Több fejlesztésről és nyertes pályázatról is beszámolhattunk
Önöknek idén. A „Magyar Falu Program” keretében Sajókaza
Község Önkormányzata a Sólyom telepi Óvoda kerítésének
felújításához 4.999.998,-Ft összegben nyert pályázati támogatást,
továbbá a Magyar Falu Program 2020 – „Orvosi eszköz – 2020”
alprogram keretében 2.938.284,-Ft-ot nyertünk vissza nem
térítendő támogatásként.
Sikeresen pályáztunk még az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása keretében kiírt pályázatra.
Ennek keretében a Papszer u. 2. szám alatti ingatlanon álló
épületben az önkormányzat közösségi sportlétesítményt kíván
létrehozni. Az épületben fitneszterem kerül kialakításra. A
támogatás mértéke 19.632.898,-Ft
Pályázati forrás bevonásával a Kossuth utca 1. szám alatt található önkormányzati telephely (volt pékség
épülete) teljes tetőszerkezete megújult! A projekt keretein belül kialakításra kerültek még munkavégzésre
alkalmas helyiségek és terek is, ahol a közfoglalkoztatottak láthatják el napi feladataikat. A jövőben főként
pályázati forrásból, tovább szeretnénk majd az ingatlant bővíteni, komplett műhelyek, foglalkoztatók
kialakításával.
Az ÉLIM Szolgálat által működtetett Népkonyha szolgáltatás 2020. július 22-én megkezdte működését
a Papszer utca 2. szám alatti volt óvodaépületben.
A Képviselő-testület döntése értelmében az ELMŰ-ÉMÁSZ Solution Kft. közvilágítás fejlesztést hajtott
végre a településen. A beruházás teljes költsége közel 1.500.000,- Ft, melyet saját forrásból biztosított az
önkormányzat. Továbbá a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében arról is döntött a Képviselőtestület, hogy korszerű térfigyelő kamerarendszert épít ki. Ennek keretében 14 db új térfigyelő kamera
kerül kihelyezésre.
Ősszel a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás
jogcímén 655 erdei köbméter tűzifára 13.309.600,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban
részesültünk.
A Magyar Falu Program keretében a Sólyom telepi óvoda tornaszobájának bővítésére 29.851.968,-Ft, valamint
a temetőkertben urnafal létesítésére 3.447.712,-Ft összegű támogatásban részesült önkormányzatunk. A
Települési Fásítási Program keretében 20 db fát nyertünk, mely tavasszal kerül elültetésre a településen.
A Nemzeti Szabadidős-Egészségpark Program IV. ütemében szintén támogatásban részesültünk, a Sportpark
létesítésére 2016-ban nyújtottunk be pályázatot, így idén már elkezdődhettek a megvalósulással kapcsolatos
előkészítési munkálatok.
„Tisztítsuk meg az országot” program keretében az illegális hulladéklerakók felszámolására 2.950.210,-Ft
értékben pályáztunk. A pályázat elbírálás alatt áll.
Az idei évben felújításra került a Radvánszky család sírhelye és obeliszkje is a temetőkertben és Trianon
emlékművet avattunk a Főtéren. Saját forrás bevonásával folyamatban vannak a Sajókazai Nappali Szociális
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kerítésépítési munkálatai és hamarosan a szovjet-emlékmű is megújulhat
ugyancsak saját forrásból.

A MOZAIK Szerkesztősége Áldott karácsonyt és
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Viharmadarak koncert

különszám

A közelgő ünnepek
emelkedett hangú
pillanataiban, a
település vezetése
és a magam nevében
áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és örömökben
gazdag, boldog új
esztendőt kívánok
Rusznyák István
mindannyiunknak!

A legszebb fotók díjazásban
részesülnek!

Virágoskert

Karácsonyi

Nálunk történt

Januárban elindítottuk a település új havi kiadványát Mozaik
címmel, azzal a céllal, hogy a község lakói rendszeresen értesüljenek a községben történtekről, legyen az
egy Képviselő-testületi ülés, vagy egy program felhívás. A rengeteg pozitív visszajelzés alapján a jövőben
sem lesz ez másként, és a 2021-es évben is havi szinten kézbe vehetik majd kiadványunkat.
Január 18-án a Sajókazai Balassi Bálint Általános Iskola
tornatermében rendeztük meg a 2020-as év pótszilveszterét
hatalmas sikerrel, melyen fellépett többek között Peter
Srámek is, a vacsorát a HBH Bajor Sörház, a talpalávalót
pedig Újhelyi István szolgáltatta a közel 150-en vendégnek.
A Művelődés Ház sem maradt program nélkül az év első
hónapjában, január 24-én a Magyar kultúra napja alkalmából
gyűltek össze az érdeklődők az intézmény nagytermében.
Februárban a farsang jegyében rendeztük meg ismét
a Művelődési Házban a Kultúrházak éjjel-nappal című
rendezvényünket, majd a hónap végén a kastélyban Báró
Radvánszky Béla születésnapja alkalmából a Radvánszkynapot, ahol Dr. Fekete J. Csaba – BME Építészettörténeti és
Műemléki Tanszék adjunktusa – a 18-19. századi magyar
főúri lakáskultúrájába vezette be a vendégeket. A SeptoForte
együttes koncertjét követően a 20 éves Praktika Kézműves Klub
kiállítását tekinthették meg az érdeklődők.
Március elején a hölgyeket köszöntöttük a Művelődési
Házban, ahol Dányi Krisztián színművész dalait hallgathatták
a Nőnapi rendezvényünkön a megjelent vendégek.
Március idusán az élet közbeszólt és a koronavírus járvány
miatt elmaradt az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
172.
évfordulója
alkalmából
tervezett
községi ünnepségünk és a
III. Kazai Pálinkafesztivál
is. Országosan és helyi
szinten is a korlátozások és a megelőző védelmi intézkedések
jellemezték az elkövetkezendő hónapokat.
Április első napjaiban a közelgő Húsvét jegyében egy nyuszi család
költözött a településre a lakosság nagy örömére, mellyel egy kis
mosolyt csaltunk mindenki arcára a pandémiás időszak ellenére. A
húsvéti hangulatot tovább fokozva egy hatalmas tojásfát is állítottunk
a Főtér közepén, hogy az otthon elkészített húsvéti díszeket bárki
elhelyezhesse az összefogás szellemében. Idős polgártársaink védelme
érdekében április 17-én közel 500 darab maszk került kiosztásra a
településen,
melyeket
helyi
önkéntesek
készítettek el.
Vírus ide vagy oda,
az ebek kötelező veszettség elleni oltása sem maradhatott
el a községben. A „gazdátlanul” kóborló ebek számának
csökkentése érdekében akciót hirdetett az önkormányzat,
melynek keretében 62 új kutya lett regisztrálva az állatorvos
által.
Májusban tovább épült-szépült a falu. Először egy hatalmas
májusfa került felállításra a Kossuth utcán, melyet egy virágos
bicikli követett, végül, de nem utolsó sorban a Sajókazai
Kosárfonók közreműködésével egy szalmából készült ló került
kihelyezésre az Ady E. és Széchenyi utcák sarkára.

Május 26-án Rusznyák István polgármester, Izsó Pál alpolgármester és Török Zsuzsanna jegyző, a Sajókazai
Nappali Szociális Központ dolgozóihoz látogattak. A rögtönzött találkozón, polgármester úr köszönetet
mondott a jelenlévőknek a koronavírus járvány alatt kifejtett áldozatos és lelkiismeretes munkájukért. A
tisztes helytállásért az önkormányzat bruttó 100.000 Ft jutalomban részesítette a Nappali Szociális Központ
és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat minden dolgozóját!
A nyár első hónapjában még érvényben voltak a korlátozó
intézkedések, de mi házhoz vittük a programot. Kapukoncert
néven a település nagyobb utcáin zengett az énekszó, melyen
Hegedűs Gábor, Horbász Réka és Mérten József lépett fel.
Mozgalmasan telt el az utolsó nyári hónapunk a településen.
Az augusztusi rendezvénymaraton fellépett többek között a
Viharmadarak és az AB/CD együttes, valamint a Sodrás Színtársulat
e l ő a d á s á b a n
láthattunk
a
Mamma Mia 2 című
zenés
színdarabot.
Augusztus
19-én
a Sajókazai temetőkertben a felújított Radvánszky emlékmű
ünnepélyes átadására került sor másnap, augusztus 20-án
Szent István és az új kenyér tiszteletére közösen ünnepeltünk
Sajókaza Főterén. A
délelőtti
program
méltó
lezárásaként
felavattuk a Trianon
emlékművet is a Főtéren, amelyet Krokavecz Gyula helyi fafaragó
készített. Augusztus 25-én Tátrai Ferenc, amatőr festőművész
képeiből készült tárlatot tekinthették meg az érdeklődők a
Radvánszky-kastélyban. A kiállítást Nagy Tibor, a MBTOSZ
elnökségi tagja nyitotta meg. A festő tíz alkotását ajánlotta fel
a település számára, melyek a Radvánszky-kastélyban kaptak
helyet.
Az ősz beköszöntével elért minket a koronavírus második
hulláma is, ezért újfent el kellett halasztanunk rendezvényeinket,
többek között az Idősek Estjét is. De hálánk és megbecsülésünk
jeléül, október hónapban minden 70 év feletti Falupolgárt
5000,-Ft értékű vásárlási utalványban részesítettünk, amit
személyesen juttattak el a Képviselő-testület tagjai. A novemberi
árvíz levonultával őszi ruhába öltöztek a település frekventált
helyei, valamint egy felhívást is közzétettünk, ahol is Sajókaza
legrémisztőbb tökfaragását kerestük.
November 6-án a Diósgyőri Képzőművészeti Stúdió 76’
alkotásaiból nyílt kiállítás Önvallomások címmel a Radvánszkykastély termeiben, mely szigorú feltételekkel valósult meg (létszámkorlátozás, maszk használat, távolságtartás,
testhőmérséklet mérés).
Az adventi időszakban felgyulladtak a karácsonyi fények a településen, és mint azt láthatják is,
korszerűsítettük a Kossuth és Bányász utcai díszvilágítást.

