2. évfolyam / 10. szám
2011. május 12.
Önkormányzati felhívás

Laskafesztivál és Tócsni Parti

Felhívjuk a cégek és vállalkozók figyelmét, hogy
2010. évről helyi iparűzési adóbevallást kell
nyújtaniuk az Önkormányzat felé.
A nyomtatvány minta megtalálható és letölthető a
www.kazar.hu
honlapról,
ezen
belül
az
Önkormányzat fül- Letölthető dokumentumokBevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű
tevékenység esetén hivatkozásra kattintva.
A benyújtás határideje: 2011. május 31.

2011. május 28-án kerül megrendezésre az idei
Kazári Laskafesztivál és Tócsni Parti.

Személyi jövedelemadó 1%

A laska és tócsni kóstoláson túl vendégeink a
rendezvény
ideje
alatt
megnézhetik
a
Vasalómúzeumot, a Tájházat, a Bányászházat, a
gyufacímke és falvédő kiállítást, valamint
betekinthetnek a Hagyományőrző Galériába.
Lehet túrázni a riolittufához, ám ha nem
szeretnének gyalogolni, felszállhatnak a tufa-taxira
valamint
beutazhatják
a
település
utcáit
bringóhintóval is.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának
felajánlásával támogassa a kazári egyesületek
tevékenységét! Az adószámok megtalálhatóak a
legutolsó Kazári Élet és Szó című újságban.

Főzőcsapatok
érkeznek
Lengyelországból,
Szlovákiából, Erdélyből, Finnországból, valamint az
ország különböző pontjáról.

Civildíj

weboldalon.

Kazár Község Önkormányzata három témakörben
odaítélhető civildíjat alapított.
„Az Év Civilszervezete és A Civilek Támogatásáért,
valamint Önzetlenül Kazárért” díj-ra lehet
jelöléseket leadni. A jelöléseket a Civil Tanács
összegzi és a feltételrendszer alapján dönt.

Európai Szakácsakadémia

A civildíj
adományozásának feltételeit
az
önkormányzat 7/2011. (IV.28.) sz. rendelete
szabályozza. A jelöléshez szükséges adatlapot
megtalálhatják és letölthetik a www.kazar.hu
honlapon.

Egyetemista gyakornokok
A Budapesti Műszaki Egyetem 15 hallgatója kezdte
meg Kazáron a gyakorlatát.
A hallgatók a település tervezésével, településkép
javításával
és
kukoricagóra
építésével
foglalkoznak. A település építészeti és a különböző
értékek felmérése folyamatos.
Érdekes látni, hogyan látják a külső szemlélők
Kazárt. A feldolgozott anyagok tablókra kerülnek,
melyeket a Kazári Élet és Szó című újságban
folyamatosan nyilvánosságra hozunk.

Bővebb információ a www.laskafesztival.kazar.hu

Május 26-29. között Európai Szakácsakadémiát
szervezünk a fönt említett országokkal. Az
akadémia végén szakácskönyv és DVD készül.

Kézimunka pályázat
Kazár
Község
Önkormányzata
és
Kazár
Nyugdíjasaiért Egyesület 2011. május 27-29. között
rendezi meg a népművészeti és kézműves alkotók
kiállítását. A kiállítás helye: Kazár – Kézművesház.
Az alábbi kategóriában várjuk a jelentkezéseket:
- a település népviseletét bemutató babák,
- hímzett terítők, futók, párnák, csipkék,
szőttesek és egyéb kézimunka termékek,
- fafaragások,
kovácsoltvas
tárgyak,
kerámiák, festmények, háncsmunkák,
- népművészeti hagyományok körébe tartozó
egyéb alkotások.
A kiállítási tárgyakat 2011. május 23. 15.00 óráig
lehet a Községházára személyesen vagy postán
eljuttatni.

