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Kézműves vásár 

Szombaton (május 12-én) kézműves vásárt 
szervez a Nógrád Megyei Kézműves Kamara. 

A Kézműves foglalkozások és gyerekprogramok 
1100-től 1600-ig 

várják az érdeklődőket. 
A rendezvényen fellépnek: 

- Folk Garage 

- Nógrád Tánc Együttes 

- Az Aba Sámuel Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola növendékei 

- Örökifjú Asszonycsoport 

- Kazári Népdalkör 

A találkozóra mindenkit szeretettel várunk! 

Civil információs sarok 

Az IKSZT munkatársai civil információs sarkot 
szerveznek május 16-án 14 órától. A 
pályázatokhoz kapcsolódóan world, excel 
programok ismereteinek mindennapi 
használatához való segítségnyújtás, szerkezeti 
útmutatások és információ átadás a program célja.  
Az ajtó minden érdeklődő előtt nyitva áll. 

Társadalmi munka 

Május 19-én 900-tól (szombaton) társadalmi munkát 
szerveznek a civil szervezetek és az IKSZT 
munkatársai a Kazári szociális Nonprofit Kft 
segítségével.  
A feladat célja a Laskafesztivál udvarának és 
környezetének rendbetétele.  
Kérünk mindenkit, aki teheti és tagja valamelyik 
civil szervezetnek egyesületnek, jöjjön el és 
segítsen szebbé varázsolni környezetünket. 

Kattogj a laskán 
Az V. Laskafesztivál és Tócsnipartira fotópályázatot 
hirdetünk. 
Kérünk titeket, hogy a rendezvény hangulatát 
megörökítő képeket küldjetek nekünk.  
A fotók csak a fesztiválon készülhetnek, a 
későbbiek folyamán kiadványainkban használjuk 
őket.  
A pályázat beküldési határideje: 2012. június 10.  
A pályázat első három helyezettje értékes 
nyereményekben részesül. A fotókat elektronikus 
formában a laska@kazar.hu e-mailre várjuk. 
Jelige: Kattogj a laskán! 

 
Megfelelő számú beérkezett pályázat esetén a 
képekből albumot illetve kiállítást rendezünk.  
A fotópályázat jelentkezési lapja hamarosan 
letölthető lesz honlapunkról, valamint a díjakról is 
beszámolunk.  
 
Kattintásra fel!!! Kattogj a laskán! 

Önkénteseket keresünk  

A Laskafesztiválra önkénteseket keresünk, akik 
segítenék a "Laska-csapat" munkáját. Ha úgy 

érzed, hogy van kedved hozzájárulni a rendezvény 
sikeréhez, 
ne habozz! 

Jelentkezz önkéntesnek! 
A jelentkezéseket a laska@kazar.hu e-mailre 

várjuk.  
Jelige: Segíthetek? 

Laskafesztivál és Tócsni parti program  

Május 26-án a következő programokkal várjuk a 
vendégeket az V. alkalommal megrendezésre kerülő 
Laskafesztivál és Tócsnipartin.  
 
A színpadon fellépnek 9

30
-tól:  

- Folk Garage- laskakoreográfia bemutatása 
közreműködnek a vizslási zumbások és Kovács 
József- Dreamless zenekar- Sándor Annamária népi 
énekes- Kazár Táncegyüttes- Kis Zsivalygó-
Zsivalygó- Kovács József-Farkas Rózsa- Fontos 
Zenekar- Kuniowból érkező vendégeink- Gömörfalvi 
asszonykórus- Medalion Táncegyütes- Savaria 
táncegyüttes- Eldorádó Tánccsoport- Liptovska 
Tplickáról érkező vendégeink- Ragyolci 
hagyományőrzők- Pajtakör bemutatója- Petrence 
kulturális csoport- Kartali Nefelejcs Népzenei 
Együttes- Csevicze csoport- Quillemore koncert- 
Buitsi-Khai harcművészeti bemutató 

15
30 

Folk Garage koncert és flash mob kísérlet 
17

00 
Exotic koncer 

18
30 

Cozombolis koncert 
Kísérő programok:  

- Veterán- autó, -motor bemutató- versenyautókiállítás- 
kézműves udvar- kézműves foglalkozások- Szép 
Ernő Színház Színészei: Panni és az álommanók 
interaktív játékelőadása gyermekeknek- múzeumok- 
kiállítások 

SAzórakoztató játékok kicsiknek és nagyoknak:  
- Ugrálóvár-Lökd meg a kecskét- rodeó bika- Tufa Taxi- 

Bringóhintó 

FERGETEGES HANGULAT! INNEN MÁR TÉNYLEG CSAK 
TE HIÁNYZOL! 


