Tisztelt Olvasónk,
Kedves Barátunk!
Jó szívvel nyújtjuk át Önnek a Kozárdot bemutató levelünket.
Az elmúlt évek eredményei:
Kozárd a Dél-Cserhát, Észak-Magyarország és szép országunk újjáéledő
gyöngyszeme. A sorsára hagyott vidéken ébredezik ez a kis magyar falu és kínálja
magát az erre járóknak, hívogatja új polgárait. Csodálatos üvegkupolás új kápolnája,
szép harangtornya, a Kápolnát díszítő művészi oltárképek, a kápolna bejáratát
ünnepélyesen őrző Zenélő angyal, Árpád vezér, a Paraszt Bacchus, a Bőségszarus
édesanya, a Mária szobor, a Pásztorfiú, a szomorúan méltóságos Trianon szobor és
a hősi halottak igézően szépre mintázott kopjafája méltán állítja meg percekre vagy
órákra a jövevényt. A vendégszerető faluban legalább hat vendégház és egy igazi
helyi magyar és palóc ételeket kínáló étterem (szálláshely és rendezvényterem) már
több napra is marasztalja az idelátogatókat. A településen kiépítésre került a
szennyvízcsatorna rendszer, és hamarosan megújulnak utjaink burkolatai is.
Az Önkormányzat és a Kozárdért Alapítvány a Kozárd körüli vállalkozásokkal
összefogva a falumegújítást hét éve kezdte. Ezzel egyidejűleg elindultak a mára
már országos hírű rendezvények, az Almavirág Fesztivál, a „Magyar Ízek-Magyar
Színek” Gasztronómiai és Gyümölcsfesztivál és a „Muzsikál az erdő” Mátrai művészeti napok
rendezvénysorozatának kozárdi állomása. A fejlesztéseket a Kozárdért Alapítvány és a falu lakosságának
áldozatos munkája révén valósítottuk meg, aktív pályázással támogatások által, amelyekhez az önerőt minden
esetben a Kozárdért Alapítvány adományokból gyűjtötte össze.
Terveink, megnyert pályázataink: 2010-ben is új célokhoz keresünk támogatókat.
 Megnyert pályázatunk révén a faluban Palóc Galéria kerül
kialakításra. Az önerő biztosításába szeretnénk támogatóinkat
bevonni.
 Szurcsik János Munkácsy-díjas festőművész stáció-képeinek
finanszírozásában kérnénk támogatóink segítségét.
 Beadott pályázataink a falu megújítását, vonzóbbá tételét célozzák:
pihenőpark kialakításával, rendezvények szervezésével, a
közbiztonság erősítésével.
Kérjük Önt is, hogy legyen a társunk és segítsen a szép tervek
megvalósításában! Nemes adományait a Kozárdért Alapítvány számlájára várjuk. (OTP 1174102420029425, kérésére csekket is tudunk adni, valamint igazolást állítunk ki). Ugyancsak kérjük, hogy
adóbevallásakor, ajánlja fel adója 1%-át a Kozárdért Alapítvány javára, amelynek adószáma: 18640618-1-12.
Minderről bővebben a www.kozard.hu oldalon tájékozódhat.
Szeretettel várjuk Kozárdon, látogasson el fesztiváljainkra, vagy akár egy hétvégi pihenésre! 50-60 fős
rendezvények lebonyolítását is vállaljuk!
Kozárd, 2010. február 8.
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SZJA 1%-ának felajánlása
Kedves Barátunk!
Az ezeréves, mindig küzdő és reménykedő Kozárd fejlődése, szépülése, európai példának is tekinthető
megújulása csak sok-sok személyes szándék találkozása nyomán valósulhat meg. Alapítványunk
működtetésében sok önkéntes segédkezik és emellett segítőink szeretetteljes adományai teszik lehetővé céljaink
megvalósulását.
Az adományozás mellett mindenkinek, aki személyi jövedelemadót fizet, módja van annak 1%-áról
rendelkezve támogatnia munkánkat.
Kérjük, segítse így is a Kozárdért Alapítványt céljai elérésében. Nyomtassa ki a csatolt Rendelkező
nyilatkozatot, vágja körbe, és az útmutató szerint csatolja adóbevallásához.
Köszönjük!
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
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A kedvezményezett neve: KOZÁRDÉRT ALAPÍTVÁNY
Ennek kitöltése nem kötelező.
TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamilyen társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített
intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.
A nyilatkozatot tegye egy olyan szabvány postai borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg,
hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
FONTOS!
A rendelkezés csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a
borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. A borítékot
a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg írja alá!

