STATISZTIKA

A májusi számunk hasábjai között olvashattak
többek között, a BorsodChem Zrt. által felajánlott
hypo adományról, valamint a rágcsálóirtási
akciónkról is.
Ezúton
tájékoztatjuk
Önöket,
hogy
a
felhívásunkat követően, 167 darab fertőtlenítőszer
igény érkezett be hozzánk, így összesen 417,5 liter
hypo-t tudtunk a háztartások részére eljuttatni.

A rágcsálóirtási akciónk keretében, kedvezményesen 2.175 Ft-os
áron vásárolhattak a kérelmezők etetőládát, ezt összesen 66-an vették
igénybe, a meglévő ládák feltöltését pedig 65-en kérték 500 Ft-os darab
áron.

ELKEZDŐDTEK A
KIVITELEZÉSI
MUNKÁK

Jó ütemben haladnak a Sólyom
telepi Óvoda kerítésének építési
munkálatai. A kivitelező cég a
napokban megkezdte a felújítást és
záros határidőn belül be is fejezi azt.
Mint arról már hírt is adtunk,
Sajókaza Község Önkormányzata
közel 5 millió forintot nyert el a
„Magyar Falu Program” keretében,
az óvoda kerítés felújításához.

FOTÓPÁLYÁZAT

Továbbra is várjuk a fotókat:
kert, virágoskert, természet
kategóriában!
ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK
VÁRNAK A DÍJAZOTTAKRA!
Az elkészült műveket facebook
üzenetben várjuk az alkotóktól:
facebook.com/sajokaza

Mozaik

VIRÁGRA FEL!

Közös virágosításra hívjuk a
falu apraját-nagyját!
A legújabb faluszépítő akciónk
keretében szívesen fogadunk
virágfelajánlásokat „a község
közös virágoskertjébe”, mely
megtalálható az Ady E. és a
Széchenyi utcák sarkán!

HOZD EL, MI
ELÜLTETJÜK!

A virágok leadhatók:
Sajókaza, Művelődési Ház

SAJÓKAZAI
KOSÁRFONODA

Sajókaza, Kossuth u. 2.
08:00 - 14:00
Tálcák, kosarak, kaspók,
ládák, demizsonok, bútorok,
EGYEDI TÁRGYAK
KÉSZÍTÉSE!
Tel.:30/400-4709

Kiadja: Sajókaza Község Önkormányzata • Felelős kiadó: Török Zsuzsanna
jegyző • Szerkesztő: Lévai Ákos • Megjelenik: 800 példányban
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Sajókaza Község
Önkormányzatának
tájékoztató kiadványa

KÖSZÖNTJÜK A PEDAGÓGUSOKAT!

A tanári pálya minden más pályánál
tágasabb, távlatosabb, határtalanabb, s mint a
Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A
jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész,
filozófus, esztéta, lélekbúvár, művész és
mesterember egy személyben.
Nemcsak tudását közvetíti – bár az sem
kevés –, hanem példát ad, jellemet formál,
Június első
ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész.
vasárnapján ezzel
Életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül
a gondolattal
a tanításba, állandó s eleven hidat épít az
köszöntünk minden
eszmény és a mindennap, az elvontság és
aktív és nyugdíjas
tapasztalás közé.”
pedagógust!
/Gyergyai Albert/
Köszönjük az áldozatos munkát, gyermekeink nevelését és
kívánunk számukra erőt és jó egészséget!

NÁLUNK TÖRTÉNT...

2020. május 22-én településünkre látogatott Vecsei
Miklós miniszterelnöki biztos, valamint Lantos Szilárd
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat modellprogramjainak
vezetője. A konstruktív beszélgetésen részt vett Rusznyák
István polgármester, Izsó Pál alpolgármester, Lévai Ákos
önkormányzati képviselő, Kuru Ferenc RNÖ elnök,
valamint Káló János RNÖ képviselő.
A késő délutánig tartó találkozón – melyet egy
falubejárás zárt le – a községünket érintő célokról,
együttműködésről, fejlesztési elképzelésekről esett szó.

FRISS ÉS NAPRAKÉSZ
INFORMÁCIÓK A TELEPÜLÉSRŐL!
www.facebook.com/sajokaza

1920. június 4-én írták
TRIANON 100
alá a versailles-i NagyTrianon
palotában
azt
SAJÓKAZA
a
békediktátumot,
mely
területe
kétharmadával
„Üzenem az otthoni hegyeknek:
megcsonkította a történelmi
a csillagok járása változó,
Magyarországot.
és törvényei vannak a szeleknek,
Elkészült a település „Trianoni
esőnek, hónak, fellegeknek,
emlékműve” melyet
helyi fafaragó
és nincsen ború, örökkévaló.
mester, Krokavecz Gyula készített! Az
A víz szalad, a kő marad,
alkotást egyelőre még nem fedjük fel...
a kő marad...”
Az
emlékmű
kihelyezéséről
és
/Wass Albert: Üzenet haza/
ünnepélyes átadásáról később adunk hírt.

KÖSZÖNET!

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 tapasztalt áldozatos és
lelkiismeretes munkáért. A tisztes helytállásért
az önkormányzat, bruttó 100.000 Ft jutalomban
részesítette a Nappali Szociális Központ és a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat minden
dolgozóját! KÖSZÖNJÜK!

KAPUKONCERT

Örömmel értesítjük a település lakóit, hogy az első lépést megtesszük
a „nyitás” felé. A jogszabályok értelmében, rendezvényeket nem
tarthatunk. Mi „házhoz visszük” a programot.
Június 6-án és 13-án, 14 és 16 óra között a
település nagyobb utcáin KAPUKONCERT-re
hívjuk a lakókat. Tehergépkocsi lesz a „színpad”, a
nézők a kapun belül élvezhetik a műsort. Legyenek
figyelmesek, bárhol megjelenhetünk! :)
Fellépnek: Horbász Réka, Mérten József, Hegedűs
Gábor. Jó szórakozást kíván a Radvánszky Béla
Művelődési Ház!

COVID-19 „KRÍZISALAP”

Sajókaza Község polgármestere, valamint a képviselő-testület
kezdeményezése által megnyitásra került, a járvány elleni védekezést
enyhítő és segítő helyi „krízisalap”.
Ha Ön is segíteni szeretne, úgy felajánlását szívesen fogadjuk!
Számlaszám: 55400211-11037730 - Sajókaza Községi Önkormányzat
Az eddig beérkezett nyilatkozatok alapján, felajánlást tett:
Rusznyák István polgármester - egy havi költségtérítés
Izsó Pál alpolgármester - egy havi tiszteletdíj
Lakatos Lajos önk. képviselő - egy havi tiszteletdíj része
Lévai Ákos önk. képviselő - egy havi tiszteletdíj

TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ...

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a napokban megkezdtük a községi
ingatlanok vizsgálatait! Ennek keretében az illetékesek megvizsgálják
az adott porta rendezettségét, illetve az ingatlanon található ebek
oltási könyvét. Összesen 44 db írásos felszólítás került kézbesítésre
az érintett tulajdonosok részére (szemetes, gazos porta, oltatlan eb, stb.) az
első bejárás során, melyek utcák szerint a következők:
Sajó u. 6 db, Kossuth u. 2 db, Vértanúk ú. 6 db, Bajcsy-Zsilinszky u. 4 db,
Arany János u. 1 db, Szabadság u. 2 db, Nagykő u. 2 db, Palota u. 2 db, Árpád
fejedelem u. 8 db, József Attila u. 2 db, Május 1. u. 3 db, Radvánszky u. 1 db,
Bányász u. 4 db, Petőfi u. 7 db, 48-as u. 8 db, Patakos u. 1 db, Rózsás u. 3 db,
Rákóczi Ferenc u. 6 db, Szoták Pál u. 2 db, Fellegvár u. 1 db, Papszer u. 2 db.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az ingatlanok ellenőrzését továbbra
is folytatjuk, valamint az eddig felszólított tulajdonosok újbóli
megkeresését is megtesszük! Kérünk Mindenkit, tartsa rendben és
tisztán saját környezetét!

ILLEGÁLIS HULLADÉKÉGETÉS

A műanyag hulladékok nyílt színi égetése közvetlen
és közvetett módon is veszélyes az egészségre. A
levegőbe kerülő toxikus részecskék éveken keresztül
mérgezik a tágabb és szűkebb környezetünket.
Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a műanyagok égetése
nyílt színen, vagy bármilyen tüzelőberendezésben szigorúan tilos!
Ha kidobjuk, akkor mindenképpen a szelektív hulladékgyűjtőbe tegyük
– ezzel biztosíthatjuk, hogy a hulladék másodnyersanyagként hasznosul!

