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Beszámoló a község gyermekjóléti, -ifjúsági 

és családpolitikai helyzetéről 

Kazár Község Önkormányzatának Képviselő- 

testülete Kazár község gyermekjóléti szolgálatának 

2012. évi beszámolóját és a Családsegítő 

Szolgálat 2012. évben végzett munkájáról szóló 

beszámolót elfogadta.  

A beszámolók megtekinthetők a www.kazar.hu 

weboldalon.  

2012. évi költségvetés módosítása, 2013. 

évi költségvetési koncepció 

Kazár Község Önkormányzatának Képviselő- 

testülete elfogadta Kazár Község 

Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének I.-

III. negyedéves teljesítését, a 2012. évi 

költségvetéséről szóló 2/2012. (II.23.) sz. 

rendeletének módosítását és a 2013. évi 

költségvetési koncepcióját. A beszámolók 

megtekinthetők a www.kazar.hu weboldalon.  

 

Civil szervezetek beszámolója 

Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a civil szervezetek Kazár Község 

Önkormányzata által nyújtott támogatásokról szóló 

beszámolóját elfogadta. 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

Elbírálásra kerültek a Bursa Hungarica 

ösztöndíjpályázatok. Kazár Község 

Önkormányzatának Képviselő testülete 11 hallgató 

pályázatát fogadta el, akik 2013-ban havonta 

4.000Ft önkormányzati támogatásban részesülnek.  

Kiállítás az IKSZT-ben  

Kiállítás nyílt Bella Zsuzsanna festőművész 

festményeiből az IKSZT épületében. 

Az alkotások december, január hónapban várják a 

látogatókat.  

„ Minden a miénk lehet, amit csak befogad az 

elménk és a szívünk…”

Idősek Karácsonya 

Az idősek napközi otthonában december 14-én 

rendezik meg a karácsonyi műsort.  

Az időseket az önkormányzat és a kistérség 

képviselői köszöntik. 

A műsort az ovisok és a napközi otthon lakói 

mutatják be. 

Karácsonyi Bütykölde az IKSZT-ben  

Az ovisok és a kisiskolások kézműves 

foglalkozások keretében készítenek karácsonyi 

díszeket az IKSZT-ben december 15- én. A 

foglalkozások alatt karácsonyi zene szól és jó 

hangulatban díszítik fel az IKSZT karácsonyfáját. 

Karácsonyi Kántálás 

Idén is bemutatkoznak az ASÁAMI első osztályos 

tanulói. A kántálás népszokását elevenítik fel 

december 20-án 9 órától. A kántálók az ASÁAMI tól 

indulnak, betérnek a Magtárházba, az 

Önkormányzat épületébe, a Szöveti bolt előtt 

szabadtéren adják elő műsorukat, majd az 

Óvodásokhoz is ellátogatnak.  

Karácsonyi Gála  

A Karácsonyi Gála december 21-án 18 órától kerül 

megrendezésre a Római Katolikus Templomban. 

Köszöntőt mond Molnár Katalin polgármester. A 

vendégeket 17 órától várjuk, süteménnyel és forró 

teával.  

Az ünnepi műsorban közreműködnek: 

Karácsonyi dalok és versek előadják: Napraforgó 

Tagóvoda óvodásai, Karácsonyi dalcsokor: a 

Kazári Népdalkör előadásában, Vígh Józsefné 

mond verset, az ASÁAMI népi énekesei és 

drámatagozatos tanulói.  

 

Békés Karácsonyt és Sikerekben Gazdag 
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