
2015 margójára

2015/3. szám l Megjelenik 1000 példányban Kazáron

Az év végéhez érkezve, a karácsony és az újév kö-
zeledtével végiggondoljuk, mit is vittünk véghez, eb-
ben az évben évben sikerült-e kitűzött céljainkat elérni.

Történt-e olyan dolog, amire nagyon büszkék lehe-
tünk vagy megbántunk. Sikerült-e a magunktól elvárta-
kat a legjobban teljesítenünk, megbirkózni a ránk bí-
zott feladatokkal.

A 2015-ös év Kazár Község Önkormányzata szá-
mára sok szempontból hozott változásokat.

Történtek fejlesztések, amikre büszkék vagyunk, 
felújításra került a Parókia épülete, a Templom tető-
szerkezete, új aszfaltburkolatot kapott a József  
Attila út. Új urnafal került felállításra a temetőben. 
Felújításra került az Önkormányzat épületében a 
díszterem. Új helyre költöztettük a bányász kiállí-
tást és a 36 Jó Palóc irodát. Új autóval gazdagodott a 
Polgárőr Egyesület és a Szent Ilona Katolikus Egyesü-
let is.

2015-ben az eddigi évekhez képest emelkedett a 
közfoglalkoztatásban dolgozók létszáma is. 75 főt fog-
lalkoztattunk a különböző programelemekben. A Szo-
ciálpolitikai Nonprofit kft-nek új ügyvezetője lett Ifj. 
Czecze László személyében.

A falu népességéről elmondhatjuk, hogy az idei év-
ben növekedett. A gólya 12 alkalommal örvendeztette 
meg látogatásával településünket, Kazáron idén 12 

A kazári lakosok 1mft értékű adományának és a 
Váci Egyházmegye - Dr. Beer Miklós Püspök atya - 
nagyvonalú segítségének köszönhetően 16.866.781 Ft
értékben felújításra került a templomtorony és a tető. 
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Az évben rendeztünk Farsangi bált, Egészségna-kisbaba született, míg 2015. október 31-ig a kazári la-
pot, Majálist, Lovas versenyt és Generációk talál-kóhellyel rendelkező elhunyt állampolgárok létszáma 
kozóját, megrendeztük a VIII. Laskafesztivál és 6 fő.
Tócsni Partit, valamint újdonságként a Telepiacot, Kazáron idén 7 pár fogadott örök hűséget egy-
továbbá szép műsorok keretében megemlékeztünk másnak.
nemzeti ünnepeinkről. Több jótékonysági bál zajlott a 2015 júniusában 10 gyermek ballagott az óvodá-
Kultúrházban.ból, 21 pedig az iskolából. Szeptemberben 15 kisgyer-

A Kazári Közös Önkormányzati hivatal és Kazár mek kezdte meg az óvodai nevelési évet és 17 első 
Község Önkormányzata 2015. november 23-ig 4935 osztályos tanulóval indult el az iskolai tanév.
ügyiratot készített el.

Helyi Iparűzési adó bevallást 2015 évben 68 fő vál-
lalkozó nyújtott be hivatalunkhoz. A 2015. évre előírt 
HIPA összege 8.906.528 Ft, ebből 2015. november 
17-ig ténylegesen befolyt összeg 7.843.427 Ft. Ez 
88%-os teljesítésnek felel meg.

Gépjárműadó esetében 2015. évben az adóala-
nyok száma 409 fő. Az év folyamán 554 darab kive-
tési/bevallási irat került feldolgozásra. Ez az iratszám 
nem tartalmazza az éves értesítőket és felszólító levele-
ket.

Az adóévben kivetett adó összege 7.842.730 Ft, 
amelynek 60%-a a Magyar Államkincstárt illeti. Az ön-
kormányzat bevétele a teljes összeg 40%-a, vagyis 
3.137.092 Ft. A ténylegesen befolyt összeg 2015. no-
vember 17-ig 2.381.015 Ft, ez a teljes összegnek 76%-a.

Ebadó esetében 203 darab bevallás érkezett 2015-
ben. A bevallások alapján kivetett adó 672.000 Ft, 
amely 483.000 Ft erejéig teljesült. (Így a kivetett adó 
72%-ban realizálódott.)

Kazár Község képviselő testülete 2015. december 
2-ig 18 rendeletet és 118 határozatot alkotott meg.

Rendeletek 2015-ben:

1/2015. (II.14.) Kazár Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
2/2015. (II.26.) Kazár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása.
3/2015. (II.26.) Települési támogatás és szociális alapszolgáltatásról szóló rendelet
4/2015. (III.27.) Személyes gond. körébe tartozó szoc.ellát. térítési díja (házi segítségnyújtás)
5/2015. (V.1.) 2014. évi költségvetés zárszámadása
6/2015. (VI.25.) 2015. évi költségvetésről szóló  rendelet módosítása
7/2015. (VI.24.) Anyakönyvi események engedélyezésének szabályai
8/2015. (VI.24.) Civil szféra munkáját elismerő díjak adományozásáról szóló R. módosítása
9/2015. (VI.25.) Lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére vonatkozó szabályok
10/2015. (VI.25.) Folyékony hulladék (nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz)
11/2015. (IX.17.) 2015. évi Költségvetésről szóló. rendelet módosítása
12/2015. (IX.18.) Folyékony hulladék  Rendelet módosítása 
13/2015. (IX.18.) Települési támogatásról szóló rendelet módosítása
14/2015. (XI.05.) Szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet megalkotása
15/2015. (XI.20.) 2015. évi költségvetés módosítása
16/2015. (XI.20.) Temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet megalkotása
17/2015. (XI.20.) Helyi adókról szóló rendelet módosítása
18/20145. (XI.20.) Települési támogatásról szóló rendelet módosítása

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
Turisztikai tevékenységek ösztonzésére 
nyújtandó támogatások jogcím keretén belül 
33.635.950 Ft-ot nyert. 
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kosai által elért nagyszerű eredmények. Telek Tibor 
Világbajnoki címe, Berki Béla kertészeti kitünteté-
se, a Kazári Népdalkör újabb arany minősítése, hogy 
csak néhányat említsünk.

Eseményekben gazdag évünk volt, rengeteg dolog 
történt, változott, fejlődött. Van, amire idén is büszkék 
lehetünk.

Mit írhatnék még 2015 margójára?
Szeretett falunknak azt kívánom, hogy fejlődjön, 

szépüljön tovább.
A képviselőtársaimnak erőt, határozottságot és 

összetartást kívánok.
2015-ben a felsőoktatási intézményben tanuló hall- Kollégáimnak hálás vagyok az elvégzett munkáju-

gatók részéről 8 pályázat érkezett az önkormányzat- kért és további sikereket és kitartást kívánok.
hoz a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálásá- Kívánom mindenkinek, hogy a karácsonyi ünnep 
ra. egészségben, boldogságban, szeretteink társaságában 

A képviselő-testület minden hallgató pályázatát tá- teljen és az új esztendő hozza meg számunkra a ki-
mogatja, és 2016. évben 10 hónapon keresztül havi tűzött eredményeket, célokat.
4.000 Ft támogatást nyújt a hallgatók részére.

Büszkeséggel töltik el az önkormányzatot a falu la-
Gecse Ákos

polgármester

Változások a 2015. évben elfogadott rendeletekben:

m2015. évben jelentősen változott a szociális ellátások rendszere, az önkormányzat új támogatási formákat 
vezetett be. (Ilyenek az újszülöttek támogatása, a lakásvásárlási támogatás, a mizserfai tanulók bérlet támogatása, 
gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás, temetési kölcsön)
mEz év december 31. napjával megszűnt a civil szféra munkáját elismerő díj adományozása.
mA munkaidőn kívül, és a hivatali helységen kívül tartott anyakönyvi eseményekért térítési díjat kell fizetni.
m2016. január 1-től a temetőbe gépjárművel behajtani TILOS! (Kivéve a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
részére kiadott engedéllyel) 
A halálesetet követően, a temetkezés megkezdését megelőzően a Községházán adatlapot kell kitölteni, az 
eltemettetésre és az eltemettető személyére vonatkozóan.
A temető nyitva tartása: március 1 – szeptember 30-ig: 6.00–20.00 óráig

október 1 – február 28-ig: 8.00–17.00 óráig

Kazár Község Önkormányzatának 
fejlesztése 622.300 Ft

József  Attila út - Kazár Község Önkormányzatának fejlesztése 4.892.297 Ft
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IKSZT szilánkok

Az iskolai őszi tanítási szünet- talános Iskola és Alapfokú Művé-
hez igazodva terveztük meg egy szeti iskolában tartott rendhagyó 
hetes szabadidős programsoroza- irodalomórát a diákoknak. Az 
tunkat, ahol minden nap 10.00 órá- egész napot átfogó program zárása-
tól különböző foglalkozásokkal és ként dedikált könyveket ajándéko-
játékokkal vártuk az érdeklődő gye- zott a résztvevőknek, valamint a 
rekeket. könyvtárnak.

Író-olvasó találkozó keretében 
vendégünk volt Winczheim Tibor 
író, Magyarországi Rekorder, aki 
bemutatta és elmesélte, hogyan ju-
tott el a rekord számú novellák 
megírásának gondolatától a kiadá-
sig. A megjelent műveket részletek 
felolvasásával ajánlotta a szerző, 

épületében, a könyvtárban meg-majd meghallgatta a helyi amatőr 
található. alkotók írásait, melyekhez tanácso-

A bányászemlékek ápolása és Tovább bővítettük könyvtári kat és útmutatást adott. A találko-
felidézése motiválta programunk szolgáltatásainkat, a település házi-zót megelőzően az Aba Sámuel Ál-
megszervezését, ahol Füst Antal ré- orvosával egyeztetve a rendelőinté-
gebben és legújabban megjelent zet várótermében helyeztük el 
„Inászó az elfeledett város” című mozgó könyvespolcunkat, ahol a 
könyvével ismerkedhettek meg a várakozók gyermek és felnőtt 
rendezvényen résztvevők. A ven- könyvek olvasásával, lapozgatásá-
dégeket Dobor István az egyesület val tölthetik el várakozási idejüket. 
elnöke köszöntötte, valamint Ge- Az ott elhelyezett könyvállomány 
cse Ákos polgármester nyitotta folyamatosan frissítésre kerül.
meg az eseményt, aki többek között Elkezdődött a 2016. I. félévi 
az elkészült könyvhöz írt polgár- rendezvény- és programterv készí-
mesteri ajánlást. Ezt követően a tése, ezért kérjük, hogy akinek ötle-
szerző életpályáját és alkotói mun- te, javaslata, véleménye van juttassa 
kásságinak állomásait ismerhették el az IKSZT valamelyik elérhetősé-
meg kötetlen beszélgetés formájá- gére.
ban. A megjelent alkotás az IKSZT  

két egyenlő részletben kell megfizetni, az első részletet Mire figyeljünk jövőre?
2016.03.16-ig, a második részletet 2016.09.15-ig. A 

Adó 2016 határozatok mellé kettő csekket csatolunk, amellyel 
A Helyi Iparűzési adó mértéke 2016 évben 1,7%. mind a két részlet a megadott határidőig teljesíthető. 
Befizetési határidők: Illetve banki átutalással is megoldható a befizetés, az 
Feltöltési kötelezettség 2015.12.20. 55400170 – 16000061 –es bankszámlaszámra. Mindkét 
A 2014. évre vonatkozó második előlegrészlet összegét esetben kérem az adóalany nevének feltűntetésén kívül 
2016.03.16-ig kell megfizetni. a lakcím, illetve az érintett gépjármű rendszámának 
Bevallás benyújtásának határideje: 2016.05.20. megadását.
A 2015. évre vonatkozó első előlegrészlet fizetési 
határideje: 2016.09.15. A szeptemberi, második részletfizetés előtt nem 

küldünk értesítőt. Ez változás az eddigi gyakorlathoz 
Gépjármű adóval kapcsolatos változások: képest. 2016 októberében fizetési felszólítót juttatunk 
Az éves gépjármű adó határozatokat 2016.02.20-ig el azon ügyfeleink részére, akiknek a program szerint 
eljuttatjuk az érintett adóalanyoknak. Az adó összegét tartozásuk áll fenn.  



5

2015/3. szám

A Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft. 
2015-éves tevékenysége

Idei évben is sikeresen útjára in-
dult a közmunkaprogram, mely a 
Start Helyi sajátosságra épülő és 
Mezőgazdasági elemekből állt 
össze és kiegészült egy számítógé-
pes adatrögzítő tanfolyammal. En-
nek keretein belül, összesen 75 fő 
alkalmazása vált lehetővé. 

A mezőgazdasági program kilé-
pett eddigi korlátai közül, hiszen 
idén jelentős önkormányzati terü-
leteket vontunk művelés alá. Jelen-
tős újítás a 4000 tő fekete ribizli te-
lepítése. Az ültetvény beállt, kö-

Speciális programként kezeljük 
szönhetően a folyamatos öntözés-

az ajándéktárgy készítést, melynek 
nek és gyommentesítésnek, az 

keretein belül eddig 800 db készült 
elpusztult töveket az ősszel saját 

el. A babák folyamatos minőségel-
nevelésből pótoltuk. A bérelt ker-

lenőrzésen esnek át, hogy megőriz-
tekben 300 m² fóliasátor építése 

zék a népviseleti értékeinket. Az eh-
történt meg, melyben és a mellette 

hez szükséges ismereteket idősebb, 
kialakított konyhakertben paprika, 

hagyományokhoz és népviselethez 
paradicsom, uborka, káposzta, bab, 

értő asszonyok bevonásával sajátít-
borsó petrezselyem, brokkoli, re-

ják folyamatosan el a dolgozók. Cé-
tek, saláta, hagyma, tök termesztése 

lunk, hogy fiatalabb generáció is át-
folyt, valamint jelentős mennyiségű 

vegye ezeket az ismereteket, mind a 
virágpalántát is neveltünk, melyek a 

hagyományok ápolása, mind a 
település közterületeire kerültek. A 

munkájuk precízebb elvégzése cél-
termés értékesítésre és szociális ala- burgonyát és 1900 kg uborkát  sike- jából. Ez a program részt vett a Te-
pon kiosztásra került. A nagyrét te- rült betakarítani. Burgonyából lepülési Önkormányzatok Orszá-
rületét is művelésbe vontuk, me- 1200 kg értékesítésre és 800 kg szo- gos Szövetsége által kiírt pályáza-
lyen egyenlőre csak kis mértékben ciális juttatásra került, 500 kg vető- ton, ahol szoros versenyben sajnos 
ugyan, de a várakozásokon felül si- gumót a következő évi ültetéshez leszorult a dobogóról, de számunk-
került elindítani a gazdálkodást, fogunk felhasználni, uborkából az ra mindenképpen pozitív ered-
2400 m² burgonya és 1600 m² ubor- értékesítés mellett 400 kg-ot kaptak mény és jó visszaigazolás, hogy jó 
ka került vetésre, melyből 2500 kg a dolgozók plusz juttatásként. úton járunk elképzeléseink megva-

lósításában.
Igyekszünk minél nagyobb fi-

gyelmet fordítani a vonzó telepü-
léskép megőrzésére. A saját ter-
mesztésű virágokkal kiegészítve 
minden lehetőséget kihasználtunk 
a közterületek virágosítására. A 
parkosítás mellett a meglévő kis-
traktorhoz tartozó fűnyíró adapter 
újra beüzemelésre került, a na-
gyobb közterületek (játszótér, kis-
rét, stb.) rendszeres nyírása már ez-
zel az eszközzel történt idén, növel-
ve ezzel a hatékonyságot és javítva a 
park kulturált megjelenését, vissza-
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készültek, a végső simításokat kö-
vetően majd kiállító házként fog 
funkcionálni. Hivatalos állapotfel-
mérésen esett át a kisrét játszótere, 
ennek megfelelően a legszüksége-
sebb javításokat és karbantartási 
munkákat elvégeztük.

A település rendezvényeinek 
(Egészség nap, Majális, Laska Fesz-
tivál, Tájfutó verseny, Augusztus 
20., Lovasverseny, Bányász nap, 
Generációk találkozója) előkészíté-
sében és lebonyolításában aktívan 
részt vettünk. A településre látoga-
tó turistákat, vendégeket munkatár-csábítva ezzel az embereket a ját- Helyreállításra került a mizserfai 
saink kísérik végig a kiállítóháza-szótér és a park területére. A sport- rendelő megrongálódott cserépfe-
kon, kalauzolják őket a faluban, pálya fűnyírását a sportegyesület sa- dése, megkezdtük a kultúrház belső 
vagy vezetik ki a riolittufához. El-ját fűnyírójával végeztük – megál- felújítását, lefestettük a kis játszóte-
kötelezettségük és szakértő munká-lapodás alapján - környezetének ret, igyekszünk a környezetet itt is 
juk is nagy szerepet játszik a falu rendben tartása is folyamatos volt. karban tartani. Bontásra került a 
sikeres bemutatásában.Szakképzettséggel rendelkező „Bagolyvár”melletti ház, amelyből 

Szeptember elején képviseltük munkatársaink segítségével számos kinyert építőanyagot más felújítási 
magunkat a Bátonyterenyén meg-szakmunkát is sikerült elvégez- és építési munkálatoknál hasznosí-
rendezésre került közfoglalkoztatá-nünk. A Tájház és a Bányászház ud- tottunk. A Kazári Sportegyesület 
si kiállításon, a környező települé-varán található kutak balesetvédel- által elnyert pályázat kivitelezésé-
sek mellett mi is megjelentünk ter-mi okokból rácsfedést kaptak, a Bá- ben is szakembereink segédkeztek. 
mékeinkkel és programjaink bemu-nyászház tetőcserepei több helyen A Kulcsos ház bútorainak időszerű 
tatásával. Az itt szerzett tapasztala-megrongálódtak, a kúpcserepek karbantartási munkálatait elvégez-
tok is azt támasztják alá, nem egyes helyeken helytelenül voltak tük. Az Ófalu központ utolsó, még 
vagyunk elmaradva szomszédjaink-felrakva, ezeket kijavítottuk. A felújításra váró épületének külső és 
tól, de fejlődni mindig lehetséges!Kézműves ház pacsik kerítése ha- belső munkálatai nagy részben el-

gyományos módon készített pacsi-
kokkal került helyreállításra. A Béla 
telep kiépített, burkolt buszmegál-
lót kapott, a Táncsics Mihály úti 
buszmegállót teljesen felújítottuk, a 
Kossuth, és Árpád úti megállók 
rongálásait kijavítottuk. Helyreállí-
tottuk a Bem úton található patakot 
átívelő gyalogos hidat, és az életve-
szélyessé vált Kossuth és Szabad-
ság út kereszteződésénél lévő hidat. 
Az Öregek Napközi Otthonához 
vezető lépcső korlátját ismét hasz-
nálhatóvá tettük. A Novohrad - 
Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 
által a Bányász parkban nem meg-
felelő helyre épített hirdetőtábla át-
helyezésre került, a gyenge konst-
rukciós megoldásokat kijavítva. 

A Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft. 
2015-éves tevékenysége
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmával megemlékezést tartottunk a Kultúrházban. 
Gecse Ákos polgármester ünnepi beszédét követően az Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola hatodik évfolyamos diákjainak színvonalas ünnepi műsora következett. Felkészítő tanáraik: Danyi Józsefné 
és Urbánné Bíró Erzsébet

1956-os forradalom és szabadságharc
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Palóc Gála 2015

rettenetes történetet, ahogy ez tör-
ténhetett. Aztán egy gyors öltözést, 
mert kecelében mégsem szerettem 
volna táncolni, ugyanis a balladást 
Kossuth gyászruhában adtam elő. 
Következett a népdalkör a Palóc szólista szerepelt ezen a minősítőn A hagyományokhoz híven idén 
csokrot a legjobb tudásunk szerint a neves zsűri (Dr. Alföldy-Boruss is megrendezték Egerben a Regio-
próbáltuk elénekelni. Vastaps kísé-István, Birinyi József, Budai Ilona, nális Népzenei Fesztivál Énekes és 
retében vonultunk le a színpadról.  Dr. Gerzanics Magdolna, Méri Hangszeres szólisták 18. országos 
Ez nagyon jó érzés, mert bíztunk Margit, Némethné Süveges Zsuzsa, minősítését a Bartakovics Béla Kö-
benne, hogy jól szerepeltünk. Az-Szabó Viola) előtt. Az IKSZT épü-zösségi Házban, Egerben. Palócor-
tán a feszült várakozás következett, letében kaptunk helyet próbálni, ta-szágból és Felvidékről 65 hagyo-
majd megkezdték az értékelést. Az vasz óta hetente 2 órát gyakorol-mányőrző népzenei együttes és 
izgalom a tetőfokára hágott, sorol-tunk. Palóc népdalcsokorral ké-
ták az együtteseket, majd szólítot-szültünk, jómagam is egy gyönyörű 
tak. balladával, amit a néhai Gecse Piros 

Sándor Gyuláné – Arany nénitől tanultam. Öltözködés köz-
minősítés, Kazári Népdalkör – ben a Kossuth rádiónak adtunk in-
Arany minősítés. terjút, a téma a népviselet szeretete 

Az öröm határtalan volt! Letö-a hagyományok ápolása volt. A so-
rölve az örömkönnyeket elindul-runkra várakoztunk, mikor a 
tunk hazafelé. Gondolatainkban sorrendet felborítva szóltak a szer-
ott motoszkált, hogy méltán büsz-vezők, hogy előbbre vettek minket, 
kék lehetnek ránk a falunkban. Vé-mert a Magyar Televízió fel szeret-
gül, de nem utolsó sorban szeret-né venni a műsorunkat. A csoda-
nék köszönetet mondani minda-szép népviseletünkkel ismét arat-
zoknak, akik hozzájárultak, segítet-tunk. A közvetítés élő adásban 
tek, hogy sikeresek legyünk, mi há-ment. Először én majd a népdalkör 
lánk jeléül 2 aranyat is elhoztunk a lépett fel. Színpadra lépve meg-
történelmi városból. szűnik körülöttem a világ csak a 

Barna Jancsi balladája lebegett előt-
Sándor Gyuláné tem, visszaidézve magamban azt a 
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Jótékonysági bál

kolánknak, pontosan 375.845 Ft, 
melyből nyomtatók vásárlására ke-
rül sor. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni az összegyűlt 65.500 Ft-
ot a szülőknek és magánszemélyek-
nek, 50.000 Ft-ot az AXAMO Kft-
nek és az egyéb támogatásokat 
minden felajánlónak. Végül, de 
nem utolsó sorban minden kedves 
vendégünknek köszönjük a részvé-
telt, valamint azon SZMK tagok-
nak, akik munkájukkal hozzájárul-
tak a bál sikeréhez és eredményé-
hez! nal 5-ig mulatott a vendégsereg. A Az ASÁAMI November 14-én a 

finom vacsoráról az Anifer-St Kft kultúrházban az SZMK közremű-
Tisztelettel és köszönettel: gondoskodott, a talpalávalót Be-ködésével megtartotta hagyomá-

Szakos Zoltán recz György húzta, a felhőtlen jó-nyos jótékonysági bálját, melyről 
SZMK elnökkedvet a 113 vendég biztosította! büszkén elmondhatjuk, hogy idén 

Idén is szép bevételt gyűlt össze is-is jól sikerült, hiszen este 8-tól haj-

vezéssel sikerült összhangba hozni gyobb cél nagyobb tömegeket 
a fellépőket, így 2015. november mozgósíthat. A támogatásokat ezú-
20-án 17 órától kezdetét vette az I. ton is köszönjük a következőknek: 
Roma Jótékonysági Gálaest. Száz- Anifer-St Kft, Miklós János, Kazár 
harminc vendég mulatott a nagy- Község Önkormányzata és külön 
szerű cigányzenére. A KRNÖ köszönöm képviselő társaimnak a 
109.000 Ft-ot gyűjtött össze a ren- rengeteg befektetett munkát. Ezú-
dezvénnyel. A befolyt összegből ton kívánok mindenkinek Áldott 
mikulás csomagokat tervezünk ad- Karácsonyt és Sikerekben gazdag 
ni a hátrányos helyzetű gyerekek- boldog új esztendőt!
nek. Úgy gondolom, hogy a ren-
dezvény elérte a célját és jövőre újra A jótékonysági gálaest ötletét a Klajbán Róbert 
meg szeretnénk szervezni. Merjünk Kazári Roma Nemzetiségi Önkor- KRNÖ elnök 
nagyot álmodni, hiszen egy na-mányzat (KRNÖ) alacsony költ-

ségvetése miatt vetettük fel. Szeret-
tünk volna valamilyen kiegészítő  
forrást találni, amivel a hátrányos 
helyzetű családoknak tudunk segí-
teni az ünnepek közeledtével. 

Ötletünkkel, elképzelésünkkel 
több roma származású előadót is 
megkerestünk, hogy hajlandóak-e 
segíteni nekünk. A felkért zenészek 
közül Bódi Csaba, Oprea Tony, 
Mulatós Kata, Bencsik Tomy és 
Nagy Márk (Öcsike) nagy örömmel 
vállalta a felkérést. Pár hetes szer-

I. Roma Jótékonysági Gálaest
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Generációk találkozása

zetlenül Kazárért címet Nagy patok időre fogyasztottak szend-
László vehette át. A szórakoztató vicset. Az Anifer-St Kft-nek kö-
vetélkedőn 10 vegyes életkorú csa- szönjük a felajánlott finom szend-
pat vett részt, ahol a 10 évestől a 90 vicseket, külön köszönjük a rész-
évesig találkoztunk versenyzőkkel. vételt a csapatoknak és azért is hálá-
A feladatok az idei év témához iga- val tarozunk, hogy finomabbnál fi-
zodva minden korosztály számára nomabb süteményekkel kápráztat-
szórakoztató élményt nyújtottak. tak el minket és a versenyzőtársakat 
Sokat mosolyogtunk, ahogy az apu- egyaránt. A vetélkedő győztese az 
kák és nagypapák pelenkát cserélve IQ lályt csapat lett, akik jutalmul 
gügyögtek egy játék babához, de azt felvághatták a Generációk találko-
is viccesnek találtuk, amikor a csa- zója tortát. 

A Generációk találkozója 2015-
ben a családi összefogás jegyében 
október 17-én került megrendezés-
re. Az esemény megnyitóját köve-
tően a civil díjak átadására került 
sor. A képviselő-testület 2015. év-
ben is kitüntetéssel ismerte el a civil 
szféra munkáját. A Civilek támoga-
tásáért díjat Szabó Imréné és Mik-
lós János vállalkozók kapták meg. 
Az év Civil szervezete díjat a Kazár 
Nyugdíjasaiért Egyesületnek ítélte 
meg a képviselő-testület. Az Ön-

Elkészítés
1. A lisztet átszitálom, ez fontos. 

A 2 dl langyos tejben 2 e.k. cukrot 
elkeverek, majd az élesztőt belera-
kom. Az átszitált liszthez a csipet 
sót, a 3 tojássárgát és a puha Ramát 
hozzáadom, majd a felfuttatott 
élesztőt is. Annyi langyos tejet adok 
még hozzá, hogy egy közepesen 
lágy tésztát kapjak, amit kb. 5 perc 
alatt jól átdolgozok. Ezután kb. 35 is rakok hozzá, tetszés szerint. Kb. 
percig kelesztem. 15 dkg cukrot is adok hozzá és egy 

2. Ha már szépen a duplájára kicsit mindezt a gázon összeforra-
kelt, akkor kétfelé veszem és ki- lom kis lángon, nehogy leégjen. A 
nyújtom kb. 25 cm átmérőjűre a tejet óvatosan kell hozzáadni, ne-
tésztát, majd mindkét felébe a má- hogy nagyon híg legyen a töltelék, 
kot egyenletesen elkenem. mert akkor kifolyik a tésztából.

3. A máktölteléknél a mákot a 4. Végül feltekerem, egy tojás 
tejjel elkeverem és narancshéjat re- sárgájával megkenem és az előme-
szelek bele, ettől finomabb, mint a legített sütőbe teszem, amikor már 
citromhéjtól, de mindkettőt is le- aranybarna, azonnal kiveszem. Jó 
het, majd rumba áztatott mazsolát étvágyat hozzá!

Hozzávalók
• Tésztához
60 dkg liszt
10 dkg puha Rama
2 e. k. kristálycukor
3 tojássárgája
egy csipet só
egy csomag élesztő
2 dl langyos tej
• Töltelékhez
25 dkg mák
15 dkg cukor (kb. tetszés 
szerint)
narancshéj reszelve
1,5 dl tej (kb)
• Kenéshez
1 tojássárgája

Mákos bejgli
Ünnepi recept



Három fenyőfa állt egy dombtetőn. - Drága kicsi fenyő, itt maradhatnék az ágaid 
A legnagyobbik fa szép és egyenes volt, erős, között? - kérdezte.

messze nyúló ágai voltak. A kisebbik fenyő nem volt - Hogyne maradhatnál kismadár - felelte a 
olyan terebélyes, de napról napra fejlődött és Harmadik Fácska. - Búj csak egészen hozzám. Majd 
növekedett. A harmadik fenyő azonban igazán kicsi megmelegítelek, amennyire csak tőlem telik.
volt, vékony törzsű és egészen alacsony. A kismadár felugrott a Harmadik Fácska ágai közé, 

- Bárcsak olyan nagy és erős lennék, mint a ott nyomban el is aludt. Hosszú idő múlva a Harmadik 
Legnagyobb fenyő. - sóhajtotta ez a kicsike fa. Nagyon Fácska édes, halk csengettyűszót hallott. A hangok 
hideg tél volt ebben az esztendőben. A földet belepte a egyre közeledtek, már egészen ott hallatszottak a 
hó. Karácsony közeledett. dombon. Elhagyták a Legnagyobb fenyőt, elhaladtak a 

- Bárcsak eljönne értem Télapó, és elvinne Kisebbik fenyő előtt is, de amikor a Harmadik Fácska 
karácsonyfának ! - sóhajtott a Legnagyobb fenyő. elé értek, elhallgattak. Mind a három fácska látta az 

- Bárcsak engem vinne ! - mondta a Kisebbik fenyő. apró csengettyűket. Egy rénszarvas húzta szép, kicsi 
- Bárcsak engem választana ! - kívánta a Harmadik szánkón csüngtek, amelyből most kiszállott az utasa. 

Fácska. - Télapó vagyok- mondta - karácsonyfát keresek egy 
Egy napon fázós kismadár jött szökdécselve nagyon kedves kicsi gyermek számára…

feléjük. Megsérült a szárnya, s ezért nem tudott repülni. - Vigyél engem ! - kiáltotta a Legnagyobb fenyő.
- Kérlek Legnagyobb fenyő, itt maradhatnék az - Engem vígy ! - ágaskodott a Kisebbik fenyő.

ágaid közt ? - szólította meg félénken a kismadár a fát. A Harmadik Fácska azonban meg sem szólalt.
- Nem lehet ! - mondta a Legnagyobb fenyő - Nem - Te nem szeretnél eljönni ? - kérdezte tőle a Télapó.

használhatok madarakat az ágaim közt, mert éppen - Dehogynem ! Nagyon szeretnék - felelte a 
karácsonyfának készülök. Harmadik Fácska - De hát itt kell maradnom, hogy 

- Pedig úgy fázom - panaszolta a kismadár, a vigyázzak erre a beteg kismadárra. Éppen elaludt.
Legnagyobb fenyő azonban nem is válaszolt. Így hát a - Kicsike fa - mondta a Télapó - te vagy a legszebb 
törött szárnyú kismadár odább ugrált a Kisebbik fácska a világon ! Téged viszlek magammal.
fenyőhöz. Azzal gyöngéden kiemelte őt a földből, olyan 

- Kedves Kisebbik fenyő megengednéd, hogy itt óvatosan, hogy az ágai közt megbúvó kismadár fel sem 
maradjak az ágaid között ? - kérdezte. ébredt. Aztán szánkójába állította a csöpp fenyőt a 

- Nem ! - felelte a Kisebbik fenyő. - Nem kismadárkával együtt, majd maga is beült mögéjük. És 
ringathatok semmiféle madarat az ágaim között, mert a kicsi szánkó ezüstös csengettyűszóval tovasuhant 
hátha éppen most vinne el valaki karácsonyfának. velük a karácsonyi havon… 

Ekkor szegény didergő kismadár tovább ugrált a 
Harmadik Fácskához.
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A három fenyő

Minden Kedves Olvasónknak Áldott Karácsonyt 
és Boldog Új Évet Kívánunk!
Minden Kedves Olvasónknak Áldott Karácsonyt 
és Boldog Új Évet Kívánunk!
Minden Kedves Olvasónknak Áldott Karácsonyt 
és Boldog Új Évet Kívánunk!
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