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Testületi ülés 
 
Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. 
június 6-án tartotta soron következő ülését. 
A képviselő-testület tudomásul vette a település 
egészségügyi helyzetéről, fogorvosi szolgáltatásáról és 
a védőnői ellátásról szóló tájékoztatásokat, elfogadta a 
Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft. 2011. évi 
mérlegbeszámolóját és a 2012. évi üzleti tervét. 
A testület a Bojtorján Óvodafenntartó Társulás 
megbízott vezetőjének 2012. 09.01- 2013. 08.31. tartó 
időtartamra Katona Miklósnét bízta meg. 
 
Az ebadó fizetéséről szóló határozatokat postáztuk, 
kérjük a lakosságot, hogy a 2012. 06.30-ig teljesítsék 
fizetési kötelezettségüket. 

Tizen5let Ifjúsági Vetélkedő 

2012. június 12-én 13.00 órai kezdettel került 
megrendezésre az első Tizen5let Ifjúsági Vetélkedő. A 
barátságos versenyt az Aba Sámuel Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola megbízásából a Tizen5let 
Ifjúsági Közhasznú Egyesület szervezte meg. Az 
eseményen a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek és szüleik mérették meg magukat a játékos 
feladatok alkalmával. A verseny jó hangulatban telt, a 
feladatok között szerepelt rajzfilmfelismerés, honismereti 
totó, activity és még számos érdekes feladat. A díjazás 
során a legjobbak megkapták jól megérdemelt 
jutalmukat majd a vetélkedő zárásaként minden 
résztvevőt megvendégeltek a házigazdák. 

Ballag már a vén diák… 

Az ASÁAMI végzős diákjai 2012. június 15-én 9 órától 
köszönnek el az iskolától, diáktársaiktól és tanáraiktól. A 
ballagás a tanévzáró ünnepéllyel egybekötve kerül 
megrendezésre.  

Minden végzős tanulónak sok sikert és kitartást 
kívánunk a jövőre! 

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,  
Csak álom volt a régi jó világ,  

És mint a fecske alkonyati szélnek,  
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.” 

/Wass Albert/ 

Júniusi programok az IKSZT-ben 

Június 25-én MVH tájékoztatást szerveznek az IKSZT 
munkatársai a településhez kapcsolódó vállalkozások, 
civil szervezetek pályázati lehetőségeinek bemutatása 
céljából. 

Mozdulj! Június 29-én bringó hintós ügyességi verseny 
megrendezésére kerül sor a körzeti megbízottak 
segítségével. 

KATTOGJ A LASKÁN! Fotópályázat 

Kazár Község Önkormányzata, valamint a Nógrád 
Megyei Fotóklub Egyesület fotópályázatot hirdet az 
alábbi kategóriában: digitális fotók CD-n. 
A pályázat témája a 2012. május 26-i "Laskafesztivál 
Kazáron". 
A fesztivál programja az interneten szerepel. 
A pályázatra csak digitális technikával készített fotók 
küldhetők be. 
A fotók digitális kezelése csak az alapmódosításokkal 
megengedett (élesítés, szín- és denzitás módosítás, 
stb.). Különleges effektek nem alkalmazhatók. 
A nevezési lap letölthető a www.laskafesztival.kazar.hu 
oldalról.  
 
A legsikeresebb fotók beküldője értékes díjat nyerhet! 
Sok sikert mindenkinek! 

 

„Nyári szünidős, szabadidős programok”  
Időpont: 2012. július 02. – tól 
 
Kézműves foglalkozások:  

agyagozás, origami, termésképek, üveg és fólia 
festés 

Filmvetítés: 
kötelező olvasmányok, gyermekfilmek, 
klasszikus animációs filmek 

Vetélkedők:  
kincskereső, helytörténeti„Tudástár” – irodalmi 
hétpróba vetélkedő„Mire vagyok képes” – 
szabadulás a virtuális börtönből, régi idők játékai  
(amőba, ország város, Amerikából jöttem…) 

ügyességi vetélkedők 
Sportprogramok: 

labdarúgás, röplabda, sakk, teke, darts, 
kerékpár 

Számítógépes játékok 
 
Drámapedagógiai játékok, foglalkozások 
 
Bővebb információért keresd a szórólapokat, az IKSZT 
munkatársait, vagy az IKSZT Facebook oldalát!  
A programokra minden érdeklődőt szeretettel várnak az 
IKSZT munkatársai!  
 
 

http://www.citatum.hu/szerzo/Wass_Albert
http://www.laskafesztival.kazar.hu/

