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 Sajókaza Község 
Önkormányzatának

tájékoztató kiadványa

RADVÁNSZKY-NAP
2020. február 29. szombat 15:00
Sajókaza, Radvánszky-kastély

KULTÚRHÁZAK
ÉJJEL-NAPPAL

2020. február 15. szombat 16:00
Radvánszky Béla Művelődési Ház

16:00 ITT A FARSANG!  /gyermek játszóház/
16:00 NAGYANYÁM IS ÍGY CSINÁLTA! /a csigacsinálás fortélyai/
16:00 ÉDESANYÁM RECEPTJE /fánk készítés, kóstolás házi lekvárral/
17:00 RITMUSVARÁZS /Sajókazai Hagyományőrző Együttes/
17:40 Akkord Színpad Musical Stúdió nyilvános próbája
18:00 A Kazai Nótakör nyilvános próbája
19:00 HOGYAN KÉSZÜL? /betekintés a Sajókaza Televízió műhelytitkaiba/ 

Egész délután: Darts, Playstation, PC

Töltsön el egy kellemes délutánt a Művelődési Házban!

• Dr. Fekete J. Csaba /BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék adjunktusa/
 Téma: 18-19. századi magyar főúri lakáskultúra
• SeptoForte Együttes kastélykoncertje
• Rusznyák István polgármester köszöntője
• H. Petkovics Katalin köszöntője
• A 20 éves Praktika Kézműves Klub kiállítás megnyitója

PROGRAM

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



Kiadja: Sajókaza Község Önkormányzata • Felelős kiadó: Török Zsuzsanna 
jegyző • Szerkesztő: Hegedűs Gábor, Lévai Ákos • Megjelenik: 800 példánybanMozaik

„Jegyzőkönyv”

INGYENES
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI

TANFOLYAM

+AJÁNDÉK TABLET

GINOP - 6.1.2-15
„Digitális szakadék csökkentése”

Részvétel feltételei:
• 16-65 év közötti életkor,
• nincs tanulói/hallgatói jogviszonya,
• a képzésen részt tud venni,
• nem vett részt GINOP 6.1.2-15 

„Digitális szakadék csökkentése” képzésen.
Jelentkezés és további információ:

Sajókaza, Polgármesteri Hivatal - 48/355-001

Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.10.) határozata 
a Népkonyha üzemeltetéséről Sajókaza Községben

Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Népkonyhát működtet a 
településen az ÉLIM Szolgálat üzemeltetésében. A Népkonyha napi egyszeri egy tál meleg ételt 
biztosít a szociálisan rászorult - azt igénylő - személyek részére. A Népkonyha szolgáltatásnak 
helyet adó ingatlan az önkormányzat tulajdonában álló Papszer u. 1. szám alatt található 
ingatlanon kijelölt épület. A szolgálat vállalja az épület belső átalakítási költségeinek fedezetét, 
továbbá 50.000 Ft bérleti díj és rezsiköltség viselését, melyet a képviselő-testület elfogad.

Sajókaza Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének tájékoztató rovata

Tisztelt Olvasó! Tovább színesítjük lapunk palettáját, ezért havi rendszerességgel 
olvashatnak a Mozaik kiadványunk hasábjai között a Képviselő-testület aktuális

üléseiről, és fontos döntéseiről is.  - Hivatalos információk első kézből - 
2020. január 10-én tartotta soron következő testületi ülését, Sajókaza Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete. Az ülés első napirendi pontja a Népkonyha 
szolgáltatás megtárgyalása volt, ahol Sikur Csabáné az ÉLIM Szolgálat képviselője 
tájékoztatta a jelenlévőket a Népkonyhák működéséről illetve létjogosultságáról.

A Népkonyha térítésmentesen, egyszeri egy tál meleg ételt biztosít az igénylő 
személyek részére, amit a helyszínen illetve alkalmas tároló eszköz esetén, otthon 
elfogyaszthat a kérelmező. 

2020 februárjában egy „igényfelmérő lapot” juttatunk el a településen élők 
számára, amit ezúton is kérünk, részünkre visszajuttatni szíveskedjenek az igényeik 
szerint. További információkért figyeljék honlapunkat, illetve facebook oldalunkat. 
A szolgáltatás várható kezdete: 2020. 2. negyedév.


