4. évfolyam / 14. szám
2013. augusztus 29.
Indulhat a gyártás
A Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft-hez hosszas várakozás után – ezen a héten
megérkeztek a pályázat keretében beszerzett
betonelem gyártó gépek.
A BGY-95 típusú betonelem gyártó gép mellett
2 db sablon (hullám térkő illetve árokelem) és
egy VK-220 típusú ipari betonkeverő gép
színesíti a Kft gépállományát.
A próbagyártás a beüzemelés és biztonsági
ellenőrzés után várhatóan a jövő héten
kezdődik a szintén pályázati forrásokból
megépített, új könnyűszerkezetes csarnokban.
A termékekről az érdeklődők, a Kazári
Szociálpolitikai Nonprofit Kft-től (3127 Kazár,
Tanács út 1) kérhetnek bővebb felvilágosítást.

A megemlékezés után a Kézművesházban
baráti
beszélgetésre
várnak
mindenkit
szeretettel.
Tanévkezdés
Szeptember 2-án becsengetnek a 2013/2014es tanévre az Aba Sámuel Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolában.
A tanévet 29 első osztályos tanulóval indítják
el.
A tanévnyitó ünnepség 2013. szeptember 2-án
lesz 8 órától.
Az iskolavezetés feltétlenül kéri a szülők
megjelelését, ugyanis az új tanében sok új
változás lesz, amiről mindenkinek értesülne
kell.

Újra nyílik a gyógyszertár Kazáron

Óvodai évkezdés

Sokak örömére újra nyílik a gyógyszertár
Kazáron. Új tulajdonossal, de a megszokott
helyen (3127 Kazár, Hunyadi út 6 – a Takarék
Szövetkezet alatti helységben)
2013. Szeptember 02-tól (hétfő)
a Fagyöngy Patika kazári Fiókgyógyszertára
az alábbi nyitva tartás szerint várja a gyógyulni
vágyókat:

A 2013/2014-es nevelési év a Napraforgó
óvodában 2013. szeptember 2-án indul.
Az évet 6 új kiscsoportos kezdi meg. A
nagycsoportos és a középsőcsoportosok
tábora is bővült egy-egy új nebulóval.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

11.00 – 15.00
ZÁRVA
11.00 – 15.00
13.00 – 15.00
11.00 – 14.00
ZÁRVA
ZÁRVA

Bányásznap
A
hagyományos
Bányász
napi
megemlékezésre szeptember 6-án kerül sor.
Mizserfán 15 órától a szociális otthonba
tartanak megemlékezést, majd 16 órától
Kazáron a Bányászparkban.

Az Évkezdésekhez sok kitartást és szorgalmat
kívánunk, mind az óvodásoknak és mind az
iskolásoknak.
IKSZT hírek
A nyári szünidős programok a végéhez
közelednek, holnap augusztus 30-án tartják az
IKSZT-ben az utolsó záró foglalkozást.
Újabb könyvadománnyal lett gazdagabb az
IKSZT könyvtára.
Berki Béla 159 darab könyvvel bővítette a
gyűjteményt.
Köszönjünk a felajánlást!

