
 4. évfolyam / 8. szám   

 2013. április 25. 

Testületi ülés  

Kazár Község Önkormányzatának képviselő 
testületének 2013. 04. 24.-én tartandó ülése elmaradt, 
az ülést 2013. 04.30-án tartják, 16 órától. 

 Eb oltás  

Tájékoztatjuk a településen élő eb tulajdonosokat, hogy 
2013. január 1. napjával hatályba lépett az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény azon rendelkezése, mely szerint transzponderrel 
(chippel) kell megjelölni az ebeket. A veszettség elleni 
védekezés szabályait meghatározó 164/2008. FVM 
rendelet, valamint a MÁOK Szabályzata szerint az ebek 
kötelező veszettség elleni oltását kizárólag egyedi 
azonosítóval ellátott ebeken lehet elvégezni. 
A település szerkezeti sajátosságait figyelembe véve 
Kazár község területén:  

2013. május 3-án 
9.00-   tól 10.00-ig  A Községháza előtt 
10:30-tól 11.00-ig  A kultúrház előtti parkoló 
11.30- tól 12.00-ig  Gázcsere telepnél 
12.30- tól 13.30-ig  Mizserfa buszforduló 

2013. május 11-én (szombat) 
9.00-   tól 10.30-ig  A Községháza előtt 

helyszíneken összevezetett eb oltást szervezek. 

Az oltás díja egységesen 3.500,- Ft/eb, ami tartalmaz 1 
db féregtelenítő tablettát. Az esetlegesen egyedi chipes 
jelölés nélküli ebek helyszíni jelölése 
3.500 Ft. Háznál oltás (a pótoltást követően) díja 4.000,- 
Ft/eb + kiszállási díj. Háznál oltási igény bejelentése az 
oltás helyszínén, vagy a polgármesteri hivatalban a 
pótóltást megelőző időszakban vagy a 32/421-307 
telefonszámon üzenetrögzítőre. 

Dr. Mag Gyula magán állatorvos 

Lomtalanítás  

Kazár Község Önkormányzata május 6-8.(hétfő, kedd 

szerda) a településen lomtalanítást szervez.  

Május 6-án hétfőn Mizserfán, május 7-én, kedden a 

templomtól felfelé, 8-án, szerdán a templomtól lefelé a 

Liget útig bezárólag zajlik majd a lomtalanítás.  

Május 1.  

Május 1-ére tervezett sportnap a Labdarúgó csapat 
mérkőzései miatt elmaradnak. A kazári csapatok május 
1-én bajnoki mérkőzéseket játszanak. A Sportnapot egy 
hétvégi napon fogjuk megtartani, amiről a későbbiek 
folyamán adunk bővebb tájékoztatást. 

Egészséghét 

Az egészséghét programjai már javában zajlanak.  
Április 22-től április 26-ig: 

Minden nap délután 17.00 órától 19.00-ig 
energiapontokat lehet gyűjteni. Ehhez nem kell mást 
tenni, mint ebben az időpontban elgyalogolni, vagy 
elkerékpározni a Kézművesházhoz. Aki ezt megteszi, itt 
megkapja az energiapontot, amivel az egészségnapi 
sorsoláson tárgyjutalmakat nyerhet.  

Április 25-én (ma, csütörtökön)  

17.00 órai kezdettel a Kézművesházban Dr. Baranyi 
György háziorvos előadást tart a cukorbetegségről 

Április 27-én (szombaton) 9:00- 13:00 óráig kerül 
megrendezésre az Egészségnap:  
HELYSZÍNEK: EGÉSZSÉGHÁZ, KÉZMŰVESHÁZ, 
KULCSOSHÁZ, TÁJHÁZ 

A látogatók az alábbi programokon vehetnek részt:             
véradás,vérnyomásmérés, vércukor vizsgálat, 
koleszterin mérés, szemvizsgálat, nőgyógyászati 
rákszűrés (szűrés díja: 1000 Ft),  bőrgyógyászati szűrés, 
vöröskeresztes bemutatók , egészséges táplálkozás - 
egészséges ételek, saláták kóstolása, rajzkiállítás.   
Ügyességi vetélkedők iskolások részére: 

Olyan négyfős csapatok, családok jelentkezését 
várjuk, amelynek egy tagja felnőtt, három tagja 
pedig gyermek. 

Óránként közös ZUMBA fitness.  
Tájékoztatjuk a résztvevőket, hogy a nőgyógyászati 
rákszűrés laborvizsgálatának költsége jelentősen 
megemelkedett (2000 Ft/fő). Ezért az önkormányzat a 
szűrés díjának felét átvállalja, így a pácienseknek csak a 
költségek felét 1000 Ft-ot kell a helyszínen fizetniük.  

A Vöröskeresztes bemutatót a Heves megyei 
Vöröskereszt munkatársai prezentálják.  

Nyugdíjas születésnap  

Május 4-én ünnepli a Kazári Nyugdíjas Egyesület és a 

nyugdíjas klub fennállásának 10. évfordulóját. A 

nyugdíjasok május 4-én 14 órától ünnepi taggyűlést 

tartanak az IKSZT-ben.  

Boldog születésnapot kívánunk!  


