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BME hallgatók Kazáron  

Ismét ellátogattak településünkre augusztus 12- 19 

a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói, akik a 

Kézművesház udvarán a kerítést újítják fel bontott 

téglából és újrahasznosított anyagokból, valamint 

megkezdték egy kőtár kialakítását is a Bányászház 

mögötti udvaron. Munkájukat ezúttal is köszönjük.  

A Corvinus egyetem hallgatói Kazáron  

A Rerrith Béla Tájépítészeti Szakkollégium 

(Budapesti Corvinus Egyetem) 11 hallgatója 

látogatott településünkre a tegnapi napon.2 tanáruk 

kísérte el őket, akik egy- egy előadás kíséretében 

indították a tanulókat útnak a szakmai gyakorlat 

megkezdéséhez.  

A programot Bérci Gergő a Corvinus egyetem 

tájépítész mérnök Msc hallgatója szervezte és 

bonyolítja le.  

A tanulók a település zöld területeit mérik fel és 

készítenek ötletterveket, hogy ezzel segítség a 

testület és a település munkáját a későbbiek 

folyamán.  

A gyakorlat péntekig tart. Munkájukhoz sok sikert 

kívánunk. 

Bányásznap 

A 62. Bányásznap alkalmából koszorúzásra és 

emléktábla avatásra került sor 2012. augusztus 31-

én Kazáron, illetve Mizserfán.  Az emléktábla 

Mizserfán a valamikori bányász munkásszállás 

épületének falán került elhelyezésre, emléket 

állítva ezzel a településen lakó bányászoknak. A 

rövid megemlékezést és az ünnepi műsort 

követően a résztvevők a művelődési ház 

klubhelyiségében kötetlen beszélgetéssel 

emlékeztek a régi időkre.   

De nehéz az iskolatáska… 

Becsengettek az Aba Sámuel Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskolába.  

A 2012-13- as tanévet 23 első osztályos tanuló 

kezdte meg, így az iskola tanulóinak létszáma a 

tanévre a 254 fő lett.  

Megkezdődött a 2012.13-as nevelési év a 

Napraforgó Tagóvodában is, 13 lurkó iratkozott be 

az új évre, így az ovisok száma 44 lett.  

A tanévhez és a Nevelési évhez sok sikert és 

kitartást kívánunk a tanulóknak és a tanároknak 

egyaránt!  

Nógrád Megyei Döntő XVII. Kazár Kupa 

Díjugrató Lovasverseny 

Kazár - 2012. szeptember 9. (vasárnap) 
 

10.00 Köszöntő - a díjugrató lovasverseny 
megnyitása 
10.10 A versenyszámok folyamatos lebonyolítása 

- Nógrád megyei döntő, B0, B1, B2, 
B3, Korbáss Viktor emlékverseny, VII. 
Kazár Kupa,  

18.00 Eredményhirdetés 

A versenyszámok szüneteiben zenés, táncos 

szórakoztató programok - fellépnek: Savaria 

Művészeti Iskola tanulói, Havanna Táncstúdió 

Sportegyesület 

A rendezvény helyszínén szabadtéri fotókiállítás az 

elmúlt évek díjugrató versenyeiből 

A díjugratás kezdési idejével párhuzamosan 10. 00 

órától gyermekprogramok – Górészínház, 

bábelőadás és interaktív bohócműsor, szórakoztató 

ügyességi és versenyjátékok, csillámtetoválás, 

lufitekerés, arcfestés, mini trambulin, légvár és 

lovaglási lehetőség. 


