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A 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében a zenés, táncos 
rendezvényeket 500 főig engedélyezett megszervezni és lebonyolítani. 
A fenti rendelet alapján, az augusztusban tervezett programjainkon, 
maximum 500 fő számára tudunk belépést biztosítani (számláló, beléptető 
kapu). Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!        -a szervezők-

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

AUGUSZTUSI RENDEZVÉNYMARATON!

SZENT ISTVÁN ÜNNEP 2020
Augusztus 20. /csütörtök/ 

10:00 • Főtér
• Ünnepi köszöntő
• AKKORD Színpad ünnepi műsora
• Kitüntetések átadása
• Kenyérszentelés
• Trianoni emlékmű ünnepélyes avatása

20:30 • Radvánszky-kastély - kastélyterasz
István, a király (1983)  - filmvetítés

21:30 TŰZIJÁTÉK

Augusztus 8. /szombat/ 21:00 • Radvánszky-kastély kastélyterasz
VIHARMADARAK KONCERT

Augusztus 9. /vasárnap/ 08:00-14:00 • Piactér
HELYI VÁSÁR ÉS PIAC

Augusztus 10. /hétfő/ 15:00 • Radvánszky-kastély előtti tér
UNOKA-NAGYMAMA TALÁLKOZÓ (szervező: Sajókazai Őszikék)

Augusztus 15. /szombat/ 20:00 • Iskolaudvar
AB/CD KONCERT

Augusztus 16. /vasárnap/ 20:00 • Iskolaudvar
SODRÁS SZÍNTÁRSULAT - MAMMA MIA 2 (zenés színjáték)

Augusztus 19. /szerda/ 16:00 • Sajókazai temető
A FELÚJÍTOTT RADVÁNSZKY EMLÉKMŰ ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA

A Község szépkorú polgárait köszöntjük ezentúl itt, 
a Mozaik hasábjain is. Július 26-án Nagy Sándorné 80., 
július 24-én Molnár Bálintné 85., július 12-én Ölschléger 
Józsefné 90., július 6-án Polónyi János 85., július 3-án 
Balla Sándor 85. születésnapját ünnepelte! Isten éltesse 
Őket és további jó egészséget kívánunk ezúton is!

BEFŐZÉSI SZEZON!
Itt a befőzés ideje, ezért 

az önkormányzat 5 literes 
befőttesüveget biztosít az igénylők 
számára korlátlan számban!

Az igényleadás után mi 
házhoz visszük a befőttesüveget, 
vagy átvehető személyesen 
ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatalban. 
Igényleadás: 48/355-014. 

SZEPTEMBER 1. 8:00
TANÉVNYITÓ
ÜNNEPSÉG

SAJÓKAZAI BALASSI BÁLINT 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Augusztus 25. /kedd/ 16:00 • Radvánszky-kastély
TATRAI FERENC FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA

TE IS SEGÍTHETSZ!
Kupakgyűjtés Zsombiért! 

Bizonyára sokan hallották már 
Zsombor történetét, aki 1-es típus 
gerincvelői izomsorvadásban 
szenved (SMA). Ha szeretnél 
segíteni a családnak (Sajóivánka), de 
anyagi helyzeted ezt nem engedi, 
kupakgyűjtéssel ezt megteheted!

GYŰJTŐ PONTOK: 
Sajókaza közintézményei, illetve a 
rendezvényeinken is biztosítunk 

gyűjtő dobozokat!

NE DOBD KI!
Ne dobd ki megunt iskolatáskád, 

tolltartód vagy tanszereidet! Ha 
jó állapotban van, de Te már nem 
fogod használni, akkor kérünk, 
juttasd el hozzánk! Olyan diákok 
kapják majd meg, akik álmodni 
sem mernek ilyen eszközökről!

Iskolai felszerelések gyűjtési 
helye és ideje:

Családsegítő Szolgálat épülete 
/Sajókaza, Petőfi u. 7./

2020. augusztus 23-ig
K Ö S Z Ö N J Ü K !

Friss és naprakész
információk a településről!

facebook.com/sajokaza



MEGNYÍLT A NÉPKONYHA
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ÉLIM Szolgálat által működtetett 

Népkonyha szolgáltatás, 2020. július 22-én megkezdte működését a Papszer 
utca 2. szám alatti volt óvodaépületben. (...a Népkonyha napi egyszeri egy tál 
meleg ételt biztosít a szociálisan rászorult - azt igénylő - személyek részére...).

Az igénybevétel feltételei: Már leadott kérelem. Amennyiben még nem 
adott le kérelmet, a nyitva álló helyiségben (Papszer utca 2.), nyitvatartási 
időben (12:30-15:30) megteheti, és a kérelem leadását követő héten tudják 
biztosítani a szolgáltatást.

Az étel elfogyasztására helyben biztosítanak eldobható edényt és 
evőeszközt. Amennyiben nem szeretné ott elfogyasztani az ételt, az 
esetben önmaga gondoskodjon zárható edényzetről, melybe átönthető 
az egyszer használatos edényből az ételt. A szolgáltatást 18 éven felüli 
személyek vehetik igénybe!

NYITVATARTÁS: 
Hétfő - Szombat

12:30-15:30

Üzemeltető: ÉLIM Szolgálat • Miskolc, Széchenyi I. út 70. III./303.

12:30-13:30 óra között a 65 év felettiek vehetik igénybe 
a szolgáltatást, 13:30 után a 65 év alattiak!

NÉPKONYHA 
Sajókaza, Papszer utca 2.

ZÖLDSÉGVÁSÁR
A Sajókazai Településüzemeltető és Szolgáltató 

Nonprofit Kft. zöldséget kínál eladásra kedvező áron a 
Lakosság számára, amelyet helyi munkaerő termelt!

Folyamatosan frissülő áruval várjuk kedves 
Vásárlóinkat a Piactéren minden héten: hétfőn, 
szerdán és pénteken, 8:00-10:00 óra között.

RADVÁNSZKY EMLÉKMŰ
Az elmúlt hetekben – ahogy tapasztalhatták is – gőzerővel folyik a 

munka a Sajókazai temető egyik központi helyén, nevezetesen a Radvánszky 
család emlékműjénél.

ÖNKORMÁNYZATI TELEPHELY
Örömmel értesítjük Önöket, hogy augusztus 

hónapban – pályázati forrás bevonásával – a Kossuth 
utca 1. szám alatt található önkormányzati telephely 
(volt pékség épülete) teljes tetőszerkezete megújul!

A projekt keretein belül kialakításra kerülnek 
még munkavégzésre alkalmas helyiségek és terek 
is, ahol a közfoglalkoztatottak láthatják el napi 
feladataikat.

 KAZAI MUNKAERŐ, SAJÁT ZÖLDSÉG, SAJÓKAZAIAKNAK!

A jövőben főként pályázati forrásból, tovább szeretnénk majd az 
ingatlant bővíteni, komplett műhelyek, foglalkoztatók kialakításával.

TÁJÉKOZTATÓ A SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL
Ezúton értesítjük a Lakosságot, hogy az 

Önkormányzat illetékességi területén, légi kémiai 
úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2020. 
augusztus 6. (napnyugtát megelőző 1,5 órában). 
Tartaléknapok: 2020. augusztus 7-8. Alkalmazott 
készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉS
Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

döntése értelmében, az ELMŰ-ÉMÁSZ Solution 
Kft. hamarosan közvilágítás fejlesztést hajt végre a 
településen. A beruházás teljes költsége közel 1.500.000,-
Ft, melyet saját forrásból biztosít az önkormányzat.

A fejlesztés összesen 44 darab  mára már elavult lámpatest cseréjét érinti 
(11W-os lámpatestek 36W-osra történő cseréje), illetve 2 darab világítótest 
felszerelésére is sor kerül községünkben, nevezetesen a Palota utca 3. szám 
előtt, valamint a Bányász utca 64. szám mellett.

DIÁKMUNKA Július 20-án, közel 30 fő részvételével elindult a nyári 
diákmunka községünkben, melyet az augusztusi „második 
turnus” követ ugyan csak 30 fővel. A nappali tagozatos diákok 
a település intézményeiben és a Nonprofit Kft. kötelékében 
(településüzemeltető) végzik napi feladataikat.

A felújított Radvánszky emlékmű ünnepélyes átadása: 
2020. augusztus 19. /szerda/ 16:00 • Sajókazai temető

Idén nyáron, – egy Képviselő-testületi döntés értelmében 
– saját forrásból, felújításra kerül a nemesi család sírhelye. 
A tereprendezésen kívül, megújul a kerítés és környezete, 
valamint teljes restaurálásra kerül a Radvánszky obeliszk is. A 
jövőben méltó módon és helyen helyezhetjük el az emlékezés 
koszorúit  minden év márciusában a családi sírkertben.


