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Zenetábor az Európa Polgárokért Programban  

Április 18-20-án kerül megrendezésre a fiatal zenészek 
találkozója az Európa a Polgárokért Program következő 
állomásaként Kazáron. A programon népzenei 
együttesek mutatkoznak be és zenélnek együtt. 

Egészségnap  

Az Egészségnap április 21-én, szombaton kerül 

megrendezésre. A napon lesz saláta bemutató– és 

kóstoló, szemvizsgálat, hallásvizsgálat, nőgyógyászati 

rákszűrés, bőrgyógyászati vizsgálat, vérnyomás-

vércukormérés, véradás, rajzkiállítás 

Testületi ülés 

Kazár Község Önkormányzata Április 25-én tartja soron 
következő testületi ülését, melyen a következő napirendi 
pontok kerülnek megtárgyalásra: 

1. Beszámoló a két testületi ülés között hozott 
döntésekről 

  Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester, Mona 

Gyula körjegyző 

2. Kazár község Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetésének beszámolója és vagyonleltára 
 Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester 

 Elkészítésért felelős: Mona Gyula körjegyző 

3. Kazári Szociálpolitikai Nonprofit kft. 2011. évi 
mérlegbeszámolója és 2012. évi üzleti terve 

  Előterjesztő: Licskó Bálint ügyvezető 

4. Beszámoló a Laskafesztivál és   Tócsnipartival 
kapcsolatos előkészítési munkálatokról. 

 Előterjesztő: Gecse Ákos Kulturális- 
Hagyományőrző és Turisztikai Tanácsnok 
Elkészítésért felelős: IKSZT munkatársai 

5. Egyebek 
6. Közmeghallgatás 

Országos Nyugdíjas Ki-mit tud? Hévizen 

A Kazári Hagyományőrző népdalkör hatalmas sikereket 
ért el az április 10-12-ig megrendezésre került Országos 
Nyugdíjasok Ki-Mit:Tud?-án.  
A Hévízi forduló a versenysorozat középdöntője volt, 
ahol a csoport I: helyezésért ért el kórus kategóriában.  
A szóló kategóriában szintén I. helyezést ért el Sándor 
Gyuláné.  
Ezúton is gratulálunk, és sok sikert kívánunk a június 2-i 
döntőre! 
 

Eboltás  

A kötelező eboltásra az ebek számára május 9-én 

(kedden) kerül sor, a következő időpontokban:  

9
00 

Községháza 

10
00 

Kultúrház 

11
00

 Gázcseretelep 

12
00

 Mizserfa Szociális Otthon 

A pótoltásra május 16-án (szerdán) kerül sor 900-tól a 

Községháza előtt.  

Aki május 19-ig jelzi a Hivatalban, hogy otthoni oltást 

szeretne, ahhoz az orvos házhoz megy május 19-én.  

Az eb oltás díja 3500 Ft, mely tartalmazza a kötelező 

féregtelenítést is.  

A macskaoltás költsége 2800 Ft. Az új oltási könyv 

ára 500 Ft.  

Aki házhoz rendeli az orvost május 19-én, annak 500 Ft 

felárat kell fizetnie. Az oltást Dr. Mag Gyula végzi. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben nem 

oltatják be kutyáikat szabálysértést követnek el.   

Lomtalanítás  

Kazár Község Önkormányzata május 2-4.(szerda, 

csütörtök, péntek) a településen lomtalanítást szervez.  

Május 2-án, szerdán Mizserfán, május 3-án, csütörtökön 

a templomtól felfelé, 4-én, pénteken a templomtól lefelé 

a Liget útig bezárólag zajlik majd a lomtalanítás.  

Egyúttal tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Aba Sámuel 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai május 2-

án vasgyűjtést szerveznek 10órától 15 óráig.  

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) 


