület biztosította.

2013/4. szám
Kazári Élet és Szó

IKSZT szilánkok
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Nógrád megyei BDSZ elnöke is. 
Dobor István elnök beszámolt az 
2013-ban végzett alapszervezeti te-
vékenységrõl, ismertette az aktuális 
szakszervezeti eseményeket majd 
köszöntötte az ebben az évben ju-
bileumi tagságukat ünneplõ tagtár-
sakat. Az alapszervezet által alapí-
tott emlékplakettet ebben az évben 
55 éves tagság után Bódog József, 
Medve Gyula és Tõzsér k. István 
vehette át. A legrégebbi tagsággal 
rendelkezõ Dr. Domonkos Imre, 
aki 68 éve dolgozik a mozgalom-
ban, jubileumi kupát vehetett át. Az 
ünnepi taggyûlés baráti beszélge-A Kazári Bányász Nyugdíjas bála napi megemlékezését az 
téssel, régi történetek feleleveníté-Szakszervezet hagyományaihoz IKSZT épületében. Az ünnepi tag-
sével folytatódott.hûen az idén is megrendezte Bor- gyûlésen részt vett Rákos József  a 

Borbála nap Kazáron 
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„Öleljük hát az öregséget szívünkre és szeressük: tele van 
gyönyörûséggel, ha élni tudunk vele.”

Lucius Amareus Seneca

Hagyományokhoz híven a 2013-a évben is megtar-
tottuk az idõsek napját a kazári Idõsek Klubjában. Ün-
nepi köszöntõt mondott Peleskei Balázs Rita az Egész-
ségügyi Szociális Központ igazgatónõje és Molnár 
Katalin polgármesterasszony. Ajándékcsomaggal kö-
szöntöttük Sándor Pálnét, aki ebben az évben a legidõ-
sebb klubtagunk. Színes mûsorral kedveskedtek az idõ-
seknek az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola tanulói és a színvonalat emelte még a Kazári 
népdalkör elõadása is. Ezúton mondok köszönetet 
minden résztvevõnek és az Anifer-St. Kft-nek a támo-
gatásért. 

Merényi Tamásné 

Idõsek napja
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Önkéntesség olasz 
módra

Olaszország, Toscana adott ott-
hont a 36 Jó Palóc Közhasznú 
Egyesület soron következõ part-
nertalálkozójának szeptember ele-
jén, melynek témája az önkéntes-
ség, és az önkéntesség szerepe a ci-
vil életben.

Az Európa a Polgárokért prog-
ram keretében finn, szlovák, román 
és magyar delegáció utazott 
Grosseto tartományba, ahol megis-
merhették a helyi LEADER szer-
vezet mûködését és munkáját és a 
szervezet azon civil tagjait, melyek A találkozó végén a partnerek tak külföldieket segítõ szervezetnél 
munkájához hozzá tartozik az ön- megállapították, hogy az olasz kol-és helyi kulturális egyesületnél is.
kéntesség. Ezen szervezetek mé- légák vendégszeretetük nagyszerû A szervezõk elkalauzoltak a 
lyen hisznek a közösségek szervezõ marketingmunkával párosul,  toszkán gasztronómia világába is, 
erejében, és a fejlesztéseiket tudato- egyeztetésre kerültek további kö-és csodálatos természeti környezet-
san ezek mentén alakítják. A részt- zös együttmûködési lehetõségeket ben, természetvédelmi területeken 
vevõk megismerhették a fiatalok, és projekt ötletek.is alkalom nyílt sétákat tenni, legyen 
idõsek és betegek köré szervezõ-

az erdõs, hegyes vidék, vagy tenger-
dött önkéntesek munkáját, de jár-

part.

Nemzetközi 
partnertalálkozó 
az „ezer tó 
országában”

Az EACEA „Európa a polgáro-
kért” program 7. partnertalálkozó-
jának keretében Finnországba, 
Kainuu régióba látogatott a 36 Jó 
Palóc Közhasznú Egyesület és a 
programban részt vevõ országok 
(Olaszország, Szlovákia, Románia 
és Csehország) képviselõi. Az ese-

mûködtet Kajaaniban.A terület nagy része gyönyörû mény témája: Életerõ a vidékbõl és 
A Finnországban eltöltött közel természeti környezet ám ritkán la-a természetbõl. A hatnapos tapasz-

egy hét alatt betekintést nyerhettek kott vadon, tele vadállatokkal és talatcsere alatt Finnország középsõ 
a Leader szervezetek munkájába, a rénszarvasokkal. részén elhelyezkedõ Kainuu Régió-
helyi kis vállalkozások mûködésé-A régióban két Leader szervezet ba látogattak. 
be, jó tapasztalatokkal és gyakorla-mûködik, a keleti térségben az Élõ 
tokkal gazdagodott a nemzetközi Kainuu Leader, míg a nyugati olda-
csapat. Számos elõadás szólt arról lon az Oulujärvi Leader. A két 
az önkéntes munkáról, amit a helyi egyesület egy, közös irodát 

EACEA partnertalálkozók

2013/4. szám
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EACEA partnertalálkozók

civil szervezetek fektetnek be a tér-
ség boldogulása érdekében, az élhe-
tõ környezetért, és a fenntartható-
ság jegyében.

A találkozó utolsó délutánján a 
partner szervezetek képviselõi 
workshopon vettek részt, ahol mû-
helymunka keretében meghatároz-
ták a következõ tervezési idõszak 
közös pontjait, közös együttmûkö-
dési lehetõségeit annak reményé-
ben, hogy a kialakult kapcsolatok 
tovább folytatódhatnak és újabb 
közös projektek jöhetnek létre.

Tövisháti találkozó

Romániában, Szilágy és Szatmár 
megyében, a Tövishát LEADER 
Akciócsoport szervezésében került 
sor az Európa a Polgárokért projekt 
záró eseményére, 2013. december 
elején. A találkozó témájául a ren-
dezõ szervezet „A velünk élõ 
múlt”címet választotta. 

A 2009-ben alakult egyesület 
munkaszervezete gazdag és külön-
leges programot állított össze, 
melyben nagyszerûen ötvözõdött a 
múlt és a jelen, a régi és az új. 

A 36 Jó Palóc Közhasznú Egye-
sület mellett a szlovák és a finn szer-
vezetek képviseltették magukat az 
eseményen.

A három napos programban a 
rendezõ szervezet bemutatta a helyi 
értékeket, és azok megõrzésére tett 
áldozatos munkájukat. A vendégek 
ellátogattak egy római-kori város 
romjaihoz, megismerkedtek a való-
di római-kori gasztronómia ízeivel, 
a 19. század helyi írói és közszerep-
lõi életével, munkásságával. Vendéglátóink szerénysége és 

A delegáció tagjai láthatták a tér- kedvessége egész úton kísérte a ta-
ség évszázados múlttal rendelkezõ lálkozó résztvevõit, és már az út so-
szõlõtermõ vidékét és megismer- rán kialakultak azok az együttmû-
kedhettek a szõlõgazdálkodási ha- ködési lehetõségek, melyek mentén 
gyományaival, ahogyan a helyi faze- a továbbiakban a nemzetközi sze-
kasság történelmével és jelenével is. replõk együtt kívánnak mûködni.
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A 36 Jó Palóc Közhasznú Egye-
sület két éven átnyúló projektje, az 
Európa a Polgárokért program, 6 
ország, 6 térség Leader szervezetei-
nek együttmûködésérõl szólt a he-
lyi vidékfejlesztés jegyében. 

A megvalósult 11 esemény so-
rán a meglévõ és új kapcsolatrend-
szerek elmélyültek, tapasztalatcse-
rékre és jó gyakorlatok átadására 
került sor. A személyes találkozók 
során számos téma megvitatásra 
került és minden szervezet bemu-
tathatta, hogy a vidékfejlesztés 
mely területén erõs, és hol szük-
séges még javítani a feltételeken. 

meg problémáikat, céljaikat és kö- Elava Kainuu Leader 
Az összefogást célzó események 

zös jövõképet alkossanak, létrejött, (Finnország)
eredményeként közös programo-

ennek eredményeként 2013. ok- GAL Fabbrica Ambiente E 
kon, bemutatókon vehettek részt az 

tóber 28-án Finnországban került Rural Maremma s.c.r.l. 
érdeklõdõk, és sikeresen elindult a 

aláírásra a hat ország közötti (Olaszország)
közös továbbgondolkodás, mely 

együttmûködési megállapodás, Pro Mocsolya Egyesület 
már projektterveket generál a kö-

mely körvonalazza a gazdasági, kul- (Románia)
vetkezõ tervezési idõszakra.

turális és turisztikai együttmûködés Podpol'anie Egyesület 
A projekt céljai megvalósultak, a 

kialakítását, további jó gyakorlatok (Szlovákia)
közösségi együttmûködések elõse-

átadását, közös projektek kidolgo- LAG Regionu Poodri 
gítésével, mûködõ civil hálózat fej-

zását. (Csehország)
lõdött ki, melyben elsõdleges a ge-

Az együttmûködési megállapo-
nerációk közötti párbeszéd, a ta-

dást az alábbi Leader szervezetek 
pasztalatok átvétele, átadása és a 

képviselõi írták alá:
fenntartható vidékfejlesztés.

36 Jó Palóc Közhasznú 
A cél, hogy közösen határozzák 

Egyesület (Magyarország)

Egyedülálló nemzetközi Leader együttmûködés 

Megújult formában új helyszínen került megren-
dezésre – tornacsarnok – a már hagyománnyá vált 
Generációk találkozója. Az érdeklõdõ, versenyezni 
kívánó helyieket négy csapatkapitány Gecse Boglár-
ka, Gecse Ákos, Cziglerné Pántya Mónika és Sándor 
Gyuláné fogta össze. A csapatok  ének, zene, tánc, 
vers és prózamondás területén mutatkoztak be a je-
lenlévõ szép számú közönségnek. A bemutatkozá-
sok között ügyességi és tréfás háztartási feladatokat 
kellett megoldani. A küzdelmet hangos buzdítás és 
szurkolás kísérte. Az eredményhirdetésnél minden 
csapat jutalmat vehetett át, amelyet a településen 
mûködõ vállalkozók ajánlottak fel. Köszönjük az 
ANIFER St. Kft.-nek, Bohém Presszónak, 
Clear&Lucky Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek 
és az Ecsegi Cukrászdának. 

Generációk találkozója

36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 

A gyõztes csapat
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Év végi köszöntõ
Közeledik az év vége, ünnepi 

hangulat lengi körül a napokat, és 
ilyenkor mindannyian számba 
vesszük az év eseményeit, átgon-
doljuk mit tettünk az idei évben, és 
mit szeretnénk tenni jövõre, amit az 
idén nem sikerült. A nagy fogadal-
mak megfogalmazódnak, és új len-
dülettel és lelkesedéssel töltenek el 
amikor beköszönt az újév. Egyesü-
letünk is olyan, mint egy nagy csa-
lád, mindannyiunk közös családja 
mely érdek nélkül tesz jót szerettei-
nek gondoskodást. Tagságunk is ér-
tékeli az idei év eredményeit, és bát-
ran, tele önbizalommal tekintünk a 
következõ év felé. Viszont mielõtt a 

val. A kosárkákban lévõ csomagot fejeltünk meg. A rendezvény befe-
jövõ év tennivalóival foglalkoz-

az Axamo Kft-tõl kaptuk. A ren- jezéseként Szõllõs Róbert ajándéka 
nánk, visszatekintünk ennek az év-

dezvény jó hangulatához az alapot a 
nek az értékelésére. Eseményeire. 

Bohém presszó vezetõje Miklós Já-
Ezzel a köszöntõvel üdvözölte 

nos biztosította. A beszámoló után 
egyesületünk elnökhelyettese: Ko-

lehetõséget kaptak vendégeink és 
vács Lászlóné a klubtagjait. A ren-

tagságunk, hogy értékeljék közös 
dezvényre örömmel jöttek tagjaink, 

munkánkat, és javaslatot tehettek a 
Jó volt látni a szép, ünneplõben fel-

jövõ évi program kialakításához. A 
öltözött szépkorúakat. A tagságun-

karácsonyra való tekintettel szép 
kon kívül még meghívtuk polgár-

kulturális mûsorral köszöntöttük 
mesterünket is, aki elõzetesen 

tagjainkat versekkel, énekekkel. 
ajándékot is adott. Ezzel hozzájá- szolgáltatta számunkra a talpaláva-Majd közösen énekeltük az ismert 
rult a rendezvény sikeresebbé téte- lót. A nap folytatásaként, másnap énekeket. A finom vacsorát Polgár 
léhez. Mivel Miklós napjához még egyesületünk néhány vezetõjével Ferenc konyhájáról rendeltük, 
nagyon közel jártunk, így eljött meglátogattuk a beteg tagjainkat, amelyet elfogyasztás után jó bo-
hozzánk a jóságos Mikulás bácsi is, akiknek elvittük szerény ajándé-rokkal, pezsgõvel, süteményekkel 
ajándékokkal megtömött kosárkái- kainkat. Öröm volt látni mosolygós 

arcukat, amelybõl olvashattuk a 
szeretet jelét. Összefoglalva ezt a 
szép napot, elmondhatjuk, hogy ha 
nehézségek árán is szép évet ha-
gyunk magunk után. Köszönjük a 
sok támogatást, amit kaptunk az 
önkormányzattól, vállalkozóktól és 
magánemberektõl. Kívánunk 
mindenkinek:
BÉKÉS, ÁLDOTT 
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
és BOLDOG ÚJ 
ESZTENDÕT!

Bodor Pálné
klubvezetõ

Civil sarok - Gyerek sarok2013/4. szám
Kazári Élet és Szó

Ünnepi év végi összejövetel a nyugdíjas klubban



Az idén is izgatottan várták óvodásaink a 
Mikulást. Már hetekkel elõtte lázasan tanulták a 
verseket, dalokat, rajzaikkal díszítették a 
csoportszobát. Pénteken délelõtt meg is érkezett 
messzi földrõl, fáradtan. Tudta ki a jó, ki a csintalan... 
de azért mindenki csomagot kapott! Cserébe minden 
kis óvodás verssel, dallal köszöntötte Õt. Elmenõben 
megígérte, hogy jö-võre is ellátogat hozzánk, de 
addig is nagy távcsövével nézi a gyerme-keket... és a 
felnõtteket is.
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Gyerek sarok 2013/4. szám
Kazári Élet és Szó

2013. október 29-én a Didaktika 
Egyesület Tehetségközpont és a 
Salgótarján-Fülek Térségi Tehet-
ségsegítõ Tanács Tehetségfesztivált 
szervezett a Ságújfalusi Makkocska 
Óvodában. A fesztiválon megjelen-
teket Szentes Attila, a település 
polgármestere köszöntötte. A jó-
kedvû, vidám délelõtt során a kör-
nyék óvodásai bemutathatták ráter-
mettségüket néptánc, mese, vers és 
ének kategóriában. A mûsor szüne-
tében bohócok és a Havanna Sport 
Egyesület táncosai szórakoztattak 
minket. Ezután a zsûri értékelte és 
díjazta a résztvevõket. Óvodásain-

Nikolett, Berki Tamás, Gordos Résztvevõk: Csõsz Kiara, 
kat néptánc kategóriában a legjobb-

Attila, Koncz Bence, Radics Kovács Dorottya, Kovács 
nak ítélték. Büszkék vagyunk rájuk!

Tamás, Szabó GáborMarcella, Tóth Leonetta, Virág 

Tehetségfesztivál

Nálunk járt a Mikulás

A IV. korcsoportos fiúk nagy 
meglepetést okozva megnyerték a 
teremlabdarúgás-futsal diákolimpia 
városi döntõjét. Nyolccsapatos tor-
nán megelõzték a Gagarin, a 
Dornyai, a Beszterce, a Karancsla-
pujtõ, a Petõfi, a Kodály és az Arany 
János általános iskolák csapatait. 
December 11-én, Balassagyarma-
ton a megyei döntõn folytatták sze-
replésüket ahol végül a 2. helyen vé-
geztek.  

A tornán részt vevõ tanulók: 
Árva Richárd, Békés Roland Az edzõjük: Fekécs ZoltánMezei Dávid, Pászti Dominik, 

Ronald, Csépe Csaba, Domán Ezúton is gratulálunk! Pópity Balázs, Valériusz Keve 
Richárd László, Hrúz Márton, Kristóf Fekécs Zoltán 

Gyõzelem! 
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Gyerek sarok - Sport2013/4. szám
Kazári Élet és Szó

A sportegyesület november hó- tékos hosszantartó eltiltása a baj-
napban megtartotta szokásos évér- nokság végéig, ami rányomta bélye-
tékelõ közgyûlését. A közgyûlést gét a csapatjátékra. Ezenkívül 
megnyitotta Fekécs Zoltán és ezt munkahelyi és egyéb elfoglaltságok 
követõen Molnár Béla szakosztály- miatt a felkészülés és a csapatössze-
vezetõ értékelte az elmúlt idõszak állítás nem volt teljes, valamint sze-
eseményeit, történéseit és az elvég- mélyi változások történtek a csapat 
zett munkát. szakmai vezetésében.

Az egyesület a tervezett célkitûzé- A felnõtt csapat a kilencedik he- önkormányzatnak, Miklós János-
seket nem tudta teljes mértékben lyen végzett, míg az ifjúságiak a nak az Axamo Kft-nek, valamint 
teljesíteni. A felmerült problémák hatodik helyet érték el a tabellán. azoknak a szülõknek, akik aktívan 
jórészt személyi jellegûek, négy já- Köszönjük a támogatást az segítik mûködésünket. 

Labdarúgás: Félidei értékelés

Idén is megrendeztük a már-
már hagyománnyá váló novemberi 
jótékonysági bált. Most is, mint 
minden évben, volt finom vacsora, 
tánc, tombola és persze jókedv, 
mind a 100 fõnek, akik részvételük-
kel támogatták a gyerekek nyári 
kirándulását.

A vacsoráról az ANIFER-St 
Kft, a talpalávalóról pedig Róthné 
Tarsoly Anita és Berecz György 
gondoskodtak. 

A bál végére 299210 Ft gyûlt 
össze. 

Támogatóink: 
- AXAMO Kft (50. 000 Ft) 
- Szabó Szabolcs
- Mucsóné G. Piroska SZMK-s szülõk 12 üveg pezsgõ- Tombola felajánlások: 5000 Ft érté-
- Tóth Tiborné Tóthné Jakab Rozália PCT kû vásárlási utalvány- Krechnyák 
- Nagy Szilárd OFFICEZsolt; 1 db nõi hajvágás és 1 db férfi 
- Tábori Mihály Végül, de nem utolsó sorban hajvágás – Betti fodrászat; 3000 Ft 
- Rózsási Beáta szeretném megköszönni mindenki-értékû pedikûr vagy manikûr keze-
- Viskardi nek támogatást, és az SZMK részt-lés Bõvíz Maja St.; Arckezelés vagy 
- Bodor Pálné vevõ tagjainak munkáját. szempilla szemöldök festés- Vá-
- Rása Szabolcs mos Darinka; Mûköröm építés- Szakos Zoltán 
- Bódog Adrienn Bartus Lászlóné Egyéb tárgyak: SZMK elnök

Jótékonysági bál 

Ifjúsági

Felnõtt

M 

M 

Gy 

Gy 

D 

D 

V 

V 

Lg 

Lg 

Kg 

Kg 

Gk 

Gk 

P

P

11 6 0 5 38 30 8 18
Kazár KSE

Kazár KSE

11 3 1 7 19 25 -6 10



Kiadja: Kazár Község Önkormányzatának Képviselõtestülete.
Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
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