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IKSZT nyári programajánló 

A programokról és friss információkról az IKSZT 

Facebook oldalán, valamint a 06-32/341-628 

telefonszámon tájékozódhattok!  

1. Hét 

Július 2. 

1000 Sokoldalú könyvtár (internetes könyvtár 

kereső tréning) 

1400 Filmvetítés: Kötelező olvasmány 

Július 3. 

1000 Kézműves foglalkozás 

Július 4. 

1000 Bringó és biciklis ügyességi verseny - HELYE: 

Tájház udvar 

1400 Darts, Csocsó 

Július 5. 

1000 Filmvetítés: Madagaszkár 

1400 Darts, Csocsó, Amőba torna 

2. hét 

Július 9. 

Filmvetítés: 1000 Madagaszkár  2. 

1400 Kötelező olvasmány 

Július 10 

1000 Kézműves foglalkozás 

Július 11. 

1000 Drámapedagógiai játékok 

Július12. 

1000 Kincskeresés 

1400 Puzzle 

Július13. 

1000 Bicikli túra (Kazár – Vizslás) 

Kulturális örökségeink program  

Az IKSZT programtervében szereplő Kulturális 

Örökségeink programjára június 22-én látogatott el 

11 fővel az IKSZT delegációja Budapestre a XIX. 

kerületbe a Wekerle telepre.  

A csapatot a XIX. kerület főépítésze Gyulai István, 

valamint Kaposi György irodavezető fogadta. 

Tájékoztatták a csoportot az Európai Unió 

támogatásával és az Európai Regionális Alap 

társfinanszírozásával megvalósuló „Wekerle, ahol 

az idő értéket őriz” projekt megvalósulásáról.  A 

tájékoztatót beszélgetés követte, majd a projektben 

szereplő helyszíneket keresték 

fel   vendéglátóikkal, így megtekintették többek 

között a parkot, a Díszkapukat és a Gyermek 

játszóházat valamint sétáltak a felújított lakóházak 

között.  

Cserépfalu kirándulás 

A Laskafesztivál előkészítését és lebonyolítását 

segítők megérdemelt jutalomkiránduláson vehettek 

részt június 23-án Egerben és Cserépfaluban.  

A csoport egyik fele az egri standra látogatott el, a 

másik pedig Cserépfaluval ismerkedett. A csapatot 

Kosik Lívia a helyi civil szervezetek képviseletében 

fogadta. Rövid tájékoztató után gyaloglással indult 

a program. A túra első állomása az Ördöglyuk 

barlang volt. A séta során megismerkedett a csapat 

a Subalyuk Múzeummal, az Oszlai Tájházzal, az 

Art Galériával, a Nóta Arénával, a Kis Amerikai 

Barlanglakásokkal valamint a Milleneum kilátóval 

is. A túra végén megpihentek egy frissen felújított 

pincében, ahol a tulajdonostól megismerkedtek a 

borkészítés fázisaival és a végén megkóstolhatták 

a pice borát is. A program a Szépasszonyvölgyben 

ért véget, ahol a csoport újra találkozott.  

Beindult a termelés 

A Start munkaprogram folyamán kialakított 

kertészetben az első termések betakarításra 

kerültek /uborka, bab/.  

A terméseket a konyhán hasznosítják tovább. 

Megkérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a 

kertészetben dolgozók fáradságos munkáját és ne 

tulajdonítsa el önkényesen a zöldségeket.  

Tűzoltó kocsi 

Bakos Ferenc nyugalmazott tűzoltó egy tűzoltó 

kocsit ajánlott fel Kazár Község Önkormányzata 

részére.  

A lovas kocsi restauláson esett át és a tegnapi 

naptól a Bányászparkot díszíti.  

A felajánlást ezúton is köszönjük, reméljük, sokáig 

díszíti községünket.  


