NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR

A Sajókazai Nappali Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata,
Napközis Tábort szervez 6-12 éves gyermekek számára!
A tábor időpontja: július 20. – július 24. 08:00–16:00
A tábor helyszíne: Sajókaza, Petőfi u. 7.
			
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Részvételi díj:
12.000 Ft/fő/5 nap (Amely tartalmazza: napi háromszori
étkezést, a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket és a programokkal kapcsolatosan
felmerülő költségeket)
Jelentkezés és további információ:
Személyesen a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál vagy a
48/415–201-es telefonszámon.
Programok:
Kirándulás, tűzoltó bemutató, szabadtéri kenyérlángos
sütés, egészségnap, kalandozás a zene és a hangszerek
világában, változatos kreatív és ügyességi játékok

Sok szeretettel várjuk a jelentkezőket!
ITT A BEFŐZÉSI SZEZON!

Lassan itt a befőzés ideje, ezért az önkormányzat 5 literes
befőttesüveget biztosít az igénylők számára, mely a készlet
erejéig minden szerdán 13:00-15:00 között átvehető a
Polgármesteri Hivatalban!

KOSÁRFONÓ „TANFOLYAM”

A Sajókazai Kosárfonoda várja azon érdeklődők
jelentkezését, akik szívesen megismernék a
kosárfonás fortélyait!
Jelentkezés és további információ:
Pákó Imre - 30/400-4709 vagy
személyesen a Művelődési Házban
MEGNYITOTT A
MANGÓ CUKRÁSZDA
Sajókaza - Főtér
Nyitvatartás

08:00 - 18:00

/a hét minden napján/

Telefon: 70/243-1430

Mozaik

SZENT ISTVÁN KIRÁLY
GYÓGYSZERTÁR
Sajókaza, Kossuth u. 6.
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a patika az alábbi
napokon zárva tart:

JÚLIUS 20 - 24.

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

I. évfolyam 7. szám
2020. július

Mozaik

Sajókaza Község
Önkormányzatának
tájékoztató kiadványa

PROGRAMAJÁNLÓ - JÚLIUS
Július 10. 20:00 - KÖNYVTÁRMOZI - Műsoron: Egy magyar nábob
Helyszín: Művelődési Ház - hátsóudvar
Július 18. 21:00 - VIHARMADARAK KONCERT
Helyszín: Radvánszky-kastély - kastélyterasz
Július 24. 20:00 - KÖNYVTÁRMOZI
Műsoron: A tanú
Helyszín: Művelődési Ház - hátsóudvar
Július 25. - LECSÓFESZTIVÁL (részletek hamarosan)
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

TÁJÉKOZTATÓ A SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy az Önkormányzat
illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés
kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2020. július 10. (napnyugta
utáni órákban) Tartaléknapok: 2020. július 11-12.
Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV
szúnyogirtó szer.

TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ...

Mint arról már korábban hírt adtunk, az illetékesek folyamatosan
végzik a községi ingatlanok vizsgálatait.
Összesen 81 db írásos felszólítás került kézbesítésre az érintett
tulajdonosok részére (szemetes, gazos porta, stb.).
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.
Továbbá kérjük a Lakosságot, hogy az ingatlanok előtti
átereszek, árkok tisztítására is fordítsanak fokozott figyelmet,
elkerülve a szélsőséges időjárás (nagy mennyiségű eső) okozta
kellemetlenségeket!

TÁJÉKOZTATÁS A PÁLYÁZATOKRÓL

ELNYERT PÁLYÁZATOK: Az Agrárminisztérium által meghirdetett
Településfásítási Program keretében 10 db lepényfát és 10 db közönséges
nyírfát sikerült igényelnünk tavaszi szállítással. A pályázat iránt nagy
volt az érdeklődés, rekordszámú regisztráció volt a pályázati oldalon,
közel másfél óra alatt több ezer igénylést rögzítettek.
Magyar Falu Program 2020 – „Orvosi eszköz – 2020” alprogram
keretében 2.938.284,-Ft-ot nyertünk vissza nem térítendő támogatás
keretében. Ebből az összegből a háziorvosi körzetek és a védőnői körzet
eszközei és berendezései újulnak meg.
BEADÁSRA KERÜLT PÁLYÁZATOK: Magyar Falu Program 2020
– „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2020”
alprogram keretében a Sólyom telepi óvodaudvar fejlesztése, játszótéri
eszközök beszerzése valósulhat meg. A projekt teljes elszámolható
költsége: 4.987.334,-Ft (vissza nem térítendő támogatás).
Magyar Falu Program 2020 – „Közterület karbantartását szolgáló
eszközbeszerzés – 2020” alprogram keretében 1 db ESAGONO GASTONE
PICK-UP LONG kisteherautó beszerzésére pályáztunk. A kisteherautó
100 %-ban elektromos üzemű haszonjármű, amely költséghatékony és
környezetvédő módon tudja megoldani a kisebb szállítási feladatokat. A
projekt teljes elszámolható költsége: 14.103.519,-Ft (vissza nem térítendő
támogatás).
Magyar Falu Program 2020 – „Önkormányzati járdaépítés/felújítás
anyagtámogatása – 2020” alprogram keretében a Kossuth utca, Petőfi
utca, Széchenyi István utca és a Vértanúk útja járdaburkolat felújításához
szükséges anyagköltség került igénylésre. A projekt teljes elszámolható
költsége: 4.899.025,-Ft (vissza nem térítendő támogatás).
TOP-3.2.1-BO1-2020-00148 – önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése pályázat keretében a Radvánszky Béla Művelődési
Ház és Könyvtár energetikai fejlesztése valósulhat meg. Ez magában
foglalja új napelemes rendszer kiépítése a meglévő mellé, nyílászáró
csere, hőszigetelés, kondenzációs kazán, hőszivattyú, fűtéskorszerűsítés
és akadálymentesítés munkálatokat. A projekt teljes költsége:
105.278.300,-Ft.
ELŐKÉSZÍTÉS ALATT: „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” pályázat, a Papszer u. 2. szám alatti volt
óvodaépületben fitneszterem kialakítása.

TÁJÉKOZTATÁS A NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Az ingyenes szünidei étkezést a nyári szünetben az önkormányzat
fenntartásában lévő Konyhán (3720 Sajókaza, Ady E. u. 2. ), valamint a
Sólyom telepi óvodában (3720 Sajókaza, Sólyom telep 2.) az étel elvitelével
biztosítjuk 12:00 és 14:00 óra között!
Az étel napi elviteléről a meghatározott időponton belül, a szülő ill.
törvényes képviselőnek kell gondoskodnia. Az étel tárolására nincs
lehetőség, így az időpontot kérjük pontosan betartani!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzati Konyhán (3720
Sajókaza, Ady E. u. 2.) az alábbi utcákban lakó jogosultak vehetik át a déli meleg
ételt: Arany János utca, Árpád fejedelem utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Dózsa
György utca, Kossuth Lajos utca, Nagykő utca, Papszer utca, Petőfi utca,
Sajó utca, Szent István utca, Széchenyi utca, Vértanúk utca.
A Sólyom telepi Óvodában (3720 Sajókaza, Sólyom telep 2.) az alábbi
utcákban lakó jogosultak vehetik át a déli meleg ételt: Bányász utca, Hegyalja
utca, Május 1. utca, Sólyom telep, Szegfű utca, Virág utca.
Az étel előre csomagolva kerül kiosztásra! Ételhordót nem kell a szülőnek
biztosítani! Amennyiben gyermeke a szünidei gyermekétkeztetést betegség
vagy más ok miatt nem veszi igénybe, köteles bejelenteni a távolmaradást és
annak időtartamát!

A szünidei étkezés napjai:
2020. június 16. – június 30. (11 munkanap)
2020. július 1. – július 28. (23 munkanap)
2020. augusztus 1. – augusztus 13. (9 munkanap)

KÖSZÖNTJÜK A KÖZTISZTVISELŐKET ÉS AZ
EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKAT!
Július elseje Köztisztviselői, s egyben Semmelweis
nap. Ezen a napon köszönetet mondunk településünk
aktív, és nyugdíjas köztisztviselőinek, és egészségügyi
dolgozóinak.

VISSZATEKINTŐ...

2020. június 23-án településünkre látogatott Andrásfalvy János atya,
a szalézi rend magyar tartományának vezetője. A délutáni találkozón
részt vett: Rusznyák István polgármester, Izsó Pál alpolgármester, Lévai
Ákos önkormányzati képviselő, Kuru Ferenc RNÖ elnök és Káló János
RNÖ képviselő.
A szalézi rend és az önkormányzat, egy olyan hosszú távú
felzárkóztatási együttműködésről egyeztetett, mely a településen
valósulhatna meg a közeljövőben.

