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A Község szépkorú polgárait köszöntjük ezentúl itt, 
a Mozaik hasábjain is. Augusztus 13-án Antal Jánosné 85. 
születésnapját ünnepelte! Isten éltesse Őt és további jó 
egészséget kívánunk ezúton is!

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./
K Ö S Z Ö N J Ü K !

Friss és naprakész
információk a településről!

facebook.com/sajokaza

Közszolgálati Díj:
Lányiné Majercsik Mária, Pummer Judit

Polgármesteri elismerő oklevél:
Bartók Attiláné, Faragóné Drótos Piroska, Gacsal László, 

Grespik Larissza, Jámbor Mária, Kovács Józsefné, Klementik Erzsébet, 
Krokavecz Gyula, Marin Andrásné, Molnár Gyuláné, 

Pócs Ferencné, Sinkó Lajosné, Sulyok Attiláné
Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Tátrai Ferenc, amatőr festőművész képeiből készült tárlatot tekinthették 
meg az érdeklődők augusztus 25-én a Radvánszky-kastélyban. A 
kiállítást Nagy Tibor, a MBTOSZ elnökségi tagja nyitotta meg. A festő 
tíz alkotását ajánlotta fel a település számára, melyek a Radvánszky-
kastélyban kaptak helyet. 

Tátrai Ferenc, falunk szülötte. Édesapja bányász, édesanyja 
háztartásbeli. Általános iskolai tanulmányait Sajókazán végezte. 
Tanítója Palcsó Dezső, akinek kiállítása 2018-ban volt a kastélyban. Ő 
nyitotta rá Ferenc érdeklődését a képek világára. Tátrai Ferenc akkor 
még nem tudta, hogy el kell telnie 50 évnek, mikor ecsetet fog majd 
a kezébe. Hatvan évesen kapott a lányától egy vásznat, ecseteket, 
festékeket. Azóta alkot. Képein tájak, épületek, „emlékek”. Több, mint 
száz művet alkotott a valamikori Takarék Szövetkezeti elnök. Negyven 
évig irányította a Sajókaza és Vidéke Takarék Szövetkezetet Sajókazán. 

Köszönjük a képeket, további sikeres alkotómunkát kívánva 
Tátrai Ferencnek!

AUGUSZTUSBAN TÖRTÉNT...
Mozgalmasan telt el az utolsó nyári hónapunk a településen. Az 

augusztusi rendezvénymaraton programsorozaton fellépett többek 
között a Viharmadarak és az AB/CD együttes, valamint a Sodrás Színtársulat 
előadásában láthattunk a Mamma Mia 2 című zenés színdarabot.

Augusztus 19-én a Sajókazai temetőkertben a felújított Radvánszky 
emlékmű ünnepélyes átadására került sor, másnap augusztus 20-án, 
Szent István és az új kenyér tiszteletére, közösen ünnepeltünk Sajókaza 
Főterén. A délelőtti program méltó lezárásaként felavattunk a Trianoni 
emlékművet is a Főtéren, amelyet Krokavecz Gyula helyi fafaragó készített.

Az augusztus 20-ai helyi kitüntető díjakat kapták: 

SAJÓKAZAI
KOSÁRFONODA
Sajókaza, Kossuth u. 2.

08:00 - 14:00
Tálcák, kosarak, kaspók,

ládák, demizsonok, bútorok,
EGYEDI TÁRGYAK

KÉSZÍTÉSE!
Tel.:30/400-4709

ÖNKORMÁNYZATI 
KONYHA

Tájékoztatjuk a Falupolgárokat, 
hogy az önkormányzat konyhája, 
kedvező feltételek mellett vállalja 
családi rendezvényekre, meleg és 
hideg ételek készítését. Igény esetén 
érdeklődjön az alábbi elérhetőség 
egyikén: Sajókaza, Ady E. u. 2. - 
Mészáros Ágnes élelmezésvezető; 
48/820-890

SAJÓKAZAI KÉZMŰVES 
ÉS KIRAKODÓVÁSÁR

2020. OKTÓBER 3.
SZOMBAT 7:00 - 12:00 

/PIACTÉR/

ÜGYES KEZEK 
KIÁLLÍTÁS

A Nappali Szociális Központ 
segítőinek és ellátottjaik saját 

munkáiból.

2020. szeptember 28. 15:00
Radvánszky-kastély

Szeretettel várunk 
Mindenkit!



A 2020/2021-es tanévet is a hagyományos munkarend szerint 
indítottuk el. Felkészültünk az esetleges járványügyi helyzetből fakadó 

nehézségekre, megtettük a megfelelő óvintézkedéseket a megelőzésre. 
- A tanulók és a pedagógusok, munkatársak egészségének védelmében 

kérjük a tisztelt Szülőket, hogy csak egészséges gyermeket engedjenek 
iskolába!

- Amennyiben intézményen belül felmerül a fertőzöttség gyanúja, az 
érintett személyt elkülönítjük. Az iskolaorvost, valamint tanuló esetében 
a szülőt értesítjük a gyanú fennállásáról. Amíg a tanulót a szülő nem tudja 
hazavinni, felügyeletét ellátjuk. Nagyon fontos, hogy a szülők adják meg 
telefonos elérhetőségüket.

- Amennyiben a fertőzés gyanúja iskolán kívül merül fel, a szülő 
kötelessége erről értesíteni az intézményt. Házi karanténba kerülés 
esetén a tanuló hiányzását igazoltnak minősítjük.

- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés 
szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például 
szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, 
rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) miatt, erről 
orvosi javaslattal rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását 
igazolt hiányzásnak kell tekinteni. A betegség fennállásának időszakában, 
a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási formában vesz részt az 
oktatási folyamatban a tanuló.

- „Az a gyermek, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 
háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet 
újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság 
által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges 
bemutatni.” (EMMI Módosított intézkedési terv)

Hiányzást az alábbi módon kell igazolni: beteg gyerek esetén orvosi 
igazolás, ha a szülő nem engedi a gyermekét, mert tart a járványtól, szülői 
igazolás (maximum 5 nap) + orvos igazolása arról, hogy a gyermek nem 
beteg, közösségbe jöhet.

- A szülők az iskolában nem tartózkodhatnak! A portások segítségét 
kérhetik ügyeik intézésében, amit a titkárságon tehetnek meg. Kérjük 
Önöket, hogy az iskolát, a pedagógusokat csak nagyon indokolt esetben 
keressék személyesen.

- Az intézmény minden bejáratához kihelyezésre kerül kézfertőtlenítő, 
amelyet belépéskor mindenki használni köteles! A szülők részére maszk 
viselése kötelező, amíg az épületen belül tartózkodnak.

PROTOKOLL A JÁRVÁNYÜGYI HELYZET IDEJÉN
Sajókazai Balassi Bálint Általános Iskola

- A félév folyamán a nagy létszámot igénylő események elmaradnak. 
Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy folyamatosan figyeljék az iskolai online 
felületeket (Kréta, a település honlapja, facebook), mert ezeken a felületeken 
keresztül tájékoztatjuk Önöket minden változásról, itt érhetik el az 
aktuális információkat!      Kiss Éva intézményvezető

ELMARAD AZ IDŐSEK ESTJE!
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét 

az idősek világnapjává. Sajókaza Község Önkormányzata 
hagyományosan, minden év októberében köszönti szépkorú 
polgárait a művelődési házban.

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy idős polgáraink 
védelme érdekében és a kialakult járványügyi helyzet miatt 
a 2020. évi idősek estje rendezvényünket nem tartjuk meg! 
Megértésüket köszönjük!

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
!

A koronavírus járvány második hullámára való tekintettel, kérjük a 
Tisztelt Lakosságot, hogy továbbra is tartsuk be a járványügyi előírásokat 
és szabályokat! Boltokban, tömegközlekedési járműveken, mozikban, 
színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, ügyfélfogadási 
irodákban a maszkviselés kötelező, valamint látogatási tilalom van 
érvényben a kórházakban és a szociális intézményekben.

A jelenlegi új koronavírus járvány elsősorban direkt módon 
cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb 
veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért kérjük 
Önöket, hogy kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát 
egészségesnek érző személyek menjenek csak közösségbe!

Továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze a gyakori, 
alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés. Emellett 
szigorúan be kell tartani a köhögés etikett szabályait (papír zsebkendő 
használata, annak hiányában behajlított kar könyökhajlatába történő köhögés, 
tüsszentés). Kerülni szükséges a felesleges közvetlen testkontaktust, a 
hagyományos üdvözlési formákat (pl.: puszi, kézfogás), valamint a saját arc, 
szem, száj érintését is.

Tekintettel arra, hogy tünetmentes személy is hordozhatja a vírust, ezért 
nagyon fontos a közvetlen (szoros) kontaktusok számának csökkentése, 
melynek érdekében javasolt a 1,5 méteres távolság lehetőség szerinti tartása. 
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, FŐKÉNT IDŐS EMBERTÁRSAINKRA!

COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ


