2. évfolyam / 9. szám
2011. április 28.
Önkormányzati felhívás

Laskafesztivál és Tócsni Parti

2011. május 06.-án (péntek) kerül sor az ebek
veszettség elleni kötelező védőoltására és az
évenkénti kétszeri kötelező féregtelenítésre:

Idén
is
megrendezésre
kerül
a
Kazári
Laskafesztivál és Tócsni Parti, melyre 2011. május
28-án kerül sor. Várjuk a csapatok jelentkezését,
bővebb információ az alábbi oldalon található:

Polgármesteri Hivatal udvarán
Kultúrotthon Kazár
Gázcseretelep
Mizserfa Szoc. Otthon előtt

8.30 – 9.30
9.30 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 12.30

Az eb oltás díja: 3. 000 Ft/db
A macska oltási díja: 2. 000 Ft/db
A Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési
Kft és Kazár Község Önkormányzata közösen
lomtalanítási akciót szervez május 2-3-4-én. Kérjük
a tisztelt lakosságot, hogy a fölöslegessé vált
bútorait, eszközeit, használati tárgyait most tegyék
ki, mivel ezek elszállítása ingyenesen megtörténik.
A Kazári Laskafesztivál és Tócsni Parti képeslapját
minden kazári lakos ingyenesen igényelheti az
önkormányzatnál, melyet elküldhet ismerőseinek,
rokonainak, barátainak.
Beszámoló
Kazár Község Önkormányzatának képviselő
testülete 2010. évi költségvetésének módosítását
valamint a költségvetés beszámolóját és az
önkormányzat
vagyonleltárát
tárgyalta
és
egyhangúlag elfogadta. Kazár Község Önkormányzatának 2010 évi vagyonának állománya
2.471.129.000 Ft.
Egészségnap
Sikeres volt a 7. alkalommal megrendezett Községi
Egészségnap. Az ingyenes szemvizsgálaton 36 fő,
bőrgyógyászati szűrésen 40 fő, a nőgyógyászati
rákszűrésen 50 fő, a vérnyomás, vércukor és EKG
mérésen 40 fő, a véradáson szintén 40 fő vett
részt. A részvevők az idén is megkóstolhatták a
Nyugdíjas Egyesület tagjai által készített salátákat,
de megtekinthették az általános iskolások rajzaiból
készített rajzkiállítást is

http://laskafesztival.kazar.hu
II. Palóc Kanyar
2011. április 23-24-én került megrendezésre a II.
Palóc Kanyar autós csillagtúra. A verseny
központja Kazáron a Tájház udvara volt, ahol
szombat este fergeteges hangulatot varázsolt a két
sztárvendég, a Bon-Bon és a Summer Sisters. A
csillagtúra győzteseként egy kazári csapat került ki,
a TIZEN5LET csapata, akik bár megnyerték a
versenyt, mégis lemondtak az első helynek járó
Wellness-hétvégéről.
Így
2.
helyen
záró
Rettenthetetlen
Karancsaljaiak
utazhatnak
Parádfürdőre, egy hétvégére. A TIZEN5LET
csapatát a Fair play díj is megilleti.
Majális
2011. április 30-án kerül megrendezésre az idei
Majális Kazáron, melynek helyszíne a kisrét, és a
focipálya. A 9 órakor kezdődő futással indul a
rendezvény, majd 10 órától folytatódik a focipályán.
A részletes program a falu hirdetőtábláin
megtalálhatók.
Mindenkit szeretettel várunk!
Bringóhintó
A TIZEN5LET Ifjúsági Közhasznú Egyesület
pályázat útján, Leader forrásból 5 db bringóhintót
vásárolt. Az elmúlt héten már a Palóc Kanyar
alkalmával lehetőség nyílt kipróbálni hármat, de a
járműpark hamarosan bővül. A Laskafesztivál és
Tócsni Partin ismét lesz lehetőség, hogy helyi
lakos, vendég, turista, felnőtt, gyermek és mindenki
kipróbálhassa.

