
MozaikI. évfolyam 5. szám
2020. május

 Sajókaza Község 
Önkormányzatának

tájékoztató kiadványa

Rusznyák István polgármester

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

Izsó Pál alpolgármester

Anyák napja

FELHÍVÁS
külföldről hazatérő állampolgárokhoz

Nyomatékosan kérjük azon 
Falupolgárokat, akik külföldről 
utaznak haza Sajókazára, hogy
MINDEN ESETBEN
értesítsék az önkormányzatot 

megérkezésükkor! 
Ez mindenki érdeke!

Május első vasárnapján nagyon sok szeretettel 
köszöntjük az Édesanyákat és a Nagymamákat.

Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból.
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sír az, aki e szót hallja…
...Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: ANYÁM, ÉDESANYÁM.
/ Nagy Ferenc: Édesanyám /

NYERTES PÁLYÁZAT!
Sajókaza Község Önkormányzata, a Sólyom 

telepi Óvoda kerítés felújításához nyert pályázati 
támogatást a „Magyar Falu Program” keretében.

A kivitelezési munkálatok 
hamarosan elkezdődnek, és rövid 
határidővel el is készülhet az új kerítés. 
Támogatási összeg: 4.999.998 Ft. 

polgarmester@sajokaza.hu
titkarsag@sajokaza.hu

+36-48-355-014
facebook.com/sajokaza

GYEREKNAP
Szeretettel köszöntjük a Gyermekeket!

A koronavírus nagyon gyorsan 
terjed, és tudjuk, hogy az idősekre 

a legveszélyesebb. Ezért arra kérjük 
idősebb honfitársainkat, hogy 

maradjanak otthon, és mindent 
tegyenek meg annak érdekében, hogy 

ne kelljen kimenniük az utcára, és ne 
kelljen elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok 
kötelesek gondoskodni, ezért 
szükség esetén forduljanak a 

helyi önkormányzathoz! Ez a vírus 
mindannyiunk életére nagy hatással 

van, de ha betartjuk a fő szabályokat, 
elkerülhetjük a nagyobb bajt.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

FOTÓPÁLYÁZAT
Formai követelmény nincs, elég ha csak a fantáziád és a 

mobilod használod! A fotó témája lehet egy virág, egy komplett 
kert vagy a természet.  Egy személy, egy fotóval nevezhet a 
versenyen, ahol értékes nyeremények várnak a díjazottakra! 
Folyamatosan várjuk a pályaműveket! Komponálj és fotózz!

Beküldési határidő: 2020. június 30.
Az elkészült műveket facebook üzenetben 
várjuk az alkotóktól: facebook.com/sajokaza

Sajókaza Község Önkormányzata 
fotópályázatot hirdet: kert, virágoskert, természet kategóriában.



„HELLÓ SAJÓKAZA!?”
„…Ügyeljünk rá, hogy szemétmentes, rendezett közterületeink legyenek…”

RÁGCSÁLÓÍRTÁS

Szélmalomharcba illő heroikus küzdelem a 
település tisztán tartása, valamint az illegális 
„hulladéktelepek” felszámolása községünkben… 
legyen szó egy csokoládés papírról vagy több 
szekérnyi építési és egyéb hulladékról a falu 
szélén. Legyen iránymutatás a fent olvasható 
„intelem” számunkra legalább… 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy „feketén” ne fuvaroztassák a falu 
szélére a szemetet! A jövőben, nagyobb figyelmet fogunk fordítani az 
ilyen, és ehhez hasonló cselekményekre, valamint a hulladék tulajdonosát 
és szállítóját felelősségre fogjuk vonni minden esetben!

Ahhoz, hogy elkerülhetőek legyenek az ilyen esetek, az önkormányzat 
segítséget nyújt a nagyobb mennyiségű hulladék elszállításában! 
Ilyen jellegű igény esetén forduljanak hozzánk bátran a 48/355-014-es 
telefonszámon! Mutassunk példát magunk és mások számára is!

Ezúton hívjuk fel a figyelmüket, hogy: „Aki települési hulladékot a 
közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak 
le vagy helyez el, szabálysértést követ el.” (Szabs. tv. – 2012. évi II. törvény 196. §)

ORVOSI MASZK ÉS HYPO ADOMÁNY
A kialakult járványhelyzetre való tekintettel, 

az Ormosszén Zrt. 200 darab orvosi maszkot, 
valamint a BorsodChem Zrt. több mint 1000 liter 
hypot ajánlott fel a település részére! Ezúton is 
KÖSZÖNJÜK a támogatást!

A BorsodChem Zrt. felajánlását követően, háztartásonként 2.5 liter 
4.5%-os hypora adható be igény az önkormányzatnál korlátozott számban. 
Jelentkezési határidő: 2020. május 08. ; Igénybejelentés: 48/355-014

Két helyszínen zajlott 2020. április elején, az ebek kötelező 
veszettség elleni védőoltása településünkön. Ennek keretében 
a Polgármesteri Hivatal udvarán, a Sólyom telepen, illetve a 
lakóingatlanokon, összesen 291 darab kutya lett beoltva!

A védőltást 229 db chippel rendelkező eb kapta meg, 
és további 62 db új kutya lett regisztrálva az állatorvos 
által! Összességében elmondható, hogy az önkormányzat 
által hirdetett akció sikeresen zárult, ezzel is csökkentve a 
gazdátlanul kóborló ebek számát!

TÁJÉKOZTATÁS - KUTYAOLTÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat 
RÁGCSÁLÓÍRTÁSI AKCIÓT szervez!

A felhívás keretében KEDVEZMÉNYESEN 
juthat minden igénylő (háztartásonként), egy darab 
méreggel feltöltött etetőládához 2,175 Ft-os áron!

A kedvezményes ár, egy darab feltöltésre és/vagy egy darab etetőládára 
vonatkozik háztartásonként, a további ládák illetve feltöltés, már teljes 
áron (etetőláda: 3,175 Ft; feltöltés: 1,016 Ft) igényelhetők. A ládák kiosztása 
és feltöltése szervezett formában, szakember segítségével fog történni.
Jelentkezési határidő: 2020. május 08. ; Igénybejelentés: 48/355-014

Továbbá, ha már rendelkezik etetőládával, akkor 
a méreggel feltöltés ára most csak 500 Ft!

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Magyar Közút 
Nonpofit Kft., április 23-án megkezdte a burkolatfelújítási 
munkálatait a Kossuth és Rákóczi utcákon!

Az aszfaltozási munkálatok, előreláthatólag 1 hónapig 
fognak tartani az érintett szakaszokon. Az ebből fakadó 
kellemetlenségek miatt, ezúton is elnézésüket kérjük!

ÚTFELÚJÍTÁS

Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak segítségével 
folyamatosan végzi a közterületek tisztítását, fűnyírását, 
karbantartását. Kérünk MINDEN SAJÓKAZAI 
LAKOST, hogy saját és közvetlen környezetére fordítson 
fokozott figyelmet, és tartsa azokat tisztán! Köszönjük!

Ezúton fejezzük ki köszönetünket, hogy fegyelmezetten tartják 
be a kijárási korlátozások során meghatározott intézkedéseket! 
Legyünk továbbra is ilyen fegyelmezettek és türelmesek! Az 
emberi élet és egészség a legfontosabb! Figyeljünk magunkra és 
továbbra is vigyázzunk egymásra!

KÖSZÖNJÜK!

Képviselő-testület

Ha segítségre van szüksége, legyen az: fűnyírás, szántás, 
szemétszállítás, vagy bármilyen más munkálat, keresse 
bizalommal a helyi településüzemeltetőt! Tel.: 48/355-014

FELHÍVÁS


