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Felhívás!!! Generációk találkozója

Jegyzőváltás

Az idén is megrendezésre kerül a Generációk
találkozója. Tavaly a ’60-as évekbe tettünk
időutazást a rendezvényen, idén a ’70-es évekbe
utazunk vissza.

Mona Gyula Körjegyző munkaviszonya 2012.
szeptember
30-án
közös
megegyezéssel
megszűnt. A képviselő testület a jegyzői feladatok
ellátására 2012. december 31-ig Szomszéd
Csabánét bízta meg.

A rendezvény 2 napos lesz várható időpontja
november 23-.24.

Sok sikert és kitartást kívánunk új munkájához.

A játékos vetélkedőre 5 fős csapatok jelentkezését
várjuk ebben az évben is.
Keresünk mindent, ami ’70-es évek, ami erre az
időszakra jellemző.
Kérjük Önöket, hogy aki rendelkezik ebből az
évtizedből
fotókkal,
gyűjteményekkel,
érdekességekkel jelentkezzen, hogy együtt éljük át
újra a ’70 es éveket. várjuk azokat is, akiknek
bármilyen Kazárral kapcsolatos élménye van a
korszakból egy rövid beszámoló ereéig.
Kapcsolattartók:
Gecse Ákos: 0620/4001785
Szikora Mónika: 20/2376810
Tőzsér László: 20/7724076
E-mail: fip@kazar.hu

Felhívás!!! Rubik kocka kirakó versenyGenerációk találkozója
A játékos vetélkedőn Rubik Ernő nagy találmányát,
a Rubik kockát is bemutatjuk, kérünk mindenkit,
akinek otthonában fellelhető ez a bűvös kocka
hozza be a Hivatalba a rendezvény idejére, hogy
versenyt szervezhessünk a kirakásából.
Kapcsolattartók:
Gecse Ákos: 0620/4001785
Szikora Mónika: 20/2376810
Tőzsér László: 20/7724076
E-mail: fip@kazar.hu

Megérkezett a Fiat Ducato
Élve a Belügyminisztérium által meghirdetett
pályázati
lehetőséggel,
Kazár
Község
Önkormányzata az "Önkormányzati felzárkóztatási
támogatás" projekt keretein belül
5.892.800Ft vissza nem térítendő forrást nyert,
melyet új kis tehergépkocsi vásárlására fordított. A
dupla fülkés, 7 személy szállítására is alkalmas
platós Fiat Ducato a mai napon megérkezett
községünkbe.
Reméljük, hogy az új autó nagy segítséget nyújt
majd a falu fenntartási munkálataiban.

Isaszegi együttműködés
Szeptember 22-én benépesült településünk.
Isaszegről az Isaszegért Egyesület látogatása
alkalmával hetven vendég érkezett Kazárra, köztük
Isaszeg polgármestere Hatvani Miklós is.
Korábban az egyesület vezetője a Palóc út
program keretein belül ellátogatott Kazárra, ahol
megismerkedett a helyi nyugdíjasokkal.
Elhatározta, hogy visszatér teleülésünkre immáron
többedmagával, így először 20 főre majd 50-re a
végén pedig 70 főre bővült a vendégsereg, akik
érdeklődtek Kazár iránt.
A látogatás alkalmával a vendégek betekintést
nyertek a Kazár Nyugdíjasaiért Egyesület
munkájába, majd megszületett az Együttműködési
megállapodás a két egyesület között.
A Kazár Nyugdíjasaiért egyesület tagjai meghívást
kaptak a 2013 áprilisában tartandó Isaszegi csata
emlékét felidéző eseményre, melyet nagy örömmel
fogadtak.

