
Augusztus 16-20. között Salgó-
tarján és a Kazár környéki erdők 
adtak otthont Közép-Európa egyik 
legnagyobb szabású tájékozódási 
futó viadalának az ötnapos Hun-
gária kupának. A sportági viadalon 
az európai nemzetek képviselői 

évesektől a 90 évesekig) versenyző kiderült, a nemzetközi sportági ren-
küzdött meg egymással a Hungária dezvény, így a kazári két futam is, a 
kupa összetett elsőségeiért. hazai és külföldi elismerések soka-

 A versenysorozatot neves véd- ságát hozta a Sramkó Tibor ver-
nökök felkérése mellett - közte volt senybizottsági elnök által összefo-
Gecse Ákos Kazár polgármestere gott nógrádi rendezői stábnak.
is - három Nógrád megyei sport- A sikeren felbuzdulva nógrádi 
egyesület a Salgótarjáni Dornyay a szervezők úgy döntöttek jövőre a 
Balassagyarmati Balassi BKSE és a hagyományos Nógrád Grand Prix 
HUFEZE SK Pásztó bonyolította nemzetközi részvételű kétfutamos 
le. tavaszi ranglistaversenyüket is eb-

A Hungária kupa első és máso- ben a térségben Kazár-Mátraszele 
mellett Kanadából, Izraelből és az dik napi küzdelmére Kazáron a ri- fogják lebonyolítani.
Egyesült Arab Emirátusokból is olittufa, illetve a Százágú-völgy 
érkeztek tájékozódási futók, így (Finta patak) térségben került sor. Cz. Zentai
naponként több mint ezer (10 Mint az a verseny zárását követően 

Kazár is részese lett a nagy sportági sikernek
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2015. május 31-én rekordot 
döntött a Laskafesztivál a főzőcsa-
patok számát illetően. 76 csapat in-
dult el laska, tócsni vagy egyéb kate-
góriában. A Zsűrinek nem volt 
könnyű dolga. A zsűri kazári szak-
mai elnöke Polgár Ferenc volt, a 
Gasztronómiai Szövetség részéről 
pedig Német József  érkezett el 
hozzánk. A zsűrizés végére sztár-
vendégeink is bekapcsolódtak a 
kóstolásba, így Török Tamás és 
Szolnoki Péter (Bon Bon) is bepil-
lantást nyerhetett a kazári laska tit-
kaiba. A zsűri nagyszerű munkája 
nyomán az alábbi eredmények 
születtek: 

ka Teplicka települést, Finnország-Kiemelt első helyezett és a ván-Laska kategória: 
ból Kajaaniból a Martaa Egyesület dorserleg büszke birtokosa a A kiemelt első helyezést a 
4 tagját, Csehországból Dolni KISTARJÁN EGYESÜLET lett, Csapatmunka csapat vihette haza 
Cermna polgármesterét és felesé-akik savanyú vetrencét készítettek. májpástétomos fatörzs fantázia-
gét.A képzeletbeli dobogó legmaga-névvel ellátott laskájukért, jutalmuk 

Magyarországról a legtávo-sabb fokára a KÖKÉNYI BOS-az elismerés mellett a vándorserleg 
labbról érkező Kökényi barátaink is NYÁKOK csapata állhatott fel, akik egy éves birtoklása lett. 
ismét részt vettek a fesztiválon. rozmaringos bárányt készítettek.Első helyezést ért el a ROBI-

A Kézműves udvar a vendégek Az ezüstérmet az ŐZLIGET DENT, akik ehető virágos, bodzás 
nagy örömére egy önálló elkerített IPOLYGASA csapat vihette haza, és cukkinis laskát készítettek
területre került. ak ik  dámszar vas  pörköl te t  Második helyen végzett a 

Kazárra látogattak a Skorpió készítettek knédlivel. MINEXY csapat, akik 8 féle torta-
Egyesület tagjai, akik modellező Hármadik helyen végzett a ka-variációval örvendeztették meg a 
repülős bemutatót tartottak. tegóriában a NAGY HÚSZAS csa-látogatókat. 

Nem feledkeztünk meg a pat, akik töltött káposztájukkal ér-Harmadik helyezést ért el a F-
Vidámparkról sem, valamint Ko-demelték ki az elismerést. LASKA csapat, akik Túrós epres 
vácsné Szeles Enikő vezetésével A gasztronómiai szövetség dip-hegy fantázia névvel ellátott laskát 
vendégeink körében üdvözölhet-lomáját a 2015. évben Nárai Község készítettek. 
tük az EDDZ ENIWAY club tag-(vasi dödölle) és Gömörfalva (csokis Tócsni kategória: 
jait is, akik Girja és Spartan edzés pörkölt, knédlivel) csapatai vihették Abszolút első helyen az 
bemutatókat tartottak. Nagy örö-haza. AXAMO Kft. csapata, édes húsos 
münkre ismét volt Veterán autó- és A rendezvény főszereplői ter-variációs tócsnijaival végzett, ők vi-
Rally autó kiállítás is és a Simon mészetesen ismét a csapatok volta, hették haza a vándorserleget. 
kutyaiskola bemutatóját is megte-de a 2015. évi Laskafesztivál ismét Első helyezést értek el a SO-
kinthettük. Ismét volt lehetőség tartogatott újdonságokat a vendé-LUM Egyesület tagjai csülök 
bringó hintózni és tufa taxizni is.geknek.mesterhármas tócsnijaikkal. 

Az egész napos színpadi műsor A VIII. Laskafesztivál dísztele-Második helyen végzett az 
alatt a látogatók hagyományőrző pülése Nárai Község volt, akik 20 ELISJAN csapat, akik tokaji aszús 
műsorokkal találkozhattak, sztár-fős delegációval látogattak el tele-és kecskesajtos tócsnit készítettek.
vendégünk a Bon Bon együttes pülésünkre. A belföldi települések A képzeletbeli dobogó harma-
volt, akiket az eredményhirdetés mellett ismét találkozhattunk kül-dik fokára a MINT A MENZA 
után üdvözölhettünk a színpadon. földi barátainkkal is. Köreinkben csapat állhatott fel gyrosos, horto-
A Bon Bont az Á la Carte Show-üdvözölhettük Szlovákiából Gö-bágyis tócsnijukkal. 
band váltotta, ezután a tűzijátékban mörfalvát, Füleksávolyt és Liptovs-Egyéb kategória: 

VIII. Laskafesztivál és Tócsni Parti
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Kazár Község Önkormányzatá- – a hivatali helyiségben és mun- lása esetén a bérlő kérésére a lakás-
nak képviselő-testülete megalkotta kaidőn kívül történő közreműkö- bérleti szerződést a képviselő-tes-
rendeletét az egyes anyakönyvi dés esetén nettó 5.000 Ft díjazás il- tület a kérelem benyújtását követő 
események engedélyezésének leti meg. ülésén újabb 3 évvel meghosszab-
szabályairól, valamint az azokért 

bíthatja, ha a kérelmezők továbbra 
fizetendő díjak mértékéről. A képviselő-testület módosítot-

is megfelelnek a rendelet feltételei-
E rendelet értelmében csak a ta az önkormányzat által a civil 

nek és nincs lakbér vagy közüzemi hivatali munkaidőn belül, és hivatali szféra munkáját elismerő díjak 
díj tartozásuk.helyiségben (Kazár Tanács út 1.) alapításáról és adományozásuk sza-

A lakásbérleti jog cseréjéhez az tartott anyakönyvi és családi ese- bályairól szóló rendeletét.
mény térítésmentes. A módosítás szerint e cím már önkormányzat hozzájárulása szük-

A hivatali munkaidőn kívüli csak ebben az évben adományoz- séges. Az új bérlővel kötött szerző-
anyakönyvi esemény – kérelemre - ható, a rendelet december 31-ig ha- dés időtartama nem haladhatja meg 
pénteken 14.00 – 20.00 óra között, tályos. A civil díj az önkormányzat a korábbi szerződés idejéből fenn-
szombati napon 10.00 – 20.00 óra elismerését kitüntető cím, amelyet 

álló időtartamot.
között engedélyezhető. oklevél, plakett és 50.000 Ft értékű 

Ha a lakást a vételi, illetve előv-
A hivatali munkaidőn kívül emléktárgy testesíti meg, amely a 

ásárlási jog jogosultja vásárolja lebonyolított anyakönyvi esemény község egész lakosságának tisztele-
meg, a vételár a bérlő által a lakásra többletszolgáltatásának díja – tét fejezi ki.
fordított és meg nem térített érték-amennyiben a hivatali helyiségben A kitüntető díjakat a tárgyév de-

kerül lebonyolításra – 5.000 Ft cember 31-ig a település rendezvé- növelő beruházások értékével 
+ÁFA. nyén kell kiosztani. Az átadás idő- csökkentett beköltözhető forgalmi 

A hivatali helyiségen kívüli – pontjáról és az átadás helyszínéül érték.
hivatali munkaidőben vagy hivatali szolgáló rendezvényről a képvi- Ha a lakást a vételi, illetve elő-
munkaidőn túl – történő anyaköny- selő-testület dönt.

vásárlási jog jogosultja vásárolja 
vi esemény lebonyolításának több- A képviselő-testület megalkotta 

meg, kérelmére – a vételár 50%-
letszolgáltatási díja egységesen rendeletét a lakások és nem lakás 

ának egy összegben való befizetése 15.000 Ft +ÁFA. célú helyiségek bérletére vonatkozó 
mellett – a fennmaradó vételár hát-Az anyakönyvi eseményen köz- szabályokról.
ralékra részletfizetési kedvezményt reműködő anyakönyvvezetőt anya- Az önkormányzati bérlakások 

könyvi eseményenként, ha nem a eladhatóságáról a képviselő- kell kiadni.
közszolgálati tisztviselőkről szóló testület dönt. A képviselő-testület a 
2011. évi CXCIX. törvényben szociális bérlakásokat pályázati el- A kazári temetőben az urnafalat 
meghatározott szabadidő kiadását járás keretében 3 évre adhatja 2015. július 29-én megrongálták. A 
kéri bérbe.

rongálás egy véletlen balesetből 
– a hivatali helyiségen és hivatali A lakásbérleti jogviszony fenn-

adódott. A helyreállítási folyama-
munkaidőn kívül történő köz- állása esetén a bérlő lakbért köteles 

tokra az árajánlattéttel már megtör-reműködés esetén nettó 10.000 Ft fizetni, melynek mértéke havi 5.000 
tént és a település önkormányzata – a hivatali helyiségen kívül és Ft/hó/bérlakás, függetlenül a lakás 
azon van, hogy minél hamarabb új hivatali munkaidőben történő köz- komfort fokozatára.

reműködés esetén  nettó 5.000 Ft A szociális rászorultság fennál- urnafal állhasson a temetőben. 

Önkormányzati hírek

A rendezvény sikeres lebonyo-gyönyörködhettünk, majd Szőllős 
lítását ezúton köszönjük szponzo-Róbert húzta a talpalávalót. 
rainknak: A szervezők nevében köszön-
UNIQA BIZTOSÍTÓ Zrt.jük a segítséget és a támogatást 
BORSODI SÖRGYÁR mindazoknak, akik nélkül a rendez-
AXIS BENTONIT Kft.vény nem jöhetett volna létre és kü-
SALINEN AUSTRIA Kft.lön köszönet a fáradságos sütés fő-
FÉNYVARÁZS Bt.zésért azoknak a csapatoknak, akik 
ST SPEED S.R.O.a végsőkig kitartottak.  
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Az ünnep délelőttjén az eső és a 
borongós idő miatt várakozással és 
izgalommal a szívünkben készül-
tünk az augusztus 20-i ünnepségre.

Délutánra azonban ragyogó 
napsütésben fogadtuk a szentmisé-
re érkező gyermekeket, fiatalokat, 
az elszármazottakat és az időseket 
egyaránt. Meglepően sokan öltöz-
tek az ünnep tiszteletére kazári nép-
viseletbe.

Mindannyiunk örömére megtelt 
a templom az ünneplőkkel. A 
szentmisét celebráló Csonka Csaba 
atya is méltatta, hogy a kazáriak szá-
mára milyen fontos a hagyomány lamint a finom babgulyást. Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
ápolása. Csaba atya az ünnep jelen- A kultúrház nagytermében vehetett át. 
tőségének megfelelően szólt a összegyűlt vendégeket és elszárma- A kora esti órákban a zsúfolásig 
Szent István-i örökségről, a család zottakat Gecse Ákos polgármester megtelt kultúrházban a Fregoli 
és Istenszeretet létéről és fontossá- úr szívélyes beszéddel köszöntötte. Színház tagjai a Félrelépni Tilos cí-
gáról. Ezt követően a Lakatos Jazz Band mű bohókás, szórakoztató színda-

Az ünnep egyházi része kenyér- szórakoztatta a nagyérdeműt. A rabot adták elő, amely mindenki 
szenteléssel és Szabó István tudós polgármester virággal és ajándékkal számára igazi kikapcsolódást nyúj-
pap szobrának koszorúzásával ért köszöntötte Tótok Sándornét, aki tott.
véget. A vendégek és a falusiak ré- legrégebben költözött el a telepü- Végül az ünneplők bállal bú-
szére ezután a Kultúrházban és an- lésről; Radics Róbertet és Róbert- csúztatták a programot, ahol Szől-
nak udvarán folytatódott a prog- nét, akik legrégebben jártak Kazá- lős Róbert húzta a talpalávalót.
ram. ron; valamint Szabó Pétert, aki a je-

A helyi gasztronómia jegyében lenlévők között a legidősebb Ka- Vámos Jánosné
mindenki megkóstolhatta a hely- zárról elszármazott volt. Sor került Szent Ilona Katolikus 
ben sütött laskát, a kemencében ké- Molnár Béláné kitüntetésére is, aki Egyesület elnöke
szült kenyeret és túrós lepényt, va-

Hagyomány, tisztelet, szórakozás, gasztronómia és kultúra

Szent István ünnepén, augusztus 20-án

Kazár Község Önkormányzata és a kazári Bányász 
Nyugdíjas Szakszervezet idén is megrendezte Kazáron 
és Mizserfa település részen is a bányásznapi 
megemlékezést. A rendezvényen köszöntőt mondott 
Gecse Ákos polgármester és Dobor István a nyudíjas 
szakszervezet megyei és a kazári alapszervezet elnöke. 
Az ünnepi megemlékezést színesítette az Aba Sámuel 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjainak szavalata és a Kazári Népdalkör műsora. A 
műsort követően került sor a jubileumi korsók 
átadására, melyet 60. év után Csernyik Mihály, 50. év 
után Bakos László vehetett át. Ezt követően koszorút 
helyeztek el a kazári emlékműnél és a mizserfai 
emléktáblánál. A rendezvény kötetlen beszélgetéssel és 
vendéglátással zárult.

65. Bányásznap
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2015. április 15-én ért az a 
megtiszteltetés, hogy a Kazári 
Szociálpolitikai Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatói állását be-
tölthettem és kezdhettem el dol-
gozni újra a faluért.

Az idei évben is sikerrel elindí-
tottuk a közmunka programot. A 
program több részből áll, 1.: helyi 
sajátosságokra épülő program (tér-
kő-, komposzt- és ajándéktárgy ké-
szítés), 2.: mezőgazdaság, 3.: 
hosszabb időtartamú közfoglal-
koztatás, melynek kereteiben ösz-

tott pályázatunk a szemlézés során uborka (1250 m²) és a burgonya szesen 75 főt tudtunk munkába 
nagy sikert aratott, jó esélye van a (2400 m²). A folyamatos tolvajlás állítani. 
díjazásra is. ellenére is több mint 1800 kg ubor-

Speciális programrész keretén kát sikerült betakarítani és értéke-
belül kerül helyreállításra az Ófalu síteni, a 140 kg zöldbab, 60 kg kel-
központ utolsó palóc háza. A káposzta, 200 kg vöröshagyma, 760 
munkálatok során igyekszünk a db fejes saláta, 90 kg paradicsom 
palóc népi építészet hagyományos mellett. A bevételt visszaforgatjuk, 
elemeit megtartva, a lehetőségek- újabb gépek és eszközök beszerzé-
hez mérten helyreállítani az épüle- sére használjuk fel, mellyel hatéko-
tet, teljessé téve ezzel a faluközpont nyabban folytathatjuk a munkát. 
látványát.

A számos felújítási feladat közé 
tartozik a játszóterek felújítása is. A 
mizserfai Kultúrháznál található 
játszóteret a program dolgozói 
sikeresen befejezték, a kazári 
játszótér felújítása, méretei és kiala-
kítása miatt, egyelőre még folya-
matban van. Igyekszünk a kulturált Kiemelt programként kezeljük 
környezetet folyamatos fenntarta-az ajándéktárgy készítést, amely a 
ni, a játszóteret mielőbb biztonsá-tevékenységen túlmutatva, hosszú 
gosan használhatóvá tenni, az távon a kazári népviselet hagyomá-
eszközök javításával, vagy cseréjé-nyainak őrzését és tovább adását te-
vel. Célunk, hogy a kisrét ismét heti lehetővé a programban dolgo-
megteljen élettel, az emberek újra zók képzésével. A képzéshez nagy 
szívesen járjanak oda. Az értékesítés mellett a dolgozók is segítséget kapunk a népviselet dol-

A mezőgazdasági termelés idén részesülnek az általuk megtermelt gaiban jártas helyi asszonyoktól. Ez 
egy magasabb szintre lépett, az ed- zöldségekből. Reményeink szerint idáig több mint 500 db, a kazári 
dig használt kert mellett jelentő- a burgonyatermesztés még sikere-népviseletet stilizáltan bemutató, 
sebb földterületek kerültek műve- sebb lesz és bizonyítást nyer, hogy kis kazári baba, és számos egyéb 
lésbe. 4000 tő feketeribizli került te- kellő akarattal és szakértő hozzáál-ajándéktárgy készült el. Ezek egy 
lepítésre a tavasszal, mely mostanra lással sikeresen működtethető köz-része már eladásra, vagy ajándéko-
már szépen bokrosodik. Jelentős munka keretein belül ez az ágazat is!zásra került a falu vendégeinek. 
területen fogtunk zöldségtermesz-A Települési Önkormányzatok 
tésbe is, melyből kiemelkedik az ifj. Czecze László Országos Szövetségéhez benyúj-

Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft.
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zása van, ahol programjainkat meg-
beszéljük, így merült fel az igény 
egy ilyen jellegű rendezvényre. 
Szerettük volna a falu lakosságát is 
bevonni ebbe a munkába, amely 
nagyszerűen működött. Szeptem-
ber 5-én, szombaton került sor erre 
a rendezvényre, amelyen 36 fő kiál-
lítóként vett részt. A kertben és a 
virágágyásban található mindenféle 
termék került kiállításra, amely a szeretném kérni, hogy a későbbiek-A Kazár Nyugdíjasaiért Egyesü-
sok, színes kavalkád miatt gyö- ben is támogassák a nyugdíjas klu-let és klub rendezésében szeptem-
nyörű képet mutatott. A bemutató bot és a rendezvényeiket. Szeret-ber 5-én szerveztük meg az első 
nagyon sikeres lett, hisz a faluból ném megköszönni az önkormány-kertészeti kiállítást. A nyugdíjas 
szinte minden korosztály – a 20 zat támogatását, amely minden klub célja a faluban élő emberek ré-
évestől a 83 évesig – részese volt en- rendezvényünk megvalósulását se-szére programok szervezése. A 
nek. A kiállítás megtekintése után a gíti. Munkánk során továbbra is fe-klub munkája a lakosok folyamatos 
nyugdíjas klub megvendégelte a lá- ladatunknak tekintjük, hogy a és lelkiismeretes munkája nélkül 
togatókat, akik a vendégkönyvünk- nyugdíjas klub a falu rendezvényeit nem működne. Ezért próbáltunk a 
be nagyon elismerően nyilatkoztak támogassa és színesebbé tegye a fa-faluban egy ilyen jellegű bemutatót 
a rendezvényről. Ezúton szeret- lu életét. rendezni. A klubtagságnak minden 
ném megköszönni a kiállítóknak a hónapban rendszeres klubfoglalko- Kovács Lászlóné 
sok-sok gyönyörű terméket és 

Kertészeti kiállítással rukkolt elő 
a Nyugdíjas klub

A 2014 októberi helyhatósági KRNÖ (Kazári Roma Nemzetiségi rekek. Ajándék jegyekkel sikerült 
választáson a Lungo Drom Társa- Önkormányzat) nevében köszö- gyerekeket vinnünk a Budapesti Ál-
dalmi és Polgári Szövetség színei- nöm a segítséget Kazár Község latkertet meglátogatni.  Megszer-
ben indult három fő a települési Önkormányzatának. A KRNÖ cél- veztük a Nemzetközi Romanapot, 
nemzetiségi választáson. jául tűzte ki, hogy szociális ala- ami nagyon jól sikerült. Év elején 

Kik ők? Klajbán Ildikó, Rácz pokra fektesse működését és ezért elindítottuk a romanyelv oktatására 
Péter és Klajbán Róbert János- kerestünk támogatókat, akik ado- szerveződött tanfolyamot, mely 
megnyerték a választást. mányaikkal segítik a településün- szeptemberben újra indul Mezei 

Kazár választó romáinak ezúton kön élő hátrányos helyzetű családo- Gézáné vezetésével. Büszkék va-
is köszönetet szeretnék mondani kat. Az adományok ruhaneműk, gyunk arra, hogy nálunk járt a Ro-
bizodalmukért és úgy gondolom rá bútorok edények voltak. Szeret- ma Magazin szerkesztősége és mű-
fogunk szolgálni a belénk fektetett nénk ezt a karitatív tevékenységet sort készített rólunk, kazáriakról. 
bizalomra. A Kazári Nemzetiségi folytatni és segíteni a hátrányban lé- Úgy gondolom, hogy a KRNÖ 
Roma Önkormányzat elnöke vő családokat. Rácz Péter sikeresen jó úton halad és tevékenykedik. Mi 
Klajbán Róbert János, alelnöke megszervezte Mizserfán a Mikulás szolgálni szeretnénk minden olyan 
Rácz Péter és képviselője Klajbán estet, ahol 20 évnek kellett eltelnie, családot, aki rászoruló, forduljanak 
Ildikó. hogy rájuk is gondoljon valaki.  A hozzánk bizalommal, és ha lehető-

2014 októberében elkezdtünk KRNÖ 25 gyereket vitt el a ségünk engedi megpróbálunk segí-
dolgozni, elkészítettük az éves Budapesti Mikulásgyárba Kazárról teni. 
munkatervet, felosztottuk az éves és Mizserfáról, majd december 22-
költségvetést. A Polgármester biz- én Fenyőfa ünnepséget szervezett Klajbán Róbert János
tosított számunkra berendezett Kazáron, ahol színvonalas műsor KRNÖ elnök
irodát, számítógépet és telefont.  A mellett ajándékot is kaptak a gye-

Egy év tükrében a Kazári Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat
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IKSZT szilánkok

Hagyományokhoz hűen idén fennálló együttműködési megálla- az országos rendezvényhez kap-
nyáron ismét összeállítottunk egy podás keretében  került megszer- csolódó késő délutáni és éjszakai 
hathetes programot a szünidős vezésre, amely mindkét egyesület programjain. Továbbá meglátogat-
diákoknak. Július és augusztus éves programtervének is része volt.   tuk a Terror Házát és a Közlekedési 
hónapban minden nap délelőtt Múzeumot.  Mindkét programunk 
látogathatták a foglalkozásokat. Az lebonyolításához az önkormányzat 
elmúlt évben nagy sikert arattak a biztosította az autóbuszt.
Mizserfa településrészre is kivitt 
programok, ezért ebben az évben 
ismét tartottunk kihelyezett foglal-
kozásokat az érdeklődőknek.

Fotókiállítást rendeztünk az el-
múlt év programjain készült képek-
ből, amely az IKSZT galériájában 

Ismét részt vettünk a „Múzeu-tekinthető meg. 
mok éjszakája” rendezvényen, ahol 
az úticél ismét a főváros látnivalói 
voltak. A program keretében meg-
látogattuk a Vajdahunyadvárában 

Egyesületünk sikeresen pályá-található Mezőgazdasági Múzeum 
zott a HANKOOK Tire Magyaror-kiállításait és részt vettünk az ehhez 
szág által meghirdetett pályázati 
kiírásra, melyen a tufa-taxira 4 db 
négyévszakos gumiköpenyt nyer-
tünk.

Ez év júliusában szerveztük 
meg a sportegyesülettel közösen 
focitáborunkat az időjárástól füg-Kirándulásokat szerveztünk a 
gően a sportpályán, illetve az iskola település nyugdíjasai részére a 
tornacsarnokában. Délelőtt folya-Salgótarjáni Bányamúzeumba a 
mán a nagyobbak, délután a kisebb Dornyai Béla Múzeumba és 
korosztállyal foglalkozott meghí-Szentkútra. A program az IKSZT 
vott budapesti szakemberünk ifj. és a nyugdíjas egyesület között 

 2015. június 6-án került átadásra és megszentelésre 
Dr. Varga Lajos segédpüspök közreműködésével az a 
szálláshely, amely EMVA Turisztikai tevékenységek 
ösztönzése jogcím keretében elnyert pályázatból került 
kialakításra a parókia épületében. A korszerűen kialakí-
tott B kategóriás ifjúsági szálláshely 4 szobával össze-
sen 30 fő befogadására alkalmas.

Az átadó alkalmával Vámos Jánosné a Szent Ilona 
Katolikus Egyesület elnöke fejezte ki köszönetét min-
den segítőnek aki hozzájárult a sikeres megvalósítás-
hoz. Gecse Ákos polgármester szalagátvágását követő-
en az épület megáldásával záródott az esemény.

Ifjúsági szálláshely kialakítása Kazáron
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Kazárra került a program egyik díja
majd az aktív nyugdíjas, időskor a biogazdálkodásban kifejlesztett 
biztosításához. módszereket (növénytársítás, 

Mint arról mi, kazári lakosok a védőnövények, stb.) Tapasztalata-
tavasszal szétosztott szórólapról imról naplót vezetek, melyben ké-
értesülhettünk, 2015. évben közsé- pekkel rögzítem az aktuális álla-
günk is csatlakozott a programhoz. potokat. Folyamatosan bővítem is-

A felhívásban megfogalmazott mereteimet, és folyamatosan kísér-
bírálati szempontok, elvárások letezek. 
szinte teljesen lefedték az általam 
alkalmazott gyakorlatot (bio-, öko 
módszerek, madárbarát kert, kom-
posztálás, stb.), így habozás nélkül A „Magyarország legszebb 
jelentkeztem. Szeptember végén konyhakertje” program 2012-ben 
meghívást kaptam az OMÉK indult Karcagon (az ötletgazda Ko-
hivatalos záró rendezvényére, ahol vács Szilvia – Karcag város alpol-
sor került a „Magyarország leg-gármestere). Az elmúlt években or-
szebb konyhakertje” program díj-szágos mozgalommá nőtte ki ma-
kiosztójára. Az ünnepségen a Zárt-gát, sőt ebben az évben már kül- Örömmel tölt el, hogy családo-
kert 3. Vegyes (zöldség és gyü-földről is csatlakoztak hozzá. A mat el tudom látni egészséges, ízle-
mölcstermesztés) kategóriában díj-program az otthoni kertgazdálko- tes zöldséggel és gyümölccsel, úgy 
jal jutalmazták a kertünket. Valódi dást hivatott népszerűsíteni a lakos- érzem, hogy a befektetett energia 
meglepetés és nagy öröm volt ez ság körében, szakmai előadásokkal, busásan megtérül. A most átvett díj 
számomra. Közel 20 éve kertészke-fórumokkal segítve. Ösztönözni megerősít és további erőt ad a 
dem, egyre nagyobb területet szeretnék a lakosokat, hogy udva- folytatáshoz. Arra bíztatok minden 
megművelve. Igazi hobbi ez nekem rukon, kertjükben termeljék meg a kazári lakost, csatlakozzon ehhez a 
és azt mondhatom: szenvedély. maguk és családjaik számára a mozgalomhoz.
Mintegy 5 éve határoztam el, hogy a konyhakerti zöldségeket, gyümöl- Szeretnék köszönetet mondani 
szintetikus vegyszereket teljesen ki-csöket. Fejleszteni szeretnék az ön- Gecse Ákos polgármester úrnak, 
szorítom a gazdálkodásból, lehető-gondoskodást, önellátást, felé- hogy felkarolta ezt a programot. 
ség szerint semmilyen vegyszert leszteni a szinte feledésbe merült Kérem, tegye ezt a következő 
nem használok, amit mégis az csak hagyományos népi kertkultúrát. években is.
a biogazdálkodásban engedélyezett Szeretnének a generációk között Szeretnék még köszönetet mon-
(nem felszívódó, természetes anya-hidakat építeni, erősíteni az össze- dani feleségemnek, hogy bíztatott, 
gokat tartalmazó, mint például a réz fogást, egymás megsegítését. Mind- tanácsokat adott és biztosította a 
és a kén) szer lehet. Különösen a ezekkel mintát szeretnének mutatni hátteret a munkához.
zöldségtermesztésben alkalmazom a szabadidő hasznos eltöltéséhez, Berki Béla

„Magyarország legszebb konyhakertje”

Kazár idén csatlakozott először „A legszebb retű kertek tulajdonosai közül Szász István és Hajas 
konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei” Zsolt (I. helyezés holtversenyben). 
országos programhoz. A kiírás célja az otthoni kertgaz- Az országos eredményhirdetésre és díjátadó ünnep-
dálkodás népszerűsítése, a konyhakertek régi funkciói- ségre szeptember 27-én Budapesten, a 77. Országos 
nak visszaállítása, hogy tulajdonosaik megtermeljék a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár ke-
számukra szükséges zöldséget és gyümölcsöt. retein belül került sor. Országos díjat vehetett át Berki 

Kazáron három kategóriában voltak indulók. Zárt- Béla. akinek ezúton is gratulálunk, ahogy az összes 
kert-vegyes kategóriában Berki Béla (I. helyezés) és indulónak. Őszintén reméljünk. hogy Kazáron többen 
Szita Ferenc (II. helyezés), zártkert-zöldséges kategó- kedvet kaptak a program hallatán és jövőre az indulók 
riában Vámos Jánosné, Kovács Gyuláné (I. helyezés) között üdvözölhetjük őket is. 
és Vígh Józsefné (II. helyezés), valamint a normál mé-
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Két év kihagyás után újra meg- LSE színeiben, míg a Kazár kupát 
rendezésre került a Kazár kupa - Szűcs Zoltán vitte haza a Twin-
díjugrató lovasverseny. A sportese- Sport SE képviseletében. Gratulá-
mény lebonyolításában nagy segít- lunk a győztes és helyezett lova-
séget nyújtott a Téba Lovas Egye- soknak! Köszönjük a segítséget a 
sület, amiért ez úton is szeretnénk szponzoroknak, akik nélkül nem 
köszönetet mondani! Sajnos az idő- lenne ismét lovas sportverseny Ka-
járás nem kedvezett a lovasoknak, záron, valamint mindazoknak, akik 
de így is akadt bőven jelentkező a 6 munkájukkal tettek hozzá a lovas 

utolsó fordulója. A Korbáss Viktor versenyszámban. A verseny azért is verseny sikeres lebonyolításához!
emlékverseny legjobbja Bárcziné volt nagyon fontos, mivel ez volt a 
Végh Tímea lett a Kóvári Lovarda nógrád megyei díjugrató bajnokság ifj. Czecze László

Díjugrató lovasverseny – a 18. Kazár kupa

A napokban Amerikában, a egyhetes versenysorozat zárónap-
New York állambeli Rochesterben ján az addigi egyéni helyezések, il-
rendezték meg a Siketek Tájékozó- letve időeredmények alapján va-
dási Futó Világbajnokságát. A vi- dászrajttal indították útjára az 
lágversenyen a nagy távolság miatt összetett világbajnoki címért való 
a korábbi rendezvényeken szoká- versengést. Telek Tibor  a második 
sos indulólétszám elmaradt, végül helyről rajtolva egy remek futást 
tizenegy nemzet versenyzői küz- követően elsőként célba érve ko-
döttek meg egymással négy ver- rosztályában a legértékesebb, 
senyszámban a távonkénti valamint összetett világbajnoki címet is meg-
az összetett világbajnoki címekért. szerezte. Versenyzőtársai közül 

Hazánkat ezúttal négyfős csapat M45-ben Szebeli István, illetve M 
képviselte: Mihályi Ferenc felnőtt- 55-ben Illés Vilmos a második he-
ben (Tipo TKE), Szebeli István (Si- lyen végzett.
ketek SC- M45 szenior kategória), 
Telek Tibor (Salgótarjáni Dornyay) Összetettben:

célba. Következett a középtáv dön-és Illés Vilmos (Siketek SC-M55 M45 kategória világbajnok: Oleg 
tője, itt Telek Tibor és Szebeli Ist-szenior). A nógrádi tájékozódási Lavryk Ukrajna 189:09 perc 
ván korosztályában a második he-futó korosztályában összetett világ- 2. Szebeli István 205:44 
lyezést szerezte meg, Illés Vilmos bajnoki címet szerzett, miközben 3. Tom Wells USA 311:54
bronzérmes lett, Mihályi Ferenc-távonként két aranyérmet és egy 
nek pedig ezúttal meg kellett elé-ezüstöt is begyűjtött. M55 kategória világbajnok: 
gednie a kilencedik helyezéssel.A siketek tájékozódási futó vi- Telek Tibor 217:04 

Hosszútávon a fővárosi ver-lágbajnokságán elsőként az ameri- 2. Illés Vilmos 381:18 
senyző már javított pozícióján és az kaiak a sprint távot bonyolították le. 3. Mark Mace USA 391:33
előkelő hatodik helyen ért célba. A Ebben a versenyszámban meglepe-
salgótarjáni Telek Tibor ezúttal tésre, a magyarok nem kis örömére Forrás: Cz. Zentai József
újabb vb aranyéremmel gazdago-a salgótarjáni Dornyay szenior korú 
dott, miközben a fiatalabb szenior versenyzője, Telek Tibor világbaj- Büszkék vagyunk rá, hogy Ka-
korosztályt képviselő Szebeli Ist-noki címet szerzett, míg Illés Vil- zár település tájfutó világbajnokkal 
ván nyakába is aranyérmet akasz-mos és a fiatalabb szenior korosz- is büszkélkedhet. Mindannyiunk 
tottak. Illés Vilmos harmadik tályban indult Szebeli István bronz- számára követendő példa Telek Ti-
bronzérmét gyűjtötte be.érmes lett. Felnőtteknél Mihályi Fe- bor kitartása. Csak így tovább, 

Az amerikai rendezők a majd renc a nyolcadik helyen érkezett büszkék vagyunk! 

Telek Tibor Amerikában lett világbajnok
TÁJFUTÁS – Siketek világbajnoksága
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Berki Zsaklin, Mezei Géza, Kapás Evelin, 
Baglyos Jázmin Gizella, Berki Tamás, 

Czesznak Izabella, Szabó Anna, 
Csík Emese Annamária, 

Kunkli Gabriella, Radics Loretta
Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat az iskolában, 

és szerezzenek sok örömöt szüleiknek, 
és a tanító néniknek, bácsiknak.

Nevelési év kezdése a kazári 
Napraforgó Óvodában

Az idei nevelési évben 10 új gyermeket írattak be intézmé-
nyünkbe: Matlák Jázmin, Tóth Tünde, Szalai Janka, 
Hangonyi Bence Krisztián, Csík Gergő Levente, 
Koncz József, Békés Martina, Békés Boglárka, 
Hangonyi Gábor Levente, Gyenes Ákos Bende 
(januártól).
35 kisgyermek kezdi szeptemberben az életet óvodánkban, 
és egy csatlakozik hozzánk az év során. Nagycsoportos ko-
rú: 12, Középső csoportos: 9, Kiscsoportos korú: 14+1. Az 
új gyerekek beszoktatása folyamatosan zajlik. Megteremtjük 
részükre a legmegnyugtatóbb feltételeket, lehetőséget ad-
tunk az „anyás” beszoktatásra, ami a gyerekek szempontjá-
ból a legideálisabb módszer. Az idősebb óvodásokat is 
vissza kell szoktatni az óvodai életbe, hiszen nekik is nehéz 
az „átállás”, a szabályokhoz való alkalmazkodás. Ezért 
mindent megteszünk, hogy biztosítsuk részükre a családias, 
szeretetteljes légkört, az élményt adó, változatos tevékeny-
ségeket. Egyéni fejlődési ütemükhöz igazodva, másságukat, 
egyediségüket értékként kezelve igyekszünk fejleszteni 
őket. Kívánjuk nekik, hogy az itt eltöltött éveket boldog 
gyermekkorként éljék meg! Szeretettel várjuk a többi leendő 
óvodást is.

Katona Miklósné
óvodavezető

A Nemzeti Művelődési Inté- mert sokan voltak testvérek és a nő-
zet SZÍN KÖZÖSSÉGI MŰVE- vére volt az első gyermek a család-
LŐDÉS című folyóiratában egy ban, így ő járt népviseletben. Vi-
négyoldalas interjú készült Bo- szont ő kisgyerek kora óta az idő-
dor Pálné, Lidi nénivel, akit Jó- sebb asszonyoktól elnézte és meg-
zsa Viktória és Máté Lászlóné tanulta a különböző kézimunkázás 
kérdezett a kazári viseletről. fortélyait: hímzés, horgolás, szö-

Az interjú tartalmazza a kazári vés.” 
viselet részletes bemutatását, vala- Az interjúból kiderül, hogy 
mint a kazári hagyományok egy ré- hogyan és kik hordták a viseletet, 
szét is. Hogy miért fontos Lidi néni hogy milyen részei vannak a kazári 
számára a kazári viselet? népviseletnek és milyen korosztály-

„Apai nagyanyámmal töltöttem nak milyen viselet illik. Lidi néni a 
a gyerekkorom nagy részét, aki kazári népszokásokról is mesél az 
népviseletet viselt egész életében. interjú készítőinek. Aki kíváncsi a 
Édesapám három lánytestvéréből cikk teljes egészére keresse fel 
kettő tagja volt a „Gyöngyösbokré- Bodor Pálnét, vagy pedig látogas-
ta” csoportnak, az egyikük volt az son el a falu könyvtárába vagy ön-
„ügyeletes” fényképarca Kazárnak. kormányzatára és a rendelkezésre 
Szinte minden faluba jövő fényké- bocsájtjuk a cikket teljes terjede-

Szeretett kézimunkázni és népvi-pész nála kötött ki. Sok szép ruhája lemben. Köszönjük Lidi néninek, 
seletes ruhákat kézzel varrni. Ő és szép tartása volt. Anyai nagy- hogy így őrzi értékeinket és büsz-
szintén népviseletet viselt.  Édes-anyám táncolni, mulatni szeretett és kék vagyunk rá, hogy szerepel-
anyám nem járt népviseletben, nagyon szorgalmas asszony volt. hetett egy ilyen szép kiadványban. 

Bodor Pálné - Lidi néni: A kazári népviseletről

A Kazári Napraforgó Óvodából 
ballagó gyermekek névsora:
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Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Antal Alex Kevin, Baglyos Jázmin Gizella, Berecz Jázmin Sára, Berki Tamás, Berki Zsaklin
Czesznak Izabella, Csík Emese Annamária, Futó Eszter, Futó Petra, Gordos Attila, Gubola Vivien

Kapás Evelin, Kunkli Gabriella, Mezei Géza, Radics Loretta, Szabó Anna, Tőzsér Dorina

2015-16-os tanév 1. osztály névsora

Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2014-15-ös tanévben kitűnő eredményt elért tanulóink:

2. o Bornai Barbara, Sándor Enikő, Kovács Benedek
3. o Fóris Andrea, Gyenes Amina, Sándor Csenge, Szegedi Zoltán

4. o Czesznak Fanni, Kulák Gergő, Sági Zoltán, Szabó Gergő, Tóth Noémi
5. a o. Nagy Anna Maja, Ponyi Szonja, Radics Tamás, Sándor Zsóka

5. b o. Nagy Zsuzsanna 6. a Nagy Gábor 7. a Nagy Gábor 7. b Pintér Vajk
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Makainé Turai Mária Sarolta

Makainé Turai Mária 1976. október 26-án kezdte 
pedagógus pályafutását a kazári általános iskolában. 
Először mint képesítés nélküli nevelő, majd a szegedi 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola elvégzése után, 
1983-tól mint matematika-fizika szakos tanár. Az el-
múlt harmincnyolc év alatt a kazári gyerekek több ge-
nerációját nevelte, tekintélye, elismertsége a diákok, a 
szülők és kollégái körében is töretlen. Matematika – fi-
zika szakos tanárként mindig magas színvonalon, lelki-
ismeretesen végezte munkáját. A „száraznak” nevezett 
reál tantárgyakat  kísérletekkel tette érdekesebbé. En-
nek köszönhetően sok tanítványával szerettette meg a 
számok világát. Diákjaival osztályfőnökként rendkívül 
jó viszonyt ápolt, segítőkész, türelmes attitűdje miatt 
bizalommal fordulhattak hozzá a gyermekek. A szü-

számíthattak rá, sokat segített a pályakezdő kollégák lőkkel partneri viszonyt ápolt, személyes kontaktusban 
beilleszkedésében. Tanácsaival sok problémát segített volt velük. Kiváltképpen a „problémás” tanulók szülei-
megoldani a fiataloknak.vel tartott fenn napi kapcsolatot. Lelkesen segítette di-

Nyugdíjba vonulása alkalmából a Pedagógus szol-ákjait a pályaválasztásban és a továbbtanulásban.
gálati emlékérmet kapta meg évzáró ünnepségünkön. Évtizedek óta végez munkaközösség vezetői fela-
Hosszú és tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk neki ! datokat, intézményünk mérés-értékelési vezetője. Az 

A kazári tantestület és a diákok nevében:intézményi alapdokumentumok elkészítésében, aktua-
lizálásában is jelentős szerepet vállalt, a minőségbizto-

Kapás Imresítás és az integrált pedagógiai módszer alkalmazásá-
igazgatóban is fontos szerepet töltött be. Kollégái is mindenben 
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