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Kézműves foglalkozás az IKSZT-ben 

A tavaszi szünetre kézműves foglalkozásokat és 
filmvetítést szervez az IKSZT.  
 
10 órától mindenki megnézheti a nap 
kötelező olvasmányát filmen, déltől pedig a 
Húsvétra készülve papírdíszeket készítenek 
a kézműves foglalkozás keretein belül.  
 
Az IKSZT munkatársai április 10-én is hasonló 
programmal várják az érdeklődőket.  

Európa a Polgárokért Program 

Az Európa a Polgárokért Program a szlovák Gemerska 
Ves településen folytatódott tovább március 29-30-án, 
ahol a lakossági aktivitásról és a civil szervezetek 
tevékenységéről egyeztettek a résztvevő települések 
képviselői.  
A konferencián a lengyel Kuniow, a szlovák Gemerska 
Ves és Liptovska Teplicka valamint Kazár települések 
vettek részt. Mindegyik település színvonalas 
prezentációkat adott elő, így a résztvevők olyan civil 
szervezetek munkáit ismerhették meg, mint az Önkéntes 
Tűzoltóság munkája vagy a Fiatalok tevékenysége az 
Egyházakban, de találkozhattunk Folklór egyesülettel is 
Kazárról Molnár Katalin előadása után Dobor István 
beszélt az IKSZT munkájáról, valamint Gecse Ákos 
mutatta be a Tizen5let Ifjúsági Közhasznú Egyesület 
munkáját.  

Egészséghét 

A településen ez évben április 21-én kerül sor az 
Egészségnap megrendezésére. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan 16-tól 20-ig a Kézműves 
házhoz lehet kerékpározni, vagy gyalogolni, amelyért 
energiapont jár, ezzel a résztvevők jutalomsorsoláson 
vehetnek részt. 
Április 17-én (kedd) 17.00 órakor az IKSZ-ben az 
ANTSZ előadást tart, a mammográfiai vizsgálat 
jelentőségéről. 
 
Április 20-án (péntek) 11.00 órakor az IKSZ-ben az 
általános iskola tanulói részére  az ANTSZ – előadás 
keretében – hívja fel a figyelmet az energiaital és a 
dohányzás káros hatásaira. 
Ezt követően a diákok futóversenyen vesznek részt, 
Shirilla György vezetésével.   
Majd 15.00 órakor az IKSZ-ben Shirilla György a 
település lakossága részére előadást tart az egészséges 
életmódról. 
 
Április 21-én (szombat) most is lesz salátabemutató– 
és kóstoló,szemvizsgálat, hallásvizsgálat, nőgyógyászati 

rákszűrés, bőrgyógyászati vizsgálat, vérnyomás-
vércukormérés, véradás, rajzkiállítás. 

130 lépés Európában 

Szeretettel várunk vetélkedőnkre! Utazd 
be velünk a „Vén Európát” 
Helyszín: IKSZT épülete – Kazár, Diófa 
u. 13. 
Időpont: 2012. április 27. 17.00 óra 

A vetélkedőre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk! 
A vetélkedő témái a következők: 
- sport 
- általános ismeretek 
- gasztronómia (nemzeti ételek) 
- hol járunk?(képfelismerés) 
- filmtörténet 
- vaktérkép (nemzetek és zászlaik) 
- zene felismerés 
- villámkérdések 
- nemzeti italok 
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