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Társadalmi munka
Május 19-én 900-tól (szombaton) társadalmi munkát
szerveztek a civil szervezetek és az IKSZT
munkatársai a Kazári szociálpolitikai Nonprofit Kft
segítségével.
A feladat célja a Laskafesztivál udvarának és
környezetének rendbetétele volt, ezen kívül
újrafestették a játszótéri eszközöket, rendbe tették
a Tizen5let parkot valamint a házak virágosítását is
elvégezték.
Köszönjük a civil szervezeteknek és az
önkénteseknek, hogy szabadidejükből áldoztak
Községünk szebbé tételéért.

V. Laskafesztivál és Tócsniparti
Május 26-án sikeresen megrendezésre került az V.
Laskafesztivál.
A rendezvényen 50 főzőcsapat indult, ahol a
következő eredmények születtek:
Laska kategóriában I: helyezett lett Alíz
csodafalváról és kis kuktái, II. lett a Megyeri
Farmleányok csapata és III. helyen végzett a Nem
Chuck Laska Team.
Tócsni kategóriában a következő eredmények
születtek: A legfinomabb tócsnit a Tarjáni Tornádó
Triatlon készítette, nem sokkal maradt le a
Csapatmunka csapata harmadik helyen pedig a
RokonÁszok végeztek.
Az egyéb kategóriában is nehéz dolga volt a
zsűrinek, de a döntés a következőképpen alakult:
I. lett Kökényi Bosnyákok csapata, az ezüst érmet
a csákányházi Gyöngyvirág érdemelte ki és
harmadik helyért járó elismerést a Tücsök csapat
kapta.
A helyezetteken kívül a zsűri különdíjban
részesítette Kőrispatak csapatát.
A főzőversenyeken kívül színvonalas programok és
produkciók színesítették a délelőttöt és délutánt
egyaránt.
Köszönjük mindenkinek, aki munkájával hozzájárult
a rendezvény sikeréhez!
Külön köszönet illeti a támogatóinkat, akik
segítettek abban, hogy a csapatok ne üres kézzel
távozzanak: Gyermelyi Zrt, Uniqa, Salinen
Anifer-St.
Kereskedelmi
Kft,
Axamo
Kft,
Clear&Lucky Kft, Dávid Róbert vállalkozó, Géczy
Mária vállalkozó, 100 Ft-os bolt, Lak-Heg Balog Kft,
Malomkalács vendégház, Szépkézláb szalon, Maya
szépségszalon,
Nógrád
megyei
TDM,
+lepi

ajándéküzlet, Oriflame-Rácz Tímea, Andromeda
Travel, Bazalt Panzió, Salgó Hotel, Bárnai Vad Kft.

Európa a Polgárokért Záró konferencia
Május 25-én ismét külföldi vendégek érkeztek
településünkre. Megérkeztek a lengyelországi
Kuniow képviselői, a szlovák Liptovsa Teplicka és
Gemerska Ves delegáltjai, valamint az erdélyi
Kőrispatak küldöttjei is.
A projekt keretében 9 rendezvényt, találkozót,
konferenciát
szerveztünk,
koordináltuk
a
települések közötti kapcsolatot és hálózatot
építettünk.
A záró konferencia igazi nagy kavalkád volt,
minden település polgármestere megtartotta
záróbeszédét ezt követően egy játékos vetélkedőn
vehettek részt, ahol az együtt átélt élmények
elevenedtek meg, majd Retro partival zárták a
napot, másnap pedig újult erővel indultak
csapataikkal a Laskafesztiválon.

Testületi ülés
Kazár Község képviselő testülete június 6-án
tartja következő Testületi ülését, melyen az
alábbi napirendi pontokat tárgyalják:
1. Beszámoló a két testületi ülés között hozott
döntésekről
Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester,
Mona Gyula körjegyző
2. Tájékoztató a Kazári Búcsú előkészítéséről
Előterjesztő: Gecse Ákos KulturálisHagyományőrző és Turisztikai Tanácsnok
Elkészítésért felelős: IKSZT munkatársai
Tájékoztatás a település egészségügyi
helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Baranyi György háziorvos,
Dr. Koncz Gábor fogorvos Oláhné Deák Éva
védőnő
Elkészítésért felelős: Mona Gyula körjegyző
4. Civil díjjal kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Nagy Szilárd Civil Tanácsnok
5. Kazári Szociálpolitikai Nonprofit kft. 2011.
évi mérlegbeszámolója és 2012. évi üzleti
terve
Előterjesztő: Licskó Bálint ügyvezető
6. Egyebek
3.

