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Gyerekhét 

Augusztus 15-től 19-ig gyerekhetet szervezett a 

Tizen5let. A gyerekek papírsárkányt készíthettek, 

bringóhintózhattak, társasjátékozhattak, kincset 

kereshettek, valamint részt vehettek egy 

filmvetítésen is.  

A programokon nagy örömmel vettek részt a 

gyerekek, de a legjobban a bringózást és a 

kincskeresést élvezték.  

 

Palóc Galéria Megnyitó 

A Palóc Galéria hivatalosan is megnyitásra került 

augusztus 19-én, így a többi kiállítóházzal azonos 

nyitva tartással látogatható.  

Köszönjük, hogy támogatásaikkal hozzájárultak a 

kiállítás létrejöttéhez a következőknek:  

Kovács palya Ernőné örökösei, Kovács Tibor és 

családja, Fábián Istvánné és családja, Csekei 

Kornélia örökösei: a Csekei család Keszthelyről, 

Árva Györgyné, Bozsik Vilmosné, Kovács József, 

Bodor Pálné, Bocsi Éva és Sándor József, valamint 

mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak 

a kiállítás színvonalának emeléséhez.  

XXI. Kazári Búcsú  

Megrendezésre került a XXI. Kazári búcsú. A 

programok a Palóc Galéria hivatalos átadójával 

kezdődtek augusztus 19-én.  

Augusztus 20-án Fancsikné Deák Ibolya 

tűzzománc kiállításának megnyitójára került sor. A 

kiállítás augusztus 31-ig megtekinthető a 

Kézművesházban. 

Augusztus 21-én délelőtt a XVI. Kazár Kupa 

díjugrató Lovasversenyre került sor. A Kazár Kupát 

Malájth Csaba a Zsákai Kft gyöngyösi versenyzője 

nyerte el.  

 

 

 

5 órától kezdetét vette a felvonulás, majd a néptánc 

fesztivál melyet nagy érdeklődéssel néztek a 

látogatók.  

Kazár Község Önkormányzatának 7/ 2011 (IV. 28) 

számú rendelete alapján a képviselő testület civil 

díjakat alapított, melyeket a következők vehették 

át. 

- „Önzetlenül Kazárért” díjat Miklósi Lászlóné, 

a Kazár Nyugdíjasaiért Egyesület elnöke 

kapta.  

- „Az év civil szervezete” díjat A Kulturális és 

Környezeti Érdekvédő Egyesületének 

képviselője Dobor István vette át.  

- „Civilek Támogatásáért” díjat a testület 

ebben az évben az AXAMO Kft-nak adta át, 

melyet Szabó Imréné a kft ügyvetetője vett 

át..  

Bábelőadás a Górészínházban 

A BME 15 diákja önkéntes munkában iskolai 

gyakorlatként építette meg a kukoricagórét.  

Szeptember 3-án a Górészínház átadására 

bábelőadást szervezünk. 

A darab címe: Rémusz bácsi meséi. A darabot a 

Bábrakadabra bábszínház mutatja be az 

érdeklődőknek 

A megnyitóra minden óvodást és kisiskolást 

szeretettel várunk.  

 


