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Itt a farsang áll a bál  
 
A kazári Aba Sámuel Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskolában február 17-én rendezik meg 
az iskolai farsangot.  
Az osztályok színvonalas produkcióval készülnek a 
nyitótánc pedig a keringő lesz. Az alsósok 2-kor 
farsangoznak a felső tagozatosok pedig 4 órától. 
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!   
 

Nyugdíjasok farsangi bálja 
 
Február 19-én 15 órától kerül megrendezésre a 
nyugdíjasok farsangi bálja a Magtárházban.  
Minden nyugdíjas korút, aki szívesen jelmezbe 
öltözne szeretettel várnak!  
A jó hangulatról Berecz György gondoskodik.  
 

 
Készül a 2012. évi költségvetés 
 
Megkezdődtek az egyeztetések a 2012. évi 
költségvetés elkészítésére. Első körben az 
intézményekkel egyeztetett az önkormányzat, majd 
ezután készíti elő a költségvetést.  
A következő körben a civil szervezetek 
következnek, majd a tanácsok tárgyalják meg, ezek 
után kerül a testület elé a 2012. évi költségvetés.  
 

Előadások az IKSZT-ben 
 
Munkavállalás esélyei Nógrádban  
 
Február 16-án 11 órától tart előadást Seresné 
Győri Ibolya Munkavállalás esélyei Nógrádban 
címmel.  
Az előadás a Munkaügyi Központ tájékoztatója a 
megye munkaerő-piaci helyzetéről. Minden 
álláskeresőre és érdeklődő részvételére számítunk!  

 
A szőlővirág illata- történetek útközben 
 
Február 20-án író olvasó találkozót szerveznek az 
IKSZT munkatársai. Vendégük Schäffer Erzsébet 
lesz, a Nők Lapja folyóirat rovatvezetője. A 

rendezvény 15 órakor kezdődik az IKSZT 
épületében.  
 
 

 
 
„Hogyan szórakozzunk drogmentesen?”  
 
Február 24-én drogprevenciós előadást tart 
„Hogyan szórakozzunk drogmentesen?” címmel, 
Bárnai Kinga rendőr százados a rendőr 
főkapitányság munkatársa, valamint a település 
körzeti megbízottjai.  
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!  
 

Ingyenes házi segítségnyújtás! 
 
 Április 1-től az idős egyedülálló személyek és 
házaspárok ingyenesen vehetik igénybe a házi 
segítségnyújtást, amely magában foglalja a 
gyógyszerfelíratást és kiváltást, az orvossal való 
kapcsolattartást, a bevásárlást, ügyintézést, kisebb 
takarítást, szükség esetén mosást-vasalást. 
Jelentkezni lehet az Idősek Napközi otthonában. 
 

Farsang 

„Maskarába bújt az ég!  

Csillagot kacag az éj.  

Ezüstfehér Hold, kíváncsian bandukol,  

a Föld hatalmas, csillogó kalap,  

táncoló jégcsapok az ereszek alatt.  

Egy viháncoló kis szirén  

a Farsang jelmezén, tengerből kilép,  

s hárfát penget, kéményből száll a füst,  

ének hallik, muzsikaszó, - szíven üt,  

mámorító hullámokat küld az Űr!  

Ó, de kell e zajos-bálos mulatság!  

Higgy nekem! Hisz dallamán  

minden lélek arra vár,  

szép álomból születhessen valóság!  

Az Embert ifjúi hév önti el,  

móka, kacagás, zene,  

feledést von az élet ólmos perceire.  

A titkok feltárulnak, a tréfák valós  

értelmet kapnak,  

muzsika szól, andalít, repít!  

Bohócsipkás óra int,  

most áll, nem halad,  

tiéd e boldog pillanat.  

Vidám, farsangi hangulat!  

Ma minden ember gondtalan...” 

(Bősze Éva) 


