
X. Nógrádi Megyenap

2016/2. szám l Megjelenik 1000 példányban Kazáron

Szeptember 17-én 18 fővel Balassagyarmaton jár-
tunk, ahol a X. Megyenap és a közfoglalkoztatási kiállí-
tás került megrendezésre. Kazár település is meghívást 
kapott a rendezvényre, hiszen két kiemelkedően fon-
tos, helyben már elismert értékünk került be a Nógrá-
dikumok közé, azaz a Nógrád Megyei Értéktárba. Ez a 
két érték a Riolit-tufa és a Kazári női népviselet. Elis-
merésünket Gecse Ákos polgármester úr Barna János-
tól, a Nógrád Megyei Értéktár elnökétől vette át egy 
ünnepi közgyűlés keretén belül.
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Változás a szemétszállításban

igazolja a jogosultságot. A nyilatko- vaki a 70. életévét betöltötte, Tisztelt Kazári Lakosok!
zatok az önkormányzat ügyfélszol- annak a teljes összeget, 1391 Ft-ot, 
gálatán beszerezhetők. A szolgálta- az önkormányzat pénztárból kifi-A szemétszállítási díj fizetéssel 
tás díja 60 literes mennyiségnél a zeti, a befizetett és bemutatott kapcsolatosan az alábbi módosítá-
1391 Ft (120 literes díj fele). A 80 li- csekkszelvény ellenében.sok történtek, amely Önöket érinti. 
teres mennyiségnél 1854 Ft (120 vaki a 65. életévét betöltötte, A hulladékgazdálkodási közszol-
literes díj 2/3-a). A tárolóedény le- annak az összeg felét, 695 Ft-ot, fi-gáltatás végzésének feltételeiről 
cserélésére jelenleg nem kerül sor, zet az önkormányzat. szóló 385/2014.(XII.31) Kor-
azt a VGÜ Nonprofit Kft. pénzü- Amennyiben a második ne-mányrendelet lehetőséget biztosít a 
gyi lehetőségei függvényében ké- gyedévi csekket a befizetés után a 60 literes, illetve a 80 literes hulla-
sőbb fogja elvégezni. Kazár Köz- kedvezményre jogosult személy be-dékmennyiség figyelembevételére. 
ség Önkormányzata Képviselő-tes- mutatja az önkormányzat pénztárá-A 60 liter mennyiségű szolgáltatás-
tületének döntése alapján, jövede- ban, az önkormányzat az összeget ra az a természetes személy válik jo-
lemre való tekintet nélkül, azon visszatéríti. A pénzösszeg szemé-gosulttá, aki a lakóingatlant életvi-
egyedülálló kazári lakóhellyel ren- lyesen vagy meghatalmazás útján telszerűen egyedül használja. A 80 
delkező személyeknek, akik jo- vehető át.liter mennyiségű szolgáltatásra az 
gosultak a 60 literes űrtartalmú egy háztartásban élő 2 fő természe-
hulladékgyűjtő edény igénylésére, Szomszéd Csabáné tes személy jogosult, akik állandó 

jegyzőaz önkormányzat szemétszállítási ingatlanhasználók. A lakosok nyi-
díjat átvállalja, azzal a feltétellel:latkozata alapján, az önkormányzat 

Az idei helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatási programon belül sikeresen 
térkő borítást kapott a játszótér melletti sétáló út egy része a Kisrétben, terveink 
közt szerepel a továbbiakban a Kisrét összes gyalogútjának burkolása, azonban 
ez még a pályázati kiírások függvénye.

Térkő burkolat a kisrétben

Piactér kialakítás
Az idei közfoglalkoztatási programban célul tűzte ki az Önkormányzat a helyi 

piactér kialakítását. A Tanács út elején található, eddig parkolóként üzemelő rész 
került felújításra. A terület július közepére készült el, a közfoglalkoztatottak 
minden munkát irányítással, de önállóan végeztek el. Szükséges volt a terület 
megfelelő kisimítása, esetleges kátyúk feltöltése. A piactér végleges formáját 
elnyerve, térkő burkolatot kapott, melyet hozzáillő szegélykővel egészítettek ki. 

F E J L E S Z T É S E K
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Kazár Község Önkormányzata a START munka-
program segítségével szabadtéri fitness parkot hozott 
létre a Kisrétben a játszótér mellett. Várunk ide minden 
sportolni szerető fiatalt és idősebbet egyaránt! Kérjük, 
rendeltetésszerűen használják az eszközöket és 
vigyázzanak azok épségére, hogy sokáig élvezhessük a 
szabadtéri sport lehetőségét! Az eszközökön 
tájékoztató táblák segítik a helyes használatot. Kérjük, 
aki bármilyen problémát tapasztal valamelyik 
eszközzel, azt a lehető leghamarabb jelentse be a helyi 
önkormányzati hivatalban.

Jó sportolást kívánunk!

Szabadtéri fitness park Kazáron

Állj a forgókorongra, tartsd magad Szabadtéri edzésterv kezdő szint:
egyensúlyban a fogantyúk segítségével. Készítette: Milcsovics Dávid
Törzsedet függőlegesen tartva derékból 
végezz minél nagyobb kilengéseket 8-10 perc bemelegítés (karkörzés előre 
jobbra-balra. hátra, nyakkörzés előre hátra, 

törzshajlítás minden irányba, 
5.lábtoló eszköz: 3*8 ismétléscsuklókörzés, térdkörzés, combfeszítés )
Fejleszti a a combizmot, farizmot, 
combahajlítót és a combközelítőket is. Az egészséges életmód tudato- Gyakorlatok: 
Nyomd ki a lábaidat, amíg a lábad ki nem san választott tevékenység, amely 
egyenesedik, de a térdedet ne akaszd ki. 1. Hasprés : 3*8 ismétléséletünk minden területére érvé-
Engedd vissza a súlyt,és ismételd a A hasprés a hasizmok felső részét 

nyes, és egyfajta harmóniát jelent gyakorlatot.dolgozza meg. Feküdj hanyatt, lábadat 
környezetünkkel. A mozgás és a rakd a pad alsó felén található részbe. 

6. vállizom erősítő eszköz: 3*8 táplálkozás önmagukban életfolya- A karodat összekulcsova fej mögött kell 
ismétlés tartani a szabályos végrehajtás matok, ám kellő odafigyeléssel 
Erősíti a vállizom három fejét és a érdekében. Lassan húzd össze hasad kiegyensúlyozott életstílushoz 
hátizom összes izomcsoportját.és emeld fel fejed, nyakad, lapockád, 

vezetnek. Mozogjunk egészségün- Az ülőrészre ülve, mindkét kézzel fogd a pozíciót tartsd ki legalább 
kért! A testmozgás erősíti izmain- meg a kapaszkodókat majd húzd le és 1-2 másodpercig, a levegőt e mozdulat 

óvatosan engedd vissza azokat. kat, pozitív hatással van kedélyálla- közben folyamatosan fújd ki.

potunkra, valamint az anyagcsere 
7: mellizom erősítő eszköz: 3*8 2.légbenjáró: 3*8-8 ismétlés folyamatokra, jó közérzetet biz-
ismétlés Növeli az alsó végtagok mozgékonyságát, 

tosít. Helyes táplálkozás = egészség Dolgoztatja a mellizmokat, a tricepszet, a javítja a testmozgás összehangoltságát, az 
Az egészséges életmód, ha mond- vállat és a hátizmokat. Az ülőrészre ülve, állóképességet és az egyensúlyt. Fogd 

mindkét kézzel fogd meg a hatjuk így – a helyes táplálkozással meg mindkét kezeddel a kapaszkodót és 
kapaszkodókat majd told el magadtól és állj a pedálokra. Keresd meg egyensúlyi kezdődik. Alapvető praktika a mér-
óvatosan engedd vissza azokat. középpontodat, majd egyenes háttal állva tékletes húsfogyasztás, a sok zöld-

mozgasd a lábaid ellentétes irányba.
ség és gyümölcs beiktatásai a napi 8: elliptikus eszköz: 1*3 perc
étkezésekbe, de említhetnénk még Az elliptikus gép hatékonyan fejleszti a 3.szörf: 3*10-10 ismétlés

test összes izomcsoportját és javítja az a cukor mint energiaforrás pótlását Erősiti a derék izmokat, javítja a 
állóképességet Az eszköz kíméli az rugalmasságot és a mozgás koordinációt. is. Utóbbi mértéktelen bevitele 
ízületeket, ám erőteljes zsírégető hatást Fogd meg a kapaszkodót, majd lépj fel a kapcsán azonban mindig lebegjen 
produkál. Lépj a pedálokra, fogd meg a pedálokra. Törzsedet függőlegesen tartva 

előttünk elrettentő példaként a cu- fogantyúkat mindkét kezeddel és derékból hintázz a lábaddal jobbra-balra. 
korbetegség esetleges kialakulása! mozgasd az eszközt kezeiddel és 

lábaiddal felváltva. Az edzés végén 4.derékmozgató: 3*1 perc
Forrás: fontos a levezető gyakorlatok végzése is. Fejleszti a derék és a csípő izmait, javítja 

A sérülések elkerülése érdekében a rugalmasságot és gyorsaságot a 
minimum 5 perc nyújtást végezzünk.deréktájon. Kiváló alakformáló.

http://edzes.egeszseged.info/az
-egeszseges-eletmod-alappillere-a-
mozgas-es-a-taplalkozas/

Élj egészségesen, mozogj rendszeresen
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A tavalyi év során az önkor-
mányzat megvásárolta a kazári úgy-
nevezett „nagyrét” területet, azzal a 
céllal, hogy mezőgazdasági terme-
lésbe fogja. Az erősen elhanyagolt 
területet az önkormányzat a 
mezőgazdasági start munkaprog-
ram keretén belül mezőgazdasági 
termelésre alkalmassá tette és közel 
1 hektárnyi területen fekete ribizli 
ültetvényt telepített. A gondos és 
szakszerű ápolás szó szerint meg-
hozta gyümölcsét idén vegyszerek 
használata nélkül termőre fordult 
és mintegy 240 kg fekete ribizlit si-
került betakarítani, melyből szakér-
tők segítségének bevonásával 200 kazári női viselet részletesebb 2015-ben próbaképpen elindí-
palack jó minőségű és ízletes ribizli megismerésére, ezt leggyorsabban tottuk a Start program keretén belül 
bor készült. Ezen sikeren felbuz-a mentorok és adatközlők segítsé-a Helyi sajátosságokon alapuló 
dulva az önkormányzat további te-gével tudták elsajátítani a program programot. A program létrehozá-
rületeken kíván gyümölcsöst tele-résztvevői. sának elsődleges célja a Kazárra 
píteni és a jövőben szélesíteni kí-2016-ban az előző évi sikereken látogató turisták és vendégek szá-
vánja a gyümölcsből készülő ter-felbuzdulva az ajándéktárgy készí-mára kínálható helyi népművészeti 
mékek skáláját. A település helyi tés projektben a női viselet sajátosságokat hordozó ajándéktár-
sajátosságainak ismeretében, a köz-felújítása is szerepet kapott, sőt a fő gyak készítése volt. Ezek közül az 
fogalkoztatáson belül is lehetséges vonulatot a viselet felújítás és ké-ajándéktárgyak közül a legsikere-
minőségi terméket előállítani és szítés képviseli. Az Önkormányzat sebb a kazári női népviseletet stili-
óvni értékeinket, ezzel is tovább célul tűzte ki, hogy minél több nép-záltan megjelenítő kis kazári baba 
erősíteni a kazári közösséget. viseletet újít fel és vásárol meg, lett.  A program során mentorok 

hogy a népviseletünk nagy része felügyeletével készültek a külön-
Kazáron maradhasson. Szeret-böző ajándéktárgyak, a legnagyobb Czecze László 
nénk, hogy 2016. év végére lega- Ügyvezetőtudást és figyelmet a kis kazári baba 

Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft.lább 7 db férfi és 7 db női viselet elkészítése igényelte. A viselet 
ruha készülne el saját kezűleg. egyszerűsítéséhez szükség volt a 

Helyi sajátosságok 
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A hagyományokhoz hűen eb-
ben az évben is összeállítottuk, to-
vább folytattuk a szünidős diákok 
nyári szabadidős foglalkoztatását. 
Idén július 4-től augusztus 12-ig ve-
hettek részt különböző foglalko-
zásokon, vetélkedőkön, sportprog-
ramokon. Emellett minden nap 
elérhetőek voltak számukra a tele-
ház és a könyvtár által biztosított 
lehetőségek.

Ismét voltak diákvendégeink a 
Salgótarján Általános Iskola Dor- majd egy kötetlen beszélgetés után vizsgálásra került, megtörtént, az 
nyai Béla Tagiskolából, ahonnan a bátrabbak gyalog, a többiek tufa - elhasználódott könyvek leselejtezé-
két osztály látogatott Kazárra. Part- taxival nézhették meg a riolittufát. se, valamint a megyei könyvtár 
nereink kérésére egész napos prog- könyvállományából a letét teljes 
ramot állítottunk össze részükre. Az immár öt éve az IKSZT-be frissítése. Emellett a megyei könyv-
Az IKSZT épületében filmvetítést költözött nyilvános könyvtári állo- tár támogatásával megtörtént az 
tekinthettek meg, valamint villám mányunk rendbetételét végeztük el. elhasználódott könyvespolcok, 
vetélkedőn mutathatták meg, hogy Ebbe a munkába a Balassi Bálint bútorok részleges cseréje is. 
az itt tartózkodásuk alatt milyen Megyei Könyvtár munkatársait elő-
ismereteket sajátítottak el Kazárról. zetes egyeztetés alapján vontuk be. Továbbra is folytattuk a munka-

Célunk a mai kor követelményeinek tervünkben megfogalmazott prog-
Visszatérő vendégünk volt a Pe- megfelelő berendezéssel és infra- ramjaink megvalósítását mind a kis-

dagógus Nyugdíjas Egyesület cso- strukturális lehetőségekkel műkö- közösségek számára, mind pedig a 
portja. Őket a település látnivalói- dő könyvtár létrehozása volt. A nagyobb látogatottság részére.
hoz, kiállítóhelyeihez kalauzoltuk, könyvállomány teljes egészében át-

IKSZT szilánkok

Magyarország legszebb konyhakertje

Kazár idén is csatlakozott „A legszebb konyhakertek”  Magyarország legszebb konyhakertjei országos 
programhoz. A kezdeményezés célja a kertészkedésre való ösztönzés, az ehhez szükséges tudás átadása, hogy a 
következő generációk is részesei lehessenek a kertészkedés örömeinek és élvezhessék a munka eredményét. 
Kazáron 2 kategóriában indultak a versenyzők, normál  50m² feletti kert és zártkert  vegyes kategóriában. 
Normál kategória  50m² felett: Hajas Zsolt; Sándor Zoltánné; Vámos Jánosné, Kovács Gyuláné. Zártkert – 
vegyes kategória: Berki Béla; Szita Ferenc, Szita Ferencné. A két szemle során gyönyörűen gondozott és 
megművelt kertekkel találkoztunk. Ezúton gratulálunk a nevezőknek, nagyszerű munkát végeztek! 
Mindannyian kiérdemelték az országos díjra való jelölést. Bízunk abban, hogy jövőre még többen kapnak 
kedvet ahhoz, hogy nevezzenek és bemutassák kertjüket.

–

– –
–
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Az idei évet 31 óvodással kezdjük a Kazári 
Napraforgó Óvodában.  

A két csoportban 3 óvodapedagógus és két dajka 
neveli, gondozza a gyermekeket.  

Pillangó csoportban Ozsvárt Lívia – Lívia 
óvónéni; Végh Andrásné – Erika néni 

Katica csoportban Dlehányné Koós Katalin – 
Kata óvónéni; Kovács Tamásné – Kati néni 

Katona Miklósné – Andi óvónéni kedd: Pillangó 
csoportban; szerda: Katica csoportban 

Az új óvodásainkat fokozatosan szoktatjuk, a szülő 
jelenlétével az óvodai élethez. Így az elválás könnyebb, 
hiszen a környezet, az óvónéni már nem olyan idegen, 
mint az első pillanatokban. Ebben az időszakban 
igyekszünk minél több ölbéli játékkal, lovagoltatókkal, 
mondókákkal, bábozással elterelni a gyermekek 
figyelmét, és megtartani a jókedvét. Persze, nincs az az 
érdekes játék, ami Anyát, Apát pótolná, de minden A 2016-2017-es nevelési évet az önkormányzat 
kisgyerek alkalmazkodik előbb-utóbb az óvodai jóvoltából új paplanokkal és párnákkal kezdhetik meg a 
szabályokhoz. kis lurkók. A hozzájárulást ezúton is köszönjük.  

Idei új óvodásaink: Langa Virág Jázmin, Nagy  
Melissza, Nagy Amanda, Győri Milán, Liska Katona Miklósné  
Laura, Kovács Marcell, Berki Amira Maya vezető óvónő 

Az idei évben május 17-én a szülők összefogásával 
Családi napot tartottunk a Napraforgó Óvodában.  

Az óvoda udvarán különféle tevékenységek között 
választhattak szülők és gyerekek: 

Kézműves foglalkozás, tréfás sportversenyek, éne-
kek, és versek, a gyerekek és óvodai dolgozók előadásá-
ban. A közös ebédet az óvoda udvarán fogyasztottunk 
el, amit a szülők által hozott gyümölcsökkel, sütemé-
nyekkel fejeztünk be. A délutánt körhintázással zártuk. 

 

Az idei év volt az első – hosszú idő után –, 
hogy a falu kultúrotthonában rendeztük 
meg az óvodások ballagását.  

Ballagók névsora: Berki Máté, Tolnai 
Máté, Szölke Benett, Molnár István, 
Izsó Domonkos Domán, Ugró Borisz, 
Langa Elizabet, Balázs Ketrin, Berki 
Brendon, Tőzsér Balázs

Ballagás az Óvodából 

Nevelési év kezdés a Napraforgó óvodában 
2016-2017-es nevelési év kezdése 
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„Minden egyes megtett lépés egy újabb lépés a sorsod felé.”
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Tanévzárás és tanulmányi eredmények 
a 2015-2016-os tanévben
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Az elmúlt tanévben az ötödik 

évfolyam képzőművészet tansza-

kos tanulói megnyerték a Szépmű-

vészeti Múzeum művészettörténeti 

levelezős versenyét. A feladatok 

olyan jól sikerültek, hogy nemcsak 

a saját korcsoportjukban, hanem az 

idősebb (gimnazista) csoportokat is 

megelőzve kerültek a dobogó 

legmagasabb fokára. Jutalmuk egy 

egy napos budapesti kirándulás 

volt, ahol a múzeum stúdiójában a 

forgatókönyv alapján elkészíthet-

ték saját animációjukat.

Felkészítő nevelők: Rózsási 

Beáta, Kun Péter

A nyolcadik osztályos grafika 

csoport megnyerte a Hagyomá-

nyok Háza Népi Iparművészeti 

Múzeumának rajzpályázatát. A cso-

port egy egynapos budapesti kirán-

dulást nyert, ahol kézműves foglal-

kozáson és városnézésen vettek 

részt.

A 2016/2017-es tanévet szeptember 1-jén nyitotta meg Kapás Imre igazgató úr. Köszöntötte a diákokat és a 
tanévnyitó minden résztvevőjét. Felsorolta az ettől a tanévtől bevezetésre kerülő újításokat, amitől a fegyelem 
erősödését és a tanulmányi eredmények javulását várja az iskola vezetése. Ilyen változás pl. az egy osztály-
kéttanítós modell az alsó tagozatban, az egész napos iskola 5. évfolyamon történő bevezetése, a magatartás és 
szorgalom értékelésének megreformálása.

Horváthné Berze Marianna
igazgató helyettes

„A 2016-2017-es tanévet megnyitom”

Kitűnő bizonyítványt kapott  huszonkét tanuló: Czesznak Fanni, Szabó Gergő, Tóth Noémi 5.osztály; 
Berecz Jázmin Sára, Baglyos Jázmin Gizella 1. osztály; Sándor Zsóka, Nagy Zsuzsanna 6.osztály; Nagy Gábor 
Antal Gergő, Berecz Bálint, Kovács Dorottya 2. 7.osztály. 
osztály; Bornai Barbara, Kovács Benedek, Sándor Aba-díjat kaptak 8 éves kitűnő tanulmányi 
Enikő, Szabó Tamás 3. osztály; Fóris Andrea, Gyenes eredményeikért Szabó Gergő és Pintér Vajk 8. 
Amina, Horváth Katalin Renáta, Kalocsai Adél, osztályos tanulók.
Sándor Csenge, Szegedi Zoltán 4.osztály; 

2016. június 18-án zártuk a tanévet
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hettek a falu nevezetességeivel is: a 
múzeum és helyi kiállítóhelyek 
egész nap fogadták az érdeklődő-
ket, ahogyan a Tufa-taxi is reggeltől 
estig járt a település központja az 
egyedi geológiai képződmény, a 
riolittufa eróziós felszín között. 
Kora este a Holdviola adott kon-
certet Kazáron, majd az a Deák Bill 
Gyula következett, akiről immáron 
harminc évvel ezelőtt fogalmazta 
meg azt Chuck Berry, hogy: „Ő a kiadásának énekes kategóriáját Az elmúlt években megyénk 
legfeketébb hangú magyar énekes, megnyerő bátonyterenyei Haraszti-egyik legnépszerűbb egynapos 
akit valaha hallottam.” A Kazári ikrekkel. A kísérő programok kö-fesztiváljává nőtte ki magát a 
laskába is belekóstoló magyar zött kézműves vásár és bemutató, Kazári Laskafesztivál és Tócsni 
blueskirály élő fellépése telitalálat vidámpark, bringó-hintó, kiállított Party. Mint az május 28-án újfent 
volt a szervezők részéről: az idén 68 rally- és veterán autók, játszópark bebizonyosodott: nem véletlenül. 
éves Bill Kapitány fergeteges han-várta az érdeklődőket. Természete-Ahogyan a látogatók is megtapasz-
gulatot teremtett és láthatóan azok sen Kazárra, a Laskafesztivál al-talhatták, kibővült a rendezvény 
számára is élményt jelentett kon-kalmából érkezők megismerked-helyszíne, nagyobb alapterületen 
certje, akik nem feltétlen az általa helyezték el a fesztivál programjait, 
képviselt zenei irányzat szerelme-főzőhelyeit, a vidámparki lehető-
sei. A kazári Laskafesztivál és ségeket, kapcsolódó programokat- 
Tócsni Party végül éjszakába nyúló fejtette ki kérdésünkre Gecse Ákos, 
utcabállal zárult. Kazár polgármestere. 

Kazár polgármestere a folyatást A salgótarjániaknak ingyenes 
firtató kérdéseinkkel kapcsolatban buszjáratok álltak rendelkezésre, 
türelmet kért, de jelezte: mindenfé-melyek óránként szállították az uta-
leképpen szeretnék némiképp meg-sokat mindkét irányban. A 
újítani a Laskafesztivált a 2017-es lehetőséget rengetegen használták 
jubileumi, tízedik alkalomra. ki: szinte minden járatot megtöltöt-
Annyit azért elárult: nincs elvetve ték a fesztiválra kilátogatók. 
az sem, hogy jövő év májusának vé-Bár a nevezett csapatok lét-
gén esetlegesen már két napos ren-számát tekintve nem született re-
dezvényen fogadják majd a láto-kord - 58 csapat nevezett be, akik 65 
gatókat. Gecse Ákos kiemelte: la-főzőhelyet használtak - de közel 
punk hasábjain keresztül is szeretné jártunk hozzá, több mint hatezer 
kifejezni köszönetét a rendezvény darab laskajegyet vásároltak a láto-
szervezőcsapatának. A fesztivált gatók. Ami nagy öröm számunkra, 
megelőző héten legalább százan hogy pozitív volt a fogadtatása a 
tevékenykedtek a gördülékeny hosszabbra nyújtott esti koncertek-
lebonyolításáért úgy „hivatalból”, nek, a nyolc óra körüli időszakban 
mint önkéntesként, szombaton (amikor Deák Bill Gyula koncertje 
pedig kettőszáz önkéntes segítette a kezdődött) ilyen sokan korábban 
program megrendezését. „Az ő még nem voltak nálunk - mondta 
fáradságuk nélkül nem működne, Gecse Ákos.
nem működhetett volna.” - emelte Napközben a színpadon helyi és 
ki a település polgármestere. környékbéli hagyományőrzők, tán-

cosok szórakoztatták a közönséget, 
Kéri István köztük a Fölszállott a páva gyerek-

Forrás: Nógrád Megyei Hírlap

Belekóstolt a laskába a magyar blueskirály is 

Az alábbi eredmények szület-
tek a IX. Laskafesztiválon

Laska kategória
Kiemelt I. hely és vándorserleg: 
Örökifjak - Szupernagyik 
Nyugdíjas Klub
Helyezések:
I. Hasznosi Sándorok
II. Gyógyszerészek
III. Kazári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

Tócsni kategória
Kiemelt I. hely és vándorserleg: 
MYNEXY
Helyezések:
I. Axamo Kft
II. Narancsok
III. Rokon Ászok

Egyéb kategória
Kiemelt I. hely és vándorserleg: 
Kökényi bosnyákok
Helyezések:
I. Csöppentők
II. Kistarján Egyesület
III. Palacsinta Fesztivál Team

Különdíj: Banyatársulat.
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20-ai programsorozat. 2016-ban ez pők mind valamilyen módon 
a nap több szempontból is ün- kötődtek az asszonykórushoz. A 
nepnek számított. Délután 3 órától műsor zárásaként az ünnepeltek 
került sor az ünnepi szentmisére, felvágták a kazári Ecsegi cukrászda 
amelyet Moys Gábor atya celebrált. által készített születésnapi tortát, 
Gecse Ákos polgármester úr melyet minden látogató megkóstol-
felszelte a plébános úr által hatott. Az esti órákban a program 
megszentelt újkenyeret. A szentmi- folytatásaként a Társasjáték New 
se után Kazár Község Önkormány- Yorkban című színdarab bemutató-
zatának Képviselő-testülete, a jára került sor. Szép számmal tekin-
Római Katolikus Egyházközség, tették meg az előadást a kazáriak. 
valamint a Szent Ilona Katolikus Akinek még volt kedve mulatni, 
Egyesület megkoszorúzta Szabó azoknak Szőllős Róbert hajnal 1-ig 
István emlékszobrát. Az ünnepi húzta a talpalávalót. Ezúton kö-Szent István ünnepén második 
műsor a Kultúrházban délután fél szönjük mindenkinek a rendezvény alkalommal került megrendezésre 
ötkor kezdődött, mely a Kazári létrejöttéhez nyújtott segítséget.az önkormányzat által, Kazár 
népdalkör fennállásának 20. évfor-Hazavár elnevezéssel az augusztus 
dulója köré szerveződött. A fellé- Licskó-Szikora Mónika 

Augusztus 20. – Kazár Hazavár

Megrendezésre került a 66. Bá- Medve Gyula 60 éves, Papp 
nyásznapi megemlékezés Kazáron Gyuláné 60 éves és Dr. Domonkos 
és Mizserfán. Mindkét rendezvé- Imre 70 éves szakszervezeti tagsá-
nyen Gecse Ákos polgármester és gát köszöntöttük. A mizserfai ren-
Dobor István megyei elnök kö- dezvényünket gazdagította a tele-
szöntötte a megjelenteket. A ko- pülésről összegyűjtött régi fotók és 
szorúzás mellet a megemlékezésen használati tárgyak, valamint Oláh 
kerültek átadásra hagyományosan a Lajos amatőr festőművész kiállítá-
jubileumi korsók a kerek évfordu- sa. A rendezvény kulturális műsor-
lót ünneplő szakszervezeti tagok- ral zárult. 
nak. Mizserfán Kaposi Józsefné 50 Tőzsér László
éves, Kazáron Kovács Béla 50 éves, IKSZT munkatárs

Bányásznap

Beach Party 6.0
A Tizen5let Ifjúsági Egyesület idén is megrendezte a 
már nagy népszerűségnek örvendő nyáresti 
programját a Beach Party-t. Immár hatodik 
alkalommal telt meg a Magtárház udvara szórakozó 
fiatalokkal. Homokkal felszórt tánctér, óriási 
medence, koktélterasz és meglepetés ajándék várta 
az idelátogatókat! A jó idő is segítette a rendezvény 
sikerességét, ennek köszönhetően több mint 300-an 
jöttek el.  Az idei újításunknak a koktélterasznak köszönhetően mindenki megkóstolhatta a legnépszerűbb és 
legfinomabb koktélokat. Az este folyamán 5 különböző DJ zenéjére bulizhattak a jelenlévők. Andrea, Dave 
Hardy, Liesz és Geroy is nagy sikert aratott az este folyamán.  A party sztárvendége, a fiatal kora ellenére nagyon 
tehetséges és országos szinten is egyre népszerűbb NIA EVEN volt! A szervezők remélik, hogy mindenki 
nagyon jól érezte magát és sikerült felejthetetlenné tenni az augusztus 5-ei estét! Jövőre BEACH PARTY 7!

Telek Tibor  
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labb emberekkel, meséket, törté-
neteket hallgattak s különféle fog-
lalatosságokkal- bársonyvarrás, 
csuhéj készítés, kenyérsütés- ismer-
kedhettek, az óvodában pedig úgy-
mond közösségi szolgálatot teljesí-
tettek. A polgármester szalonnasü-
tésre invitálta a faluban családoknál 
vendégeskedő amerikai magyar fia-
talokat. A búcsúnapon pedig egy 
disznóvágás is belefért a program-
ba. 

A regős csoportokhoz – mint a 
két képviselőjük elmondta – eleve 
közel áll a magyar népi, falusi 
kultúra, amely sokat segít abban, 
hogy tagjaik megismerjék az óhaza 
történetét, megtudják, hogy felme-

utazáson. Korábban már jártak Egy igencsak távolról, az ame- nőik honnan, milyen életviszonyok 
Erdélyben, Kárpátalján és a rikai magyarság központjából, a közül, milyen hagyományokkal 
Felvidéken. Ezúttal innen Szege-félmilliós nagyvárosból, Cleveland- felvértezve indultak az újvilágba. A 
den át a Vajdaságba, Horgosra, ből érkezett cserkész Regős Cso- regősök soraiban előírás az anya-
majd újra Erdélybe, Székre vezetett port képviseletében Szélpál Zsófia nyelv megfelelő szintű ismerete, a 
az útjuk. A június 30-i budapesti fogalmazott így, őszintén és találó- magyar kultúra folyamatos ápolása. 
landolást követően Jászjákóhalmán an jellemezvén a Magyarországon, Arra a kérdésre, hogy Nógrádban 
meglátogattak egy cipészt, akinél Nógrád megyében, Kazáron eltöl- tartózkodásuk során mi volt a 
csizmákat rendeltek. A „főhadi-tött napokat. legnagyobb élményük, Szélpál 
szállásra”, a kazári szálláshelyekre A cleveland-i regős táncosok és Zsófia a szeretetteljes fogadtatást, 
utaztukban meglátogatták a szent-a nógrádiak között immár hosszú az ismerősök örömteli találkozását, 
kúti nemzeti kegyhelyet. A sok-sok évekre visszavezethető a gyümöl- új barátságok születését nevezte 
tánctanulás, gyakorlás, próba, sze-csöző szakmai együttműködés, meg. Tábor Mátyás számára 
replés, a Nógrád táncosaival való mély emberi, baráti kapcsolatrend- különösen érdekes volt megfigyel-
találkozás, barátkozás közben és szer. Szabó János, a Nógrád alapító ni, hogy a csoport 17-19 éves tagjai 
mellett gazdag volt az úgynevezett tagja, vezetője már többször járt az amerikaiként hogyan viszonyulnak 
egyéb programjuk is. Ellátogattak amerikai magyaroknál táncot, éne- a magyarországi élet- és gondol-
például a füleki várba, jártak a recski ket tanítani és jó viszonyt ápol a kodásmódhoz, körülményekhez, 
kényszermunkatábor nemzeti tengerentúli születésű, de kistere- amelyeket itt közvetlenül érzékel-
parkjában, kirándultak Egerben és nyei gyökerekkel rendelkező Pig- hettek. Ezek személyes benyomá-
a demjéni fürdőhelyre is. Meghall-niczki Eszterrel, férjével, dr. sok ugyanis semmi mással nem 
gatták dr. Fülemile Ágnes néprajz-Szentkirályi Endrével és fiaikkal. A pótolhatók. 
kutató előadását a kazári viseletről, Külföldi Magyar Cserkész Szövet- A 2016-os körút július 21-én 
amelybe egyébiránt, mint a hu-ség (KMCSSZ) 2015-ös fillmore-i fejeződött be, s egészen biztos vala-
szonhatan beöltöztek és úgy men-hetvenéves jubileumi nagytáborá- mennyien a tovább erősödött köl-
tek el ott helyben a vasárnapi misé-nak – amelyre aktívan kapcsolódott csönös barátság jegyében, a vissza-
re. Megnézték a kazári Riolit-tufát, be hat nógrádos táncos pár is – térés, a viszontlátás reményében 
mint neves geológiai képződ-Szentkirályi Endre volt a parancs- szállnak fel a repülőre. 
ményt, meglátogatták a mizserfai nok. A jelenlegi körúton Pigniczki 
idősek otthona lakóit és kisebb Eszter, a KMCSSZ tisztje vezette a Csongrády Béla 
csoportokban forgószínpad szerű-cleveland-i cserkészeket, akik 2001- Forrás: Nógrád Megyei Hírlap 
en mentek el olyan házakhoz, ahol et és 2011-et követően ezúttal 
beszélgethettek idősebb és fiata-harmadszor vesznek részt ilyen 

„Mintha hazajöttünk volna”
A cleveland-i regősök élményei
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Vannak még néhányan bizto-
san, akik emlékeznek a kazári 
birtokos nemes családra. Róluk 
szól ennek a cikksorozatnak az 
első része, egy ősi település ősi 
nemes családjáról.

A runyai ’Sóldos család, törzs-
gyökös nemesi család, ami azt jelen-
ti, hogy a nemességét nem az ural-
kodótól kapta, hanem a honfogla-
láskori birtokszerzés alapján jogo-
sult erre. Eredetük ugyanis a hon-
foglaló kabar törzsbéli Abák Hanva 
nemzetségéig vezet vissza. Első 
ismert őse Sigimundus Hunth de 
Hanwa ispán, primus imperator 
bonorum 1200. A gyorsan szapo- csata hősi halottja (1849), ’Sóldos egyöntetű véleménye, hogy törőd-
rodó Hanva nemzetségből 1400 Árpád a porosz-osztrák háború tek a hétköznapi, szegény emberrel. 
körül válik el írásosan is említve a (1866) kőniggratzi csatájában meg- A szó legkifejezőbb értelmében 
’Sóldos család. Zsigmond király a sebesül és fogságba esik, majd vett nemes emberek voltak, akik tu-
huszita háborúkban tett szolgálatai- csatlakozik a Klapka légióhoz. Dr. dásukat és tehetségüket a haza és 
kért megerősíti a családot birtokai- ’Sóldos Béla (1881-1951) magyar közvetlen környezetük szolgálatá-
ban, ezt követően a család tagjai királyi titkos tanácsos, Borsod, ba állították. A II. Világháború alatt 
dokumentáltan is kiveszik részüket Nógrád és Gömör vármegyék fő- nem szöktek el az országból, mint 
az ország jelentősebb ügyeiben, ispánja, fia, ifj. dr. ’Sóldos Béla számos gazdag család, menekítve 
mind politikai, mind katonai szol- (1912-1993) a Gömör-megyei fele- javaikat, hanem támogatták a népet 
gálataik révén. ’Sóldos Balázs kirá- di járás utolsó magyar főszolgabírá- és a hadiözvegyeket. A világégést 
lyi megbízással tisztáz birtokvitát ja, öccsével, dr ’Soldos Lászlóval, az követően elvették birtokaikat meg-
1438-ban, Mátyás király az ország- utolsó magyar lovas huszártisztek hurcolták, elhurcolták a család tag-
nak, a koronának és magának a közül való háborús hősök. jait, de túléltek mindent. A kazári 
királynak tett hű szolgálataiért a Kazár történetével szorosabb „kastélyt”, mely a magtár mellett 
családnak, a Sajó folyón álló kapcsolatba az idősebb és a fiata- állt, ami valójában egy egyszerű 
Kersann falujukban vámszedési jo- labb ’Sóldos Béla került. Az őket kúria lehetett csupán, porig rom-
got adományoz, ’Sóldos András közvetlenül is ismerő emberek bolták – tisztességes ember a falu-
Mátyás udvarnoka, familiárisa, és ból azonban abból egy szöget el 
követe Podebrádhoz.  Kinizsi Pál nem vitt.
bajtársa, majd Diósgyőri várkapi- A család máig él, dacára minden 
tány, Gömör és Borsod vármegye törekvésnek, mely elpusztítására, 
főispánja (1475-1476). 1505-től ellehetetlenítésére szövődött. A ne-
’Sóldos Lázár Gömör vármegye mességet nem előjogként, hanem 
alispánja, Borsodban az évszáza- kötelességként élte meg a család 
dok alatt többször is a család tagjai minden generációja, melyet szerin-
kapják e tisztséget, 1527-ben Sza- tük „nem kifelé kell hangoztatni, 
polyai János király által összehívott hanem az embert önmagával szem-
országgyűlésben Gömör várme- beni tartásra kötelezi”.
gyét ’Sóldos György képviseli. Cikksorozatunk következő ré-
Ferdinánd király 1550-ben ismét szében az ifjabb dr ’Sóldos Béla ka-
megerősíti a családot birtokaiban. landos, megfilmesítést, de elsősor-
1588-ban ’Sóldos Ferenc török ban elismerést érdemlő életét mu-
fogságba esik a szikszói csatában, tatjuk be.
runyai ’Soldos Sándor a kápolnai ifj. Czecze László

Kazári krónikák

A runyai ’Sóldos család 

A családi címer

id. Soldos Béla aratókkal’
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