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Aba napok 

Az Aba napok idén október 28-án került 

megrendezésre. Iskolánkat az Aba napok 

keretében megrendezett néptánc szóló 

táncversenyen Árva Nikolett és Valerius Keve 

képviselte. A gálára Túrkevéről. Kisújszállásról, 

Patakról, Fülekről, Szécsényből, Salgótarjánból, 

Sóshartyánból érkezett az eddig legnépesebb 

néptáncos ifjúság, akik közül Az Aba kupát idén a 

sóshartyáni Rezeda csoport vihette haza.   

 

Felhívás 

Az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy az IKSZT 

előterében töltik egyes emberek szabadidejüket. 

Megkérjük ezeket az embereket, hogy a szemetet 

az erre kihelyezett tárolóba helyezzék, segítve 

ezzel az IKSZt munkatársainak munkáját. 

 

Egészségkoalíció tagjai 

A községi egészség koalíció létrehozásáról a 

megállapodás fő pontjainak egyeztetése után a 

végleges partnerségi megállapodást a képviselő 

testület október 26-án fogadta el. 

Ennek alapján a koalíció tagjai a következők:  

- A Kazár Nyugdíjasaiért Egyesület részéről: 

Miklósi Lászlóné, Kovács Lászlóné, Nagy 

Lászlóné  

- Kazár Község Önkormányzata részéről 

Molnár Katalin polgármester, Gecse 

Lászlóné szociális ügyintéző 

- A Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

Salgótarjáni, Bátonyterenyei, Pásztói 

Kistérségi Népegészségügyi Intézetének 

munkatársai: dr. Pálosi Béla, Szilvai Katalin 

- Oláhné Deák Éva védőnő 

- Aba Sámuel Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola képviseletében: Fekécsné 

Kovács Ilona 

- Tóth Tiborné a szociális tanács 

képviseletében 

A továbbiakban csatlakozik a Kulturális és 

Környezeti Értékvédő Egyesület és Dr Baranyi 

György háziorvos. 

A Civil szervezetek csatlakozására a későbbiek 

folyamán lehetőség nyílik.  

. 

Testületi ülés 

A testületi ülésre október 26-án került sor.  

A testületi tagok a következőkről döntöttek:  

- IKSZT működtetéséről 

- az iskola alapító okiratának módosításáról 

Meghallgatták a Kisebbségi Önkormányzat 

beszámolóját a cigányság helyzetéről a 

településen.  

 

IKSZT átadás 

Az IKSZT épületének ünnepélyes átadására 

november 12-én kerül sor 16:30-tól. A megnyitóra 

mindenkit szeretettel várunk.  

Az megnyitó után kerül megrendezésre a 

Generációk találkozója.  

 

Generációk találkozója 

A Generációk találkozója második alkalommal kerül 

megrendezésre településünkön.  

Idén a 60-as évek jegyében zajlik és egy játékos 

vetélkedő keretein belül idézzük fel a múlt minden 

eseményét és érdekességét. A találkozóra egy 60-

as évekbeli kiállítást is rendeztünk, mely visszavisz 

minket az adott korba.  

 


