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Óvodai fejlesztések

Önkormányzatunk 4.987.334,-Ft 
vissza nem térítendő támogatás 
nyert a Magyar Falu Program 2020 
– „Óvodai játszóudvar és közterületi 
játszótér fejlesztése – 2020” alprog-
ram keretében. A pályázaton el-
nyert keretösszegből a Sólyom 
telepi óvodaudvar fejlesztése, ját-
szótéri eszközök beszerzése való-
sulhat meg hamarosan.

A legkisebbek hama-
rosan birtokba vehetik 
a Sólyom telepi óvoda 
új kültéri játékait, va-
lamint tornaszobáját!

Rusznyák István
polgármester

Izsó Pál
alpolgármester

Sajókaza Község Önkormányzata 
nevében áldott, békés húsvéti 

ünnepeket kívánunk!

Sajókazai Bölcsőde

Ugyan csak a Magyar Falu Program 
keretében 29.851.968,-Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült 
településünk, melynek keretössze-
géből a Sólyom telepi óvoda torna-
szobájának bővítése valósul meg az 
idén!

Hamarosan megnyitja kapuit 
a Sajókazai Bölcsőde!
Örömmel értesítjük a kedves Szülő-
ket, hogy a Sólyom telep 1. sz. alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatla-
non hamarosan elkezdődnek a kivi-
telezési munkák.
A tagintézmény várhatóan, 2022. 
január 1-jétől látja majd el a 3 éven 
aluli gyermekek napi felügyeletét a 
felújított épületben.

Az Agrárminisztérium a 2019 őszén 
indított Országfásítási Program 
keretében hirdette meg 2020-ban a 
Településfásítási Programot, mely-
hez településünk is csatlakozott.

„Országfásítás”

2021. március 23-án került sor 
- szakemberek közreműködésével - 
a faültetésre a Sólyom telepi óvoda 
területén.

Bölcsődei igényfelmérés:
Rákóczi utcai óvoda
2021.04.12–04.16
8:00-12:00 

a koncepciós pert követően. Az Isten 
Fiának jó szándéka, hogy jobbá tegye 
és megváltsa a világot, semmivé lett. 
Ez, tipikusan a hitetlen ember véle-
kedése. Mindezekkel természetesen 
szemben áll az isteni kijelentés: elvé-
geztetett, − vagyis tényleg meghalt, de 
nem az emberek, hanem az ő mennyei 
Atyja akaratából, betöltve az üdvtervet. 
A Golgotán történt kereszthalál pilla-
natától kezdve, csak Jézus Krisztusért 
van bűnbocsánat és kegyelem, őáltala 
nyílt meg minden benne hívő számára 
a mennyország kapuja. Isten áldozatul 
fogadta egyszülött Fiának megtört tes-
tét és kiontatott vérét.
Kedves Testvérek! Ez a krisztusi „el-
végeztetett” – hangosan szól hozzánk 
2021 tavaszán, e „zártajtós” időben. 
Azt üzeni, hogy bármekkora is a vész, 
bármekkora bajba kerüljünk is, mindig 
merjünk feltekinteni Krisztus keresztjé-
re, és őszinte módon adjunk hálát az Ő 
megismételhetetlen váltságáldozatáért, 
mely értünk, helyettünk és miattunk 
történt! Azért: „Mert úgy szerette Isten 
ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta 
érte, hogy aki hisz őbenne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen.” Ámen

Bakos István református lelkész

„...elvégeztetett...” (Jn 19,30). Kétségte-
len, hogy a járvány korlátozza ugyan 
az eddig megszokott életvitelünket, 
ugyanakkor meggyőződésem, hogy 
ezzel párhuzamosan egy új világ, egy 
új értékrend, és egy új látásmód kapu-
ját nyitja meg előttünk. Isten ezen a 
„különleges” húsvéti ünnepen is azt 
várja, hogy az ünnep lényegére – Jé-
zus Krisztusra helyezzük a hangsúlyt 
−, a lényegtelen dolgok helyett. Az 
igazán fontos, hogy hiszünk-e abban a 
feltámadott Jézusban, akiről a húsvéti 
ünnep szól, aki Szentlelke által velünk 
van a házunk falai között is, ha been-
gedjük Őt az életünkbe. Aki örök életet 
ad minden benne hívőnek, aki nagy-
pénteken nemcsak a halál fölött aratott 
győzelmet, hanem a koronavírus fö-
lött is Úr, és akinek az akarata nélkül 
egy hajszál sem eshet le a fejünkről 
(Mt 10,29−31).
És bizony az ilyen mostanihoz hason-
ló nyomorúságos időkben tapasztal-
hatja meg az ember, hogy mekkora erő 
rejlik az Istenbe vetett hitben, s főleg 
a krisztusi keresztáldozatban. Mi is 
volt Jézus utolsó szava a kereszten? Az, 
hogy: elvégeztetett! Nos, ezt a felkiál-
tást, másként magyarázza az ember, és 
másként a Teremtő Isten. Emberi gon-
dolat szerint azt jelenti ez, hogy nagy-
pénteken kudarcot vallott az Isten Fia. 
Hiszen befejeződött Kajafás és Pilátus 
álságos „projektje”, a hóhér könyörte-
lenül keresztfára szögezte Jézust, a ró-
mai katona lándzsával döfött az oldalá-
ba. Végrehajtották a jól sikerült ítéletet,

Húsvéti gondolatok



A tavalyi évhez hasonlóan az ön-
kormányzat ismét rágcsálóirtási 
akciót szervez!
A felhívás keretében kedvezménye-
sen juthat minden igénylő (háztartá-
sonként), egy darab méreggel feltöl-
tött etetőládához 2175,-Ft-os áron! 
A kedvezményes ár, egy darab fel-
töltésre és/vagy egy darab etetőlá-
dára vonatkozik háztartásonként! A 
további ládák illetve feltöltés, már 
teljes áron (etetőláda: 3175,-Ft; feltöl-
tés: 1016,-Ft) igényelhetők.
A ládák kiosztása és feltöltése 
szervezett formában, szakember 
segítségével fog történni. Jelent-
kezési határidő: 2021. április 16. 
Igénybejelentés: 48/355-001

Általános iskolai 
beiratkozás

Egységes óvodai 
beiratkozás
A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény rendelke-
zése szerint a gyermeknek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a harmadik életévét be-
tölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson kell részt vennie.
Értesítjük a Szülőket, hogy az 
egységes óvodai beiratkozás 
2021. április 12-től április 16-ig 
minden nap 8.00-12.00-ig lesz a 
Rákóczi utcai óvodában.

A beiratkozáshoz szükséges a 
gyermek:

 ▪ születési anyakönyvi kivonata,
 ▪ TAJ kártyája,
 ▪ lakcím igazolványa,
 ▪ rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményről szóló határozata,

 ▪ hátrányos- és/vagy halmozottan 
hátrányos helyzet megállapításá-
ról szóló határozata.

A szülő:
 ▪ személyi igazolványa,
 ▪ lakcím kártyája.

Minden 3 hónapos kort betöltött 
ebet chippel kell megjelölni és kö-
telező veszettség elleni védőoltás-
ban kell részesíteni, majd évente 
a veszettség elleni oltást ismételni 
kell! Védőoltás csak chippel meg-
jelölt ebnek adható!

Ebek kötelező veszettség elleni védőoltása 
való megjelölése (chip) 3500,-Ft, a 
veszettség elleni oltása 3500,-Ft!
Felhívjuk a Lakosság figyelmét, 
hogy a támogatás csak a meghirde-
tett időpontokra egyszeri alkalomra 
érvényes!
A 164/2008. FVM. rendelet értelmében a 
szlovák állatorvos által végzett veszettség 
elleni védőoltás a hatályos magyar jogsza-
bályok szerint nem fogadhatók el érvényes 
veszettség elleni védőoltásnak! Felhívom 
figyelmét, hogy a hatósági állatorvosok és 
a Polgármesteri Hivatal az oltást és chippe-
lést ellenőrizni fogja, s a törvény értelmé-
ben ennek elmulasztása esetén 90000,-Ft-
ig terjedő pénzbírsággal sújtja a tartót.

Az oltás időpontja és helye:
2021.04.15. 8:00-10:00
Polgármesteri Hivatal
2021.04.15. 10:00-11:00
Sólyom-telep
2021.04.16. 16:00-18:00
Polgármesteri Hivatal
Háznál oltás:
2020.04.17. 7:30-folyamatosan
Jelentkezni az oltás helyszínén 
és a Polgármesteri Hivatalban 
Bukovenszky Józsefnénél lehet.

A veszettség elleni védőoltás, 
féregtelenítéssel: 4500,-Ft/eb.
A chippelés ára: 4500,-Ft/eb.
Oltási könyv ára: +500,-Ft.

A háznál oltás díja +1000,-Ft, 
háznál chippelés díja 

+1.000,-Ft udvaronként.
A nagyszámú jelöletlen és oltatlan 
eb lakosságunknak sok problémát 
és egészségügyi veszélyt jelent, így 
a Képviselő-testület ebben az év-
ben csak a meghirdetett két napon 
(04. 15-én és 04. 16-án) az új ebek 
jelöléséhez és veszettség elleni ol-
tásához 1000–1000,-Ft-tal hozzájá-
rul. Így az új ebek transzponderrel

Kedvezményes 
rágcsálóirtás

2021/2022. tanév – általános iskolai 
beiratkozási időpontja:

2021. április 15-16. 8:00-16:00
A beiratkozáshoz az alábbi 

dokumentumok szükségesek:
 ▪ a gyermek nevére kiállított szemé-
lyi azonosító – például születési 
anyakönyvi kivonat, vagy szemé-
lyi igazolvány, vagy útlevél,

 ▪ lakcímkártya,
 ▪ TAJ-kártya, ha van adókártya
 ▪ Sajátos nevelési igényű gyerme-
kek esetében a Szakértői Bizottság 
szakértői véleménye

 ▪ A szülő személyi igazolványa, 
lakcímkártyája

A személyes megjelenés lehetőségéről a 
járványhelyzet alakulásától függően a 
későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.

Sajókazai Balassi Bálint 
Általános Iskola 

3720 Sajókaza, Ady Endre u. 2. 
Beiskolázási körzete: Sajókaza

A Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján 
az iskola első évfolyamára a tankö-
teles tanulókat 2021. április 15-16-
án kell beíratni.


