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2013/3. szám l Megjelenik 1000 példányban Kazáron

Kazári
Élet és Szó

szavalata. Kazáron a Kazári Nép-
dalkör bányászdalai és az iskola di-
ákjainak elõadása gazdagította a 
programot. A rendezvényen kerül-
tek átadásra a jubileumi jutalmak, 
korsót kapott 60. éves szakszer-
vezeti tagság után Kovács Margit és 
Kovács István. Az 50. éves tagság 
elismeréseként Telek Balázsné, Má-
té Béláné, Dubány Sándorné, Nagy 
Béláné, Sztyevko János és Kis 
Jánosné kapott jubileumi korsót.  
Ezt követõen az emlékhelyek meg-
koszorúzására került sor. Mindkét A Kazári Bányász Nyugdíjas az Aba Sámuel Általános és Alapfo-
rendezvényt kötetlen baráti beszél-Szakszervezet szeptember 6-án két kú Mûvészeti Iskola diákjainak Ka-
getés zárta.helyszínen Mizserfán és Kazáron kuk Virágnak és Árva Nikolettnek a 

tartotta bányásznapi megemlékezé-
sét. A mizserfai megemlékezésre 
sok év után ismét a szociális ott-
honban került sor. A 63. Bányász-
nap és a Bányász Szakszervezet 
megalakulásának 100. évfordulója 
alkalmából tartott ünnepséget Ka-
kuk Oszkár az intézet vezetõje nyi-
totta meg, majd köszöntõt mon-
dott az alapszervezet elnöke Dobor 
István. A rendezvény programját 
színesítette Mizserfán a Mátraszelei 
Asszonykórus mûsora, valamint az 
otthon lakójának Murányi István és 

Bányászokra emlékeztünk
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Testületi ülésen történt

Kazár Község Önkormányzatá- Az ebrendészeti hozzájárulást gyasztóhely az átalány mértéke. Ez 
nak Képviselõ-testülete a 2013. jú- minden év június 30. napjáig egy- a jelenlegi számítás szerint (Fo-
niusi ülésén meghallgatta a Salgó- összegben kell befizetni. Az ebtartó gyasztási helyenként a törvény által 
tarjáni Járási Hivatal vezetõjének köteles bejelenteni az eb elpusztu- meghatározott jelenlegi számítási 
beszámolóját a hivatal mûködésé- lását, a tulajdonviszonyban bekö- módszer szerint 1.800 Ft-ot jelent 
rõl és feladatairól. vetkezett változást, illetve a négy havonta) 

hónapos kort betöltött szaporula-
A képviselõ- testület egységes tot is. Ezzel egyidejûleg a képviselõ-

rendeletet alkotott a helyi adók- testület a régi talajterhelési díj meg-
ról, amelyben szabályozza a ipar- Bizonyos esetekben az ebtulaj- állapításáról szóló rendeletét hatá-
ûzési adót és az idegenforgalmi donos a törvény szerint mentessé- lyon kívül helyezte.
adót. A településen a helyi iparûzési get kaphat a hozzájárulás fizetése 
adó mértéke (állandó iparûzési alól, amelyet köteles bejelenteni. A képviselõ-testület az ivóvíz 
tevékenység esetén) az adóalap szolgáltatás és szennyvízelvezetési 
1,7%-a, ideiglenes jelleggel végzett A mentesség az alábbi esetek- szolgáltatás legmagasabb hatósági 
iparûzési tevékenység esetén nap- ben kérhetõ, és a bejelentéshez díjának megállapításáról, továbbá 
tári naponként 500 Ft/nap. mellékelni kell: díjalkalmazás feltételeirõl szóló 

Fmagyar kutyafajták esetén a rendeleteit szintén hatályon kívül 
Az idegenforgalmi adó mértéke törzskönyv másolatát helyezte.

személyenként és vendégéjszakán- Fmentõ-, jelzõ-, vakvezetõ-, 
ként 100 Ft/nap. rokkantsegítõ-, terápiás eb kiképzé- A képviselõ-testület módosí-

sérõl szóló vagy az ilyen tartás célját totta a szervezeti és mûködési 
Az önkormányzat megalkotta a tartalmazó orvosi igazolást szabályzatról szóló rendeletét, és 

vagyongazdálkodásról szóló ren- Ffegyveres szerv nyilatkozatát, megkötötte az együttmûködési 
deletét, és elfogadta az önkormány- hogy az ebet nemzetbiztonsági megállapodást a kisebbségi önkor-
zat közép és hosszú távú vagyon- szolgálatban vagy közfeladatot mányzattal.
gazdálkodási tervét. Fellátó õrszolgálatban alkal-

mazza Kazár Község Önkormányzatá-
A képviselõ-testület új rendele- Faz állatorvos ivartalanítási iga- nak Képviselõ-testülete a júliusban 

tet alkotott az ebrendészeti hoz- zolását megtartott ülésén kifejezte szándé-
zájárulásról. A hozzájárulás mér- Fmenhelyrõl örökbefogadott kát arra vonatkozóan, hogy az Aba 
téke a településen veszélyes eb ese- ebek esetében a szervezet igazolá- Sámuel Általános és Alapfokú Mû-
tén 20.000 Ft, egyéb eb esetében sát vészeti Iskola néptánc és népzene 
3.000 Ft. A hozzájárulást az köteles tanszakára beiratkozott térítési díj 
megfizetni, aki az ebnek az adott év Kazár Község Önkormányzatá- fizetésére kötelezett kazári lakcím-
január 1-én tulajdonosa. A jövede- nak Képviselõ-testülete szintén a mel rendelkezõ tanulók térítési díját 
lemmel nem rendelkezõ fiatal, vagy júliusi ülésén megalkotta rendeletét a 2013/2014. tanév elsõ félévére át-
gyermekkorú ebtulajdonos eseté- a talajterhelési díjról. vállalja. A képviselõ-testület az át-
ben a költségviselés a vele egy ház- vállalt térítési díj pontos összegérõl 
tartásban élõ szülõt terheli. A rendelet értelmében mérési késõbbi idõpontban dönt.

lehetõség hiányában közkútból, 
egyedi vízbeszerzés esetén (házi A képviselõ-testület hozzájá-
fúrt kútból) 3 m3 / hó / fogyasztó- rult, hogy a meglévõ halotthûtõt az 
hely az átalány mértéke (A törvény önkormányzat megjavíttassa, és 
által meghatározott jelenlegi számí- gondoskodjon egy új beszerzésérõl 
tási módszer szerint 5.400 Ft-ot is.
jelent havonta fogyasztási helyen-
ként) A testület a Napraforgó Óvoda 

óvodavezetõi feladatainak ellátásá-
70 év feletti egyedülálló szemé- val 2014. augusztus 31-ig Katona 

lyek esetében pedig 1 m3 / hó / fo- Miklósnét bízta meg.www.kazar.hu
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A Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft, a 2011-
ben az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési 
Alap IV. tengelyének Leader fejezetének 2. körében be-
nyújtott pályázatán elnyert nettó 6.229.947 Ft támoga-
tási összegbõl megvásárolt betonelem gyártó gépek – 
hosszas várakozás után – megérkeztek településünkre. 
A BGY-95 típusú betonelem gyártó gép mellett 2 db 
sablon (hullám térkõ illetve árokelem) és egy VK-220 
típusú ipari betonkeverõ gép színesíti a Kft. gépállomá-
nyát. A projekt keretében egy könnyûszerkezetes csar-
nok és annak ipari elektromos hálózatának kiépítése is 
megvalósításra került. A beüzemelést követõen meg-
kezdõdött a próbagyártás és az elsõ mintadarabok már 
el is készültek. A pontos technológia – és munkafolya-
matok – elsajátítását követõen, a Nonprofit Kft. hama-

érdeklõdõk, a Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft-rosan megkezdheti a folyamatos, kereskedelmi célú 
tõl (3127 Kazár, Tanács út 1) kérhetnek bõvebb felvilá-gyártást, melynek nyomán a jövõ évtõl 2 fõ munkaerõ 
gosítást.folyamatos foglalkoztatását tervezi. A termékekrõl az 
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Indulhat a gyártás

nyertek. A projekt keretében az köszöntötte a jelenlévõket, és meg-
épület kialakítása mellett tüzivíztá- köszönte mindazok munkáját, akik 
rozó került kiépítésre, valamint esz- közvetve vagy közvetlenül hozzájá-
közbeszerzés valósult meg. A beru- rultak a projekt sikeres megvaló-
házásnak köszönhetõen bõvült a sulásához. Ezt követõen Molnár 
cég szolgáltatási köre, új munkahe- Katalin, Kazár polgármestere, a 36 
lyek jöttek létre, s nem utolsó sor- Jó Palóc Közhasznú Egyesület el-
ban Kazáron megnyílt egy élelmi- nöke mondott ünnepi beszédet, 
szerbolt, mely teljes körûen ki tudja melyben kiemelte, hogy a település 
elégíteni a helyi és a térségi vásárlói régi nagy álma vált valóra azzal, 
igényeket. Az ünnepélyes átadón hogy egy ilyen színvonalú élelmi-
Sztruhár Béla, a cég ügyvezetõje szerbolt nyílt meg a településen.

Az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program Mikrovállalkozá-
sok létrehozása és fejlesztése jog-
cím keretében nyújtott be 2009 de-
cemberében támogatási kérelmet a 
Clear & Lucky Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. A 2002-ben alapí-
tott cég életében nagy mérföldkõ 
2013. szeptember 5., hiszen ezen a 
napon került átadásra az épület, 
amelynek megvalósításához 25 502 
175 forint támogatási összeget 

Élelmiszer-Vegyesiparcikk „Kisáruház” nyílt Kazáron
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A TIZEN5LET Ifjúsági Közhasznú Egyesület szervezésében idén is nagy sikerrel került megrendezésre a 
Beach Party. Az eseményen közel 450 résztvevõ fordult meg. A délelõtt folyamán megrendezésre került 
Beach Bajnokság, egy új programeleme volt a rendezvénynek, melynek köszönhetõen egész nap, 
szórakoztató programok várták a fiatalokat. Igazi tengerparti hangulat, homokos tánctér, medence, 
pálmafák, koktélok, és különbözõ díszletek, úgymint strandlabdák, napernyõk és egy jet ski emelte a 
hangulatot. A sztár DJ Voksán Virág mellett a folyamatos zenérõl három dj gondoskodott. A nagy sikerre 
való tekintettel jövõre is célunk a hasonló rendezvények rendszeresítése a nyári hónapokban.

Beach PartyBeach Party

Civil sarok

Az elmúlt évhez hasonlóan idén 
is szerveztünk a vakációzó diákok 
részére a szabadidõ hasznos eltölté-
sére programokat, melyek hat hé-
ten keresztül várták és kínálták a 
sokrétû, színes elfoglaltságot szá-
mukra. A program megszervezésé-
ben és lebonyolításában nagyon 
nagy segítséget kaptunk azáltal, 
hogy a TÁMOP-3.2.3.B-12/1-
2013 pályázati kiírásra benyújtott évhez képest több alkalommal a és egyéb az IKSZT adta lehetõsé-
pályázatunkon rendezvényszerve- kultúrházban kerültek lebonyolí- geket használhatták ki. A pályázat 
zésre és lebonyolításra támogatást tásra. Kézmûves foglalkozásokat, lehetõséget adott arra, hogy a fog-
kaptunk. A programok az IKSZT filmvetítéseket, vetélkedõket, szitu- lalkozásokat hozzáértõ szakembe-
épületében és Mizserfán az elmúlt ációs játékokat, sportprogramokat rek vezették, tartották. Az ideláto-

gató gyerekek a délelõtti órákban 
irányított foglakozásokon vettek 
részt, délután kötetlen játékok vár-
ták õket. A szünidõs programot 
318 gyerek látogatta.

Köszönjük a támogatóink segít-
ségét: Bohém Presszó, Szövet 
dolgozói, Pap Dávid, Pap Jó-
zsef, Cziglerné Pántya Mónika.

Nyári szünidõs foglalkozás az IKSZT-ben
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Ez év augusztus 23-25-ére Al-
gyõre kaptunk meghívást. A ven-
déglátónk a Parlandó énekegyüttes 
volt, vezetõje Fábián Péter. Õ az az 
ember, aki az elmúlt években a Hé-
vízi versenyünkön a konferanszié 
volt. Akkor megígérte, hogy mivel 
Szegeden lakik, oda elvisz minket, 
mert ezt a gyönyörû viseltet és az 
énekünket az ottani embereknek 
látni és hallani kell. Így lett. Korán 
indultunk, mert 10 óráig oda kellett 
érkezünk. A kedves fogadtatás után 
elfoglaltuk szállásunkat. Utunkra 
elkísért minket polgármester asszo-

Délután Algyõn szerepeltünk 5 után Szeged fõterét, és nevezetes-nyunk is.
órakor a „mindenki Színpadán”. ségeit nézhettük csodálhattuk meg. Az ebéddel a közeli Halászcsár-
Késõ este volt mikor a 17 együttes Ezek után hazautaztunk szívünk-da igazgatója várt, természetesen 
végig szerepelt. Este volt a búcsúest ben azzal a tudattal, hogy még min-halászlével, isteni finom volt. Aztán 
flekkenparti kíséretében. Zeneszó dig van mit tanulnunk a vendégsze-Mindszentre indultunk fellépni, Al-
és nótaszó hangzott egész este. retetrõl. Ottlétünk alatt a „Parlan-gyõtõl pár kilométerre. Az utcai fel-

Kis pihenõ után vasárnap a Sze- dósok” kísértek bennünket min-vonulás után a sportpályán volt fel-
gedi Dómba indultunk 10 órára a denhová, tele kosarakkal, minden-állítva a színpad, ahol minden cso-
Szentmisére. Itt külön engedéllyel féle finomsággal, étellel, frissítõvel port elõadta a mûsorát. A sikeres 
szerepelhettünk. A megyés püs- kínáltak minket. Hálás szívvel gon-fellépés után a Szegedi Rádiónak 
pök jóváhagyásával a Misét a mi be- dolunk rájuk, még egyszer köszö-kellett interjút adni, aki arról kérde-
vonulásunkkal kezdték. A misén net jár nekik ezért a csodálatos há-zett fõleg, hogy kerültünk mi oda, 
egyházi énekeket énekeltünk. Kü- rom napért, amit ott töltöttünk. hogy érezzük magunkat. Aztán egy 
lön felemelõ érzés volt itt is bemu- Csodálatos embereket ismertünk kerti parti után Algyõre a szálláshe-
tatni a viseletünket, és az énekekkel meg. Reméljük, egyszer viszonozni lyünkre utaztunk. Másnap, 24-én 
színesíteni az ünnepi szentmisét. tudjuk majd nekik a vendégszerete-délelõtt szabadprogram, ki a helyi 
Köszönet Fábián Péternek, hogy tet. termálfürdõt vette igénybe, ki a he-
közbenjárt az ügyben. A szereplés Sándor Gyuláné lyi nevezetességekkel ismerkedett. 

Kazári asszonyok Algyõn 
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látásban, falusi vendégasztalok és 
vendégszobák, természet közeli 
életmód témákban tartott elõadást 
vendégeinknek. 

A délután során Kazárra láto-
gattunk a North Star Lovasudvar-
ba, ahol id. Czecze László házigaz-
da a vendégek köszöntése után 
Furioso – North Star fajtabemuta-
tót tartott. Ezt követõen ifj. Cecze 
László koordinálásával megismer-
hettük a Lovasudvar oktatási tema-
tikáját a 3 éves kisgyermekektõl 2013. augusztus 15-18. között munkájába, megtekintettük a Torák 
egészen a felnõtt korig.került megrendezésre az „Európa a család néprajzi gyûjteményét és a 

A házigazdák meghívására Ujj polgárokért” programsorozat kere- családi gazdaság állatállományát. 
Kristóf  lovas íjász bemutatót tar-tében a 4. partnertalálkozó, mely- Ebéd után vendéglátóink bemuta-
tott, amely után az érdeklõdõk ki is nek helyszíne a 36 Jó Palóc Köz- tót tartottal akadályhajtásból, amely 
próbálhatták, hogy milyen hagyo-hasznú Egyesület térsége volt. A után a bátrabbak ki is próbálhatták 
mányos magyar nyeregben lovagol-program keretében Csehországból, az akadály- és fogathajtást.
ni, illetve íjászkodni.Finnországból, Szlovákiából, A délután sétakocsikázással 

Vasárnap a Kisfaludi Lovasta-Olaszországból és Romániából ér- folytatódott a községben, megláto-
nyán folytatódott a program, ahol a keztek vendégek. gattuk a település nevezetességeit, 
házigazda Kellner Krisztina mutat-A program augusztus 15-én in- majd a felújított mûvelõdési házban 
ta be a vállalkozást és a lóállo-dult, ahol Juhász-Korbáss Diána a Csabainé Freistág Erzsébet polgár-
mányt, majd tradicionális ló patko-díjugratásról tartott elõadást part- mester asszony elõadásában bemu-
láson, ezt követõen pedig csikósbe-nereinknek. tatta a települést és a rendezvénye-
mutatón vettünk részt. A házigaz-Augusztus 16-án Karancslapuj- ket. A nap a Karancsberényi nép-
dáknak köszönhetõen a résztve-tõre a Baksa Farmra látogattunk, dalkör és a Palóc Néptáncegyüttes 
võknek lehetõségük volt lovastúrán ahol Somoskõi Tibor, Karancsla- táncosainak bemutatójával és kö-
is részt venni.pujtõ polgármestere köszöntötte a zös táncházzal zárult.

Vendégeink valamennyien azon partnereinket, majd a vendéglátó, Augusztus 17-én, szombaton 
a véleményen voltak, hogy ismét Baksa Sándor vezetésével megis- délelõtt Mátranovákra látogattunk 
nagyon sok érdekes dolgot láttak, mertük a gazdaságot. Megtekint- a Faluhely Majorba, ahol a házigaz-
sok tapasztalatot gyûjtöttek, így él-hettük az EMVA III. és IV. tenge- da Földi Gyula az õshonos állatfaj-
ményekkel és ötletekkel felvértezve lyének keretében megvalósult helyi ták tartásáról és tenyésztésérõl, a 
várják a következõ partnertalálko-fejlesztéseket, megismertük a lovas természetközpontú hagyományos 
zót.turizmus érdekében végzett mun- állattartásról tartott ismertetõt.

A programok összeállításában kát és a Baksa Farm lóállományát. Földi Ádám, a Faluhely Major 
Szabó Zsolt a Vízi-Lovas Nonpro-Ezután a program Karancsbe- turizmussal foglalkozó családtagja 
fit Kft. vezetõje segített az egyesü-rényben folytatódott, ahol vendég- értékõrzés és átadás, tárgyi és szel-
let munkatársainak.látónk a Torák család volt. Itt szin- lemi örökségünk szerepe a vendég-

tén megismerhettük a Turisztikai 
tevékenységek ösztönzése, vala-
mint a LEADER jogcím keretében 
megvalósított beruházásokat. Bete-
kintést nyertünk a Lovas Klub 

EACEA 4. partnertalálkozó: 

Hagyományos életmód – lovasturisztikai szeminárium

36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 
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2012-ben indult el az Európai 
vidékfejlesztés elnevezésû nyertes 
pályázatunk, melyet az EACEA 
Európa a Polgárokért Program 
„Testvérvárosok hálózatának kiala-
kítása” keretén belül nyújtottunk 
be. A projektben részt vesz finn, 
olasz, szlovák, román és cseh part-
ner, valamint egyesületünk mellett 
a helyi önkormányzat, a helyi nyug-
díjas és ifjúsági szervezet. A projekt 
5. partnertalálkozójára 2013. au-
gusztus 29-tõl szeptember 2-ig ke-
rült sor a szlovákiai Hrinován. lyi lakosok a helyi népviseletbe öl- zésû zenés program, melynek kap-

A 4 napos találkozó elsõ napja tözve mutatták be saját udvaraikon csán délelõtt megtekinthettük a 
projektlátogatással telt. Szlovák, illetve saját földjeiken a különbözõ Hrinovai templomtól induló lovas-
Cseh, Finn és Olasz partnereinkkel munkafolyamatokat. Láthattunk kocsis felvonulást, majd az ebédet 
pályázati forrásból finanszírozott krumpli ásást, kosárfonást, kézi követõen Zenés Gálamûsoron vet-
felújításokat tekinthettünk meg cséplést, de beindult a cséplõgép is. tünk részt. A kulturális programon 
Detva térségében. A nap zárása- A vásárban kézmûves bemutatót és Európa számos tájáról léptek fel ze-
ként sor került az ünnepélyes va- tipikus, tradicionális termékek be- nészek. A zenés program a búcsú-
csorára és zenés estre, ahol a minket mutatóját tekinthettük meg. Beren- vacsorával zárult.
vendégül látó Podpol'anie Egyesü- dezésre került az Európa Udvar, A negyedik (utolsó) napon, a 
let vezetõje, Juraj Bódi, valamint mely lehetõségek nyújtott szá- program értékelése után, a dé-
Detva és Hrinova polgármestere is munkra és külföldi partnereink ré- lelõtti órákban minden partner ha-
köszöntötte a jelenlévõket. szére a bemutatkozásra. Finn, szlo- zautazott.

A második napon részt vettünk vák, cseh és magyar kézmûvesek, 
a „Gazdálkodás Hrinován, a hegyi termelõk árulták saját termékeiket. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 
településen” elnevezésû egészna- A harmadik napon került meg-
pos kulturális rendezvényen. A he- rendezésre a Pol'ana Zenéje elneve-

van egyesülete, akiknek fõ célja a 
családok segítése, a háztartási isme-
retek továbbadása, tanácsadás a 
családoknak, képzés továbbképzés, 
a hétköznapi boldogulás segítése. 
Tevékenységük során háztartási 
kurzusokat szerveznek, tematikus 
szakköröket kínálnak fiataloknak, 
iskolásoknak tanácsokat, útmuta-
tást adnak háztartás- és életvezetés-
hez, az otthoni gazdálkodáshoz. 

Szívügyük a gasztronómia ha-
gyományainak ápolása, õrzése, a hetõ vissza, amikor a Marták Egye-Az Európa a Polgárokért prog-

sülete részt vett Kazáron, az Euró-ram keretében látogattak a kazáriak 
pai Szakácsakadémián, majd a Las-Finnországba, a  Marták 
kafesztiválon. A Marták országos Egyesülete meghívására, augusztus 
szervezet, amelynek Ristijärviben is elején. A kapcsolat 2011-re vezet-

Ristyärvi

EACEA 5. partnertalálkozó: 

Szlovákia: Detva, Hrinova

EACEA partnertalálkozó: 

Finnország

Az ezer Tó országában a vendéglátóinkkal 



természetben fellelhetõ egészséges élettel is. Több civil szervezet életét 
nyersanyagok felhasználása. A tanulmányozhattuk az ezer tó or-
gasztronómia hagyományainak szágában. Megnéztük a Finnor-
ápolása kötött össze bennünket. szágban nagyon népszerû bolha-
Hiszen Ristyärvi-ban részt vettünk piacot, amit egy civil szervezet mû-
a hagyományos Sajtkenyér fesztivá- ködtet, és tanulmányozhattuk ho-
lon, ahol a sajtkenyér készítésének gyan gondolkodnak a finnek az 
hagyományaival ismerkedtették újrahasznosításról. Hogyan lesz pa-
meg a résztvevõket. Mi pedig Kazá- pír tojástartóból kandalló alágyúj-
riak, a hagyományos krumplilaska tós, a régi bútorokból új használha-
készítését mutattuk be. Nem kis fe- tó eszköz, a magnó szalagból nõi 
ladatot vállaltunk, hiszen itthonról táska. Külön érdekesség volt szá-

munkra a megunt, de jó állapotú ru- get, az egymás segítését az együtt-
hák hasznosítása. Nagyon érdekes gondolkodást, a hasznosíthatósá-
volt az az egyszerû, természet köze- got, a praktikumot keresik-, legyen 
li, egymást segítõ életmód, amit õk az a mindennapi élet, az óvodai ne-
élnek. Az a nyugalom, és gondolko- velés, az iskolai oktatás. Köszönjük 
dásmód, amit õk képviselnek irigy- a meghívást, nagyon szép élmé-
lésre méltó. Mindenben a közössé- nyünk volt. 

vittünk krumplit, lisztet (biztos ami 
biztos), túrót és zsírt is. A túró 
Finnország e területein ismeretlen, 
és zsírt sem használnak a fõzéshez. 
Igazi kuriózum volt a túrós tejfölös 
laskánk, hosszú sorok álltak a sát-
runknál, nem gyõztük õket kiszol-
gálni. 

A rendezvényen kívül megis-
merkedtünk a finn civil, közösségi 
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Finn lábtörlõ Készül a laska

Mi

Rénszarvashús, amit 12 órán át sütnek 

Magyar-finn csárdás

A sajtkenyér
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Intézményünk az idei nevelési 
évet szervezeti átalakítással kezdi 
meg. Eddig a Bojtorján Óvoda-
fenntartó Társulás tagóvodájaként 
mûködtünk (Rákóczibánya, Kazár 
települések összefogásával), a fenn-
tartó a Rákóczibányai Önkormány-
zat volt. 

Szeptember 1-tõl két település 
külön, önálló intézményként mû-
ködteti óvodáit. Így intézményünk 
a Kazári Napraforgó Óvoda néven 
mûködik tovább. Az óvoda két cso-
porttal mûködik: a Katica cso-
portban Molnár Béláné (Rozika 

Nevelési év kezdése a Napraforgó Óvodában

Palócföldi hagyományok

hogy nem is fogták fel versenynek.
A feladatokat Rózsási Bea a he-

lyi iskola tanára állította össze. Õ 
volt a zsûri elnöke, tagjai: Szabó Im-
réné és Merényi Tamásné volt. Az 
eredményhirdetést izgalommal vár-
ta mindenki, ahol oklevelet vehetett 
át minden csapat. Az elsõ három 
helyezett pedig értékes ajándékokat 
kapott.  Az értékelés után mindenki 
jóízûen elfogyasztotta a finom pa-
lócgulyást, jó kalácsokat amit az 
asszonyaink fõztek, sütöttek. A pa-
lotásiak felszeletelték a morványt és 
közösen elfogyasztották a résztve-
võk. Befejezésként közösen énekel-
tek a szépkorú asszonyok, férfiak, 
majd akiknek még kedve és ideje  
volt megnézte a Vasaló és öntvény-

„Örömkalácsot”, bort, almát hoz-A fenti címmel került megren- múzeumot és az Ügyes kezek házá-
tak, amit lakodalomra szoktak dezésre egy hagyományõrzõ vetél- ban a gyufacímke gyûjteményt .
vinni.kedõ. A lebonyolítását  az Életet Az A rendezvény sikeréhez  a szer-

Éveknek Nógrád megyei Szerveze- A rendezvényt köszöntötte vezõkön kívül hozzájárult Kazár 
te és a Kazár Nyugdíjasaiért Egye- Mesterné Molnáry Mária a megyei Község Önkormányzata, IKSZT, 
sület tagjai közösen vállalták. A ren- elnök. Elmondta, hogy mennyire AXAMO Kft., 36 Jó Palóc 
dezvény a megyében lévõ nyugdíjas fontos, hogy ápoljuk hagyomá- Egyesület, Aba Sámuel Iskola, és a 
klubok tagjai számára lett meghir- nyainkat. Megköszönte Kazár köz- nyugdíjas klub szorgos kezû asszo-
detve. Összesen 10 településrõl jöt- ség vezetõinek, és szervezeteinek a nyainak, akik sütöttek, fõztek. Kö-
tek a vetélkedõre, a csapatok taglét- támogatást. szönjük a támogatást, segítséget.
száma 5 fõ. Ezenkívül minden falu- A csapatok tagjai nagyon jól 
ból jöttek drukkolók is. Meglepe- érezték a versenyen magukat, ami 

Bodor Pálnétésként Palotásról egy gyönyörû annyira vidám hangulatban zajlott, 
klubvezetõ

Civil sarok - Gyerek sarok



10

2013/3. szám
Kazári Élet és SzóGyerek sarok

Nevelési év kezdése a Napraforgó Óvodában

József  Attila Mûvelõdési Központ 
által szervezett bábszínház elõadá-
sokon (7 alkalom). Az itt szerzett él-
ményeket a délelõttök folyamán be-
építjük a tevékenységekbe. Az elõ-
zõ évekhez hasonlóan, az idén is 
szeretnénk szülõk segítségét kérni 
ahhoz, hogy délelõtti programjain-
kat színesebbé, élmény-telibbé te-
gyük: például kerti munkák; szüre-
tek, munkahelyek, foglalkozások 
bemutatása. 

Tovább folytatjuk a táncházi 
foglalkozásokat. Ez heti egy alka-
lommal népi dalos játékok, mondó-
kák, egyszerû tánclépések tanulását 
jelenti. Mi óvodai dolgozók azon 
munkálkodunk, hogy az óvodai na-
pok minél színesebben, élmények-

ismeretlen szabályokhoz is alkal- kel tele múljanak el, ahol mód nyílik óvónéni) és Dlehányné Koós Kata-
mazkodnia kell. Ez érzelmileg nagy játékra, sétára, kirándulásra, jeles lin Marianna (Kata óvónéni) Ko-
terhet ró rájuk. Most, az év elejei napok megünneplésére, s mind-vács Tamásné, (Kati néni) dajka; a 
idõszakban kiemelt feladatunk a ezek során, ezzel együtt ismereteik, Pillangó csoportban Ozsvárt Lí-
régebbi óvodások visszaszoktatása tapasztalataik bõvítésére, hiszen via óvónéni, Katona Miklósné 
az óvodai életbe; és az óvodai tudjuk:Andi óvónéni és Végh Andrásné, 
szabályok megismertetése, kialakí-(Erika néni) dajka.
tása az új gyermekekben, szülõk- „Csináljon bármit, ami nyitogatja A 2013–14-es nevelési évet 42 
ben. Feladatunk továbbá ebben az szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait,óvodással kezdjük, melybõl 9 gyer-
idõszakban a korosztálynak meg- Õ azt hiszi: csak játszik. De mi már mek most ismerkedik az óvodai 
felelõ önállósághoz szoktatás, önel- tudjuk, mire megy ki a játék. élettel. Az óvodával való ismerke-
látás az étkezés, tisztálkodás és öl- Arra, hogy e világban otthonosan déskor lehetõséget adunk az 
tözködés terén. mozgó, eleven eszû, tevékeny ember váljék „anyás” beszoktatásra. Ez azt jelen-

Ebben az évben is részt veszünk belõle.”ti, hogy a szülõ lehetõségeihez mér-
a nagycsoportosokkal a salgótarjáni (Varga Domokos)ten minél hosszabb idõn keresztül, 

fokozatos idõcsökkenéssel vesz 
részt a beszoktatásban. Ennek két 
szempontból is jelentõsége van: az 
egyik, hogy szülõ jelenléte az ismer-
kedés során biztonságot ad a gye-
reknek, másrészt a felnõtt is bete-
kintést nyerhet az óvodai életbe. Az 
óvodai élettel való ismerkedés, és 
befogadás mindig nehéz feladat fel-
nõtt és gyermek számára egyaránt. 
Nagy türelmet, szeretetet és empá-
tiát igényel a szülõtõl és a pedagó-
gustól is.

A kisgyermek a biztos és isme-
rõs családi környezetbõl egy telje-
sen idegen miliõbe csöppen, ahol 
nem õ az egyetlen, és még gyakran 

Új óvodásaink névsora: Györki Gergõ, Baglyos Jázmin, 
Lakatos Ramóna, Berki Brendon, Molnár István, Szomszéd 
Zoltán, Berki Amira Maja, Cseri Amina, Telek Zsolt

A Napraforgó Óvoda további létszámának alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Nagycsoportos korúak

Középsõ csoportos korúak

Kiscsoportos korúak

Halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek

Hátrányos helyzetû gyermekek

Óvodai térítési díjat fizetõk

 Logopédiai ellátásban részesülõ gyermekek 
(a 20 nagycsoportos gyermekbõl)

20

10

12

21

34

11

14
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A Kazár Községi Sportegyesület sportolni vágyó elõtt nyitva az öltö- Krisztián, Dr. Csonka Pál, Vinyei 
2013-2014-es bajnokságban a me- zõ és a sportpálya adta lehetõség. György személyében és újra kezdte 
gyei II. osztály keleti csoportjában a játékot Oláh József. További 
szerepel ifjúsági és felnõtt csapattal. utánpótlásként számítunk ifjúsági 
A serdülõ korúakat az MLSZ ver- csapatunkból kinevelt fiataljainkra. 
senykiírás változtatása miatt nem Az így összeállt fiatal gárda alkal-
tudtuk indítani, de a következõ mas a hosszú távú építkezésre. 
évadban újra indítjuk a csapatot. Az Ezért a szakveze- Továbbra is célunk, hogy minél 
iskolával közösen a bajnokságból tés határozatlan idõre megbízta több helyi fiatal vegyen részt az ak-
kimaradt fiatalokat a diákolimpián Milcsovics Bélát az együttes edzõi tív sportolásban, ezzel is erõsítve 
szerepeltetjük. Így nem lesz kiesés a feladatainak ellátására. Ezen kívül labdarúgó szakosztályunkat. Célul 
fiatalkorúak aktív testnevelésében. távozott a csapattól Szabó Bence, tûztük ki a bajnokságban az elsõ öt 
A Bozsik-programban továbbra is Szeberényi Martin, Szabó János, helyezés közötti szereplésünket, 
részt veszünk, ami elengedhetetle- Könnyû András, illetve Bornai melyhez várjuk az önzetlen támo-
nül fontos számunkra az utánpótlás Ferenc bejelentette visszavonulá- gatók segítését. Hajrá Kazár!
nevelésben. Jelenleg egyesületünk sát. A szakosztály vezetése helyi és 
szervezett formában 90 fõ számára környékbeli fiatalokból szeretné Molnár Béla
biztosítja a rendszeres mozgást és pótolni a hiányukat. Új játékosok szakosztályvezetõ
versenyszerû sportolást, de minden érkeztek Herman Attila, Oláh 

A szakosztályon belül történtek 
változások az eddigi edzõnket Sip-
kó Sándort magasabb szintû felada-
tok ellátására kérték fel. A hírnek 
részben örülünk, de távozása miatt 
el is keseredtünk. 

Újból pattog a labda

Iskolakezdés Kazáron

Az Aba Sámuel Általános Iskola tartó Központ lett. Minden tanuló igénybe. A tanári karban történt 
és Alapfokú Mûvészeti Iskola szep- délután négyig köteles az iskolában változások a következõk: Kiss 
tember 2-án 256 tanulóval kezdte tartózkodni. Ez alól kivételt képez- Lászlóné tanítja az éneket, Pálko-
meg az idei, 2013-2014-es tanévet. nek a külön szülõi kérvényt benyúj- vács Margit a rajzot, Sándorné Var-
Az elsõ osztály létszáma 29 fõ, osz- tott tanulók. A délutáni tanórák ide- ga Andrea az angol nyelvet. Minden 
tályfõnökük Rothné Tarsoly Anita. jén a felsõ tagozatban 70 fõvel há- kedves diákunknak eredmények-
Az intézmény életében a koráb- rom tanulószoba indult. További ben gazdag új tanévet kívánunk!
biakhoz képest számtalan változás változás, hogy megszûnt az iskola-
történt. Az iskola fenntartója a busz, szeptembertõl az iskola tanu- Kapás Imre
Klebelsberg Kunó Intézményfenn- lói a Volánbusz járatait veszik igazgató

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. évek óta megszokott iskolabusz, és a mizserfai gyere-
törvény (továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) bekezdése ér- kek nem kaptak bérlettámogatást. Mindemellett bi-
telmében 2013. január 1-tõl az óvodai nevelés kivé- zonytalannak látjuk a mûvészeti oktatás jövõjét is, hi-
telével az állam gondoskodik a köznevelési alapfela- szen az önkormányzatok szûkös finanszírozása már 
datok ellátásáról. A törvényi rendelkezés alapján a nem teszi lehetõvé, hogy átvállalják a térítési díj, illet-
3000 lélekszám alatti települések önkormányzatai ve a tandíjfizetési kötelezettséget, ami így a 
nem dönthettek az iskoláik sorsáról, csupán tudomá- 2013/2014-es tanévben valószínûleg a szülõkre há-
sul vehették, hogy 2013. január 1-tõl a Klebelsberg rul. Kérjük a kedves szülõket és diákokat, hogy a fen-
Intézményfenntartó Központ (KLIK) a szakmai irá- tiekben ismertetett fenntartóváltás miatt a jövõben 
nyítás mellett az iskola mûködtetésével járó feladato- az általános iskola mûködésével kapcsolatos észrevé-
kat is átvette. Az önkormányzat a jövõben csak külsõ teleikkel, panaszaikkal, véleményükkel a Klebelsberg 
szemlélõje lehet a helyi általános iskola életének, és Intézményfenntartó Központhoz (3100 Salgótarján, 
nincs lehetõsége befolyásolni a tanév kezdetekor ta- Rákóczi út 36.) forduljanak.
pasztalható változásokat, amelyet valószínûleg mind 
a szülõk, mind a diákok nehezen éltek meg. Mi is szo-
morúan vettük tudomásul, hogy nem közlekedik az 

Szomszéd Csabáné 
jegyzõ
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Kiadja: Kazár Község Önkormányzatának Képviselõtestülete.
Szerkeszti a szerkesztõbizottság.

lentéktelen az átmenõ forgalom, 
„nagyon sok idegen jár a faluba.” 
Elképzelésük az volt, hogy olyan 
kamerarendszer kellene, amely éj-
szaka is „látja” a bejövõ autókat. 
Éltek is a pályázati lehetõséggel, az 
elnyert összeg azonban kevés lett 
volna, de az önkormányzat segített: 
több mint négymillió forint ön-
résszel járult a fejlesztéshez. Fekécs 
Zoltán arról is szólt: a polgárõrség 
nem tekinti befejezettnek a térfi-
gyelõ rendszert, például az iskolá-
nál vagy a Magtárháznál is fontos-
nak tartaná, hogy legyen egy-egy 
kamera, a bõvítés persze elsõsor-
ban anyagi lehetõségektõl függ. 

Fejlõdik a falu, egyre több az Fekécs Zoltán, a polgárõrség ve- Négy kamerát szereltek fel a te-
érték, amit óvni kell. Mostantól zetõje, a község alpolgármestere, a lepülés forgalmas pontjain, a köz-
ez a korszerû technika is segíti a 2005-tõl mûködõ egyesületrõl, te- ponti egységet a körzeti megbízotti 
rendõrségi körzeti megbízotti vékenységérõl, az önkormányzat- irodán helyezték el , a megfigyelés a 
irodán tartott ünnepségen 2013. hoz és a rendõrséghez fûzõdõ jó rendõrök feladata. S mint az átadó 
szeptember 11-én adták át a kapcsolatról szólt röviden. Össze- ünnepségen elhangzott, már az 
csaknem hétmillió forintból ki- foglalta azokat a legfõbb szempon- üzempróba során két ízben sikerült 
épített rendszert Kazáron. tokat is, amelyekre tekintettel ré- bûncselekmény-gyanús esetet fel-

Molnár Katalin polgármester szünkrõl több éve felvetõdött a fo- deríteni. 
köszöntötte a jelenlévõket és ismer- lyamatos megfigyelés technikai fel- (Forrás: Nógrád Megyei Hírlap)
tette az elõzményeket. Mint mond- tételeinek szükségessége. Mint 
ta, az elmúlt két-három évben sok mondta, egyik indok az, hogy Ka-
lépést tettek a falu fejlesztéséért, a zárra három út vezet, vagyis nem je-
közbiztonságért, a problémák meg-
oldásáért és ezek a várt eredményre 
is vezettek. A település biztonságá-
nak erõsítése céljával a polgárõr 
egyesület pályázott és nyert 2,4 mil-
liós támogatást, s ezzel egy hosszú 
folyamat végére értek. Az önkor-
mányzat pedig jelentõs mértékû 
önrészt tett hozzá, hogy a térfigyelõ 
rendszer megvalósuljon. Molnár 
Katalin végül megköszönte minda-
zoknak a munkáját, segítségét, akik 
valamilyen formában hozzájárultak 
a tervek valóra váltásához. 

Több szem többet lát

A kamerarendszer teljes 
költsége 6 995 375 Ft volt. 
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