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Felhívás 

A Generációk találkozója idén a 60-as évek 

jegyében zajlik.  

Megkérünk mindenkit, aki teheti, hogy nézzen körül 

otthonában a korszaknak megfelelő használati 

tárgyak, ruhaneműk, relikviák, fotók, plakátok, 

gyűjtemények (pénz, szalvéta, csoki papír… stb.) 

játékok, lemezek után.  Tehát, minden iránt 

érdeklődünk, ami 60as évek! 

A fotókat szkennelés után a tárgyakat a 

rendezvény után visszajuttatjuk a tulajdonosnak.  

Ha van ilyen tárgyuk, jelezzék a következő e-mail 

címen: hirlevel@kazar.hu 

Vagy telefonon a következőknél: 

- Gecse Ákos: 0620/4001785 

- Szikora Mónika: 0670/2309984 

- Tőzsér László: 0630/4869523 

Segítségüket előre is köszönjük!  

Október 23-i megemlékezés 

Az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskola idén október 21-én rendezi meg az október 

23-i megemlékezést reggel 8 órától az iskolában.  

A délutáni órákban a hagyományokhoz híven 

Mátranovákon az emlékfutáson képviseltetik 

magukat a diákok, ahol mindig szép eredményeket 

érnek el.  

Európa a polgárokért program  

Az Európa a polgárokért program keretein belül 

október 20-24. között megrendezésre kerül 

Lengyelországban, Kuniowban egy 

képzőművészeti tábor.  

A táborban Kazár is képviselteti magát, 4 fős 

delegáció indult útnak október 20-án a hajnali 

órákban.  

Testületi ülés 

A következő testületi ülésre október 26-án kerül 

sor.  

A testületi tagok a következőkről döntenek:  

- IKSZT működtetéséről 

- az iskola alapító okiratának módosításáról 

Meghallgatják a Kisebbségi Önkormányzat 

beszámolóját a cigányság helyzetéről a teleülésen.   

Közfoglalkoztatási terv  

A Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft. megkezdte a 

felkészülést a jövő évi közfoglalkoztatási terv 

elkészítéséhez és lebonyolításához.  

 

Partnerségi Együttműködési Tárgyalások 

A szociális tanács október 20-án partnerségi 

együttműködési tárgyalásokat folytatott a Nógrád 

megyei Népegészségügyi Intézettel a jövő évi 

egészségmegőrzés és egészségnap programjairól 

fórumairól.   

A községi egészségügyi koalíció létrehozásáról a 

megállapodás fő pontjainak egyeztetése után a 

végleges partnerségi megállapodást a képviselő 

testület október 26-án fogadja el. 

 

Pályázat  

A Palóc Út Egyesülettel közösen ismét pályázat 

benyújtására készül Kazár Község 

Önkormányzata. 

A pályázatban a Hunyadi út 3 szám alatt levő 

ingatlan teljes körű felújítása szerepel, melynek 

során a tetőszerkezet cseréje mellett sor kerülhet 

az ambit visszaállítására is.  
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