
Március 15.
A haza minden előtt !

Az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc Magyarország újkori 
történetének egyik meghatározó 
eseménye, a modern nemzeti iden-
titás egyik alapkövévé vált, mivel 
egyszerre törekedett az egyéni sza-
badságjogok kivívására és a nem-
zeti önrendelkezés megteremtésé-
re. Szoták Pálra, községünk egyik 
híres alakjára emlékezünk.
Szoták Pál 1831-ben született, egy 
gazdatiszt fiaként. Még csak 16 
éves, amikor a gimnázium 7. osz-
tályának elvégzése után 1847-ben 
önkéntesként beáll a 34. porosz 
gyalogezredbe. 1848 őszén átlép a 
honvédhadseregbe, és 1849 júniusá-
ban már honvéd-hadnagyként részt 
vesz a szabadságharcban. Ott van a 
világosi fegyverletételnél. Menekül-
ni próbál, de elfogják és besorozzák 
a császári hadsereg VII. gyalogezre-
débe, ahonnan 1860-ban leszerel, és 
Sajókazán községi jegyző lesz.

1869-ben újból beáll katonának, 
végül 1888-ban nyugalmazzák. Ez-
után rövid ideig Kassán, majd az 
1914-ben bekövetkezett haláláig 
Sajókazán él. Emlékét Sajókazán 
egy róla elnevezett utca is őrzi.

forrás: Barcikai Históriás Online IX. 
évfolyam 1998. évi 1. 16. szám

Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

Március 8. Nemzetközi nőnapMárcius 8. Nemzetközi nőnap
Nőnap alkalmából szeretettel és 
tisztelettel köszöntöm Sajókaza 

valamennyi hölgy lakóját!
Rusznyák István polgármester

„Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a 
dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat.”  Richard Wagner
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Március 1-től 201 fővel vág neki az 
idei esztendő feladatainak az ön-
kormányzat.
A közfoglalkoztatási programmal a 
mi önkormányzatunk is olyan napi 
feladatokat tud hatékonyabban 
megoldani, mint például a közte-
rületek és a köztemető folyamatos 
tisztán tartása, fenntartása, valamint 
a település intézményeinek karban-
tartása, stb.
A tavasz beköszöntével elkezdőd-
hetnek a mezőgazdasági munkála-
tok is az önkormányzat saját földte-
rületein, ahol a közfoglalkoztatottak  
végzik majd napi feladataikat, hogy 
a település közkonyháját saját zöld-
séggel lássák el. Természetesen a ta-
valyi évhez hasonlóan, értékesítésre 
is kerülnek majd a megtermelt zöld-
ségek a lakosság körében.
A település vezetése mindig is 
kiemelt figyelmet fordít a köz-
foglalkoztatási programra va-
lamint arra, hogy a résztvevők 
olyan feladatokat lássanak el nap 
mint nap, mely a lakosok igénye-

Elindult a 2021-es
közfoglalkoztatási 
program

 - A kép illusztráció -

it és közmegelégedését szolgálja.  A 
további eredményekről folyamato-
san tájékoztatjuk majd a Tisztelt La-
kosságot.
Kérjük Önöket, amennyiben véle-
ménye, ötlete vagy bármilyen nemű 
kérdése van a programmal kapcso-
latosan, írja meg nekünk emailben a 
titkarsag@sajokaza.hu címre.

Ünnepeltjeink a  
hónapban
Februárban sem maradhattak el a 
településen kerek évfordulót ün-
neplők köszöntése.
Február 6-án Mertus Ferencné 80., 
február 16-án Munkácsi Lajosné 80., 
február 18-án Pongó Bertalan 80., 
február 29-én Bendik Lajosné 85. szü-
letésnapját ünnepelte. Isten éltesse 
őket Őket, és további jó egészséget 
kívánunk ezúton is! Balázs Lász-
ló és Szabó Zsuzsanna 60 éve, 1961. 
február 18-án fogadtak egymásnak 
örök hűséget. Gyémántlakodalmuk 
alkalmából (képünkön) ezúton is jó 
egészséget és további boldog éveket 
kívánunk!
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Megtartották az 
éves jelzőrendszeri 
értekezletet

Rendhagyó farsang 
az iskolában és az 
óvodában

Hitoktatás és etika
Az érvényes jogszabályok alapján 
a szülőknek ismételten lehetőség 
nyílik a változtatásra.
A szülőknek május 20-ig van lehe-
tőségük arra, hogy módosítsanak 
az előző évi választásukon. Az Ál-
talános Iskola következő tanévében 
lehet etika helyett hitoktatást vá-
lasztani, vagy a hitoktatás helyett az 
etikát. A módosítás nem kötelező, 
csak egy lehetőség.
A szülők változtatási igényüket 
nyomtatvány formájában adhatják 
le, mely az iskola titkárságán elér-
hető.

A Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat a higiénés szabályok szigo-
rú betartásával tartotta meg éves 
szakmai tanácskozását.
Bár kérdéses volt a találkozó meg-
tarthatósága az idei évben, a szolgá-
lat még is eleget tett törvényi köte-
lezettségének. A jelenleg érvényben 
lévő szabályokra és szakmai előírá-
sokra tekintettel három alkalommal 
került sor a szakemberek értekez-
letére a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál február hónapban.
A jelzőrendszeri tagok személyes 
találkozása meghatározó mind az 
ő mind a családsegítők munkavég-
zése során, ezért is fontos az ilyen 
tartalmas és mindenre kiterjedő al-
kalmak megtartása a jelenlegi jár-
ványhelyzet mellett is.

A Sajókazai Balassi Bálint Általá-
nos Iskola farsangi rendezvényei 
az idén osztálykeretben valósult 
meg, az óvodások pedig csopor-
tonként mutatkoztak be.
Az iskolai programot jelmezes ver-
senyek, kézműves foglalkozások, 
arcfestés és rövid közös produkci-
ók is színesítették a tanulók legna-
gyobb örömére. A legjobb alkotáso-
kat jutalomban részesítette az iskola 
vezetése. Ezúton is gratulálunk a 
diákoknak!
Február 24-én a legkisebbek öltöttek 
maskarát a farsang jegyében a Gé-
zengúz- és a Sólyomtelepi óvodá-
ban.

A gyermekek nagyon várták már 
ezt a napot, ahol pókemberek, ki-
rálylányok, nyuszik, katicabogarak 
és sok-sok más jelmezes táncolt és 
bolondozott önfeledten a délelőtt 
folyamán.

Radvánszky-nap

2021. március 1-jén rendhagyómó-
don emlékezett a tavaly felújított 
Radvánszky emlékműnél a telepü-
lés vezetése.
Báró Radvánszky Béla 1849. március 
1-jén született itt, Sajókazán. Ko-
moly heraldikai munkája a híres 
könyvgyűjteménye, valamint pub-
likációi nyomán nevezi Őt az utó-
kor a „tudós” bárónak. Több mint 
15 éve, egészen pontosan 2004 óta 
emlékezünk meg a Művelődési Ház 
névadójára a kastély falain belül 
minden év márciusában. A prog-
ram struktúrája azóta sem változott: 
tudományos előadás, komolyzenei 
koncert, alkotóművészeti kiállítás. 
Nagy örömünkre, 2020. augusztus 
19-én a Sajókazai temetőkertben a 
felújított Radvánszky emlékmű ün-
nepélyes átadására is sor került.
Bár a kastély épülete most csendes 
maradt, Rusznyák István polgár-
mester, Izsó Pál alpolgármester és 
Török Zsuzsanna jegyző főhajtással 
és az emlékezés koszorújával Báró 
Radvánszky Béla emléke előtt tisztel-
gett.

Februárban a kulturális és szaba-
didős szokásokról kérdeztük a te-
lepülés lakosságát.
Sikeresnek mondható a Művelődési 
Ház kezdeményezése ugyan is több, 
mint 540 fő mondta el véleményét 
kulturális szokásairól és igényeiről. 
Adatfeldolgozás kezdetét vette, ha-
marosan publikálni fogjuk ennek 
eredményét. Köszönjük azoknak, 
akik részt vettek felmérésünkben!

Lezárult a 
statisztikai 

adatgyűjtés

Rövid híreink
Veres Lajos r. őrnagy látja el ezentúl 
az őrsparancsnoki feladatokat a te-
lepülésen. Jó munkát kívánunk neki 
ezúton is!


