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Szeretettel köszöntjük a Gyermekeket!

Nyertes pályázat
A „Magyar Falu Program” kereté-
ben Sajókaza Község Önkormány-
zata urnafal létesítésre 3.447.712,- 
Ft-ot nyert vissza nem térítendő 
támogatásként.

Ónodi Vásár

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 
194/2021. (IV. 26.) Kormányrendelet 
értelmében könyvtárunk a koro-
navírus ellen védett személyek és 
a felügyeletük alatt lévő kiskorúak 
által újra látogathatóvá válik. A fent 
említett jogszabály értelmében ko-
ronavírus ellen védett személy az, 
aki ezt a koronavírus elleni védett-
ség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 
12.) Korm. rendelet szerinti hatósági 
igazolvány bemutatásával igazolja. 
Szeretettel várjuk régi és új Olva-
sóinkat!

Újra nyitva a
könyvtár

Nyitva a játszótér
Újra a megszokott rendben várja a 
gyerekeket a település játszótere.
Május 3-tól a Papszer utcán találha-
tó játszótér és sportpark újra meg-
nyitja kapuit a lakosság számára. 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 
játszótér szabadon, de kellő óvatos-
sággal és a higiéniai szabályok be-
tartásával használható!

Nyitvatartás:
minden nap 10:00-20:00

Egy 1396. július 9-én kelt okleve-
lében Zsigmond király Ónodnak 
Mezővárosi és Vásártartási jogot 
adományoz. Ónod ezzel az egyik 
legrégebbi vásártartási joggal ren-
delkező települése az országban.
Irány a vásár! A Művelődési Ház 
első alkalommal szervez közös 
buszos vásárlátogatást Ónodra! 
A vásár időpontja: 2021. június 3. 
(csütörtök). Várjuk az érdeklődők je-
lentkezését!
Jelentkezés és további információ: 

48/355-048
radvanszkykultur@gmail.com 

Húsvét, képekben

Április 22-én a Sajókazai temető-
kertben − a Ravatalozó mellett − 
elkezdődtek az urnafal építésének 
munkálatai. A három kétoldalas, 
egymástól különálló falban össze-
sen 120 darab urna elhelyezésére 
lesz lehetőség. 

Rusznyák István
polgármester

Izsó Pál
alpolgármester

Mert úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz 

őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen. 
Jn3, 16

Áldott 
pünkösdi 

ünnepeket 
kívánunk!



Eboltás - tájékoztatóAdományok a
civilektől

Április 20-án adományokat vehe-
tett át Izsó Pál alpolgármester és 
Török Zsuzsanna jegyző a Rad-
vánszky-kastélyban.
Az eseményen, Heizler Norbert a 
Civil Összefogás országos koor-
dinátora, Szőnyi Kinga a Magyar 
Asszonyok Érdekszövetségének 
elnökasszonya és Riz Gábor országy-
gyűlési képviselő megbízásából Dr. 
Csuzda Gábor adta át az Észak-Bor-
sodi Integrált Szociális Intézmény 
Ormosbányai Otthonának, vala-
mint Sajókaza Község Önkormány-
zatának szánt adományokat.
A község saját konyháján nagy 
hasznát fogják venni az aszalógép-
nek – köszönete mellett – mondta el 
Izsó Pál alpolgármester a sajtótájé-
koztatón.

Az önkormányzat a közfoglalkoz-
tatottak segítségével folyamatosan 
végzi a közterületek tisztítását, fű-
nyírását, karbantartását.
Azon ingatlantulajdonosok, akik 
nem kérik a továbbiakban az in-
gatlanok előtti fűnyírás elvégzését, 
kérjük jelezze felénk az alábbi el-
érhetőségek egyikén: 48/355-001  
titkarsag@sajokaza.hu.

Tiszta udvar,
rendes ház

A tavalyi évhez hasonlóan foly-
tatjuk az ingatlanok ellenőrzését, 
melynek keretében az illetékesek 
megvizsgálják az adott porta ren-
dezettségét. Amennyiben szeme-
tes, gazos, elhanyagolt ingatlant 
tapasztalnak a Polgármesteri Hiva-
tal munkatársai, abban az esetben 
írásos felszólítás kerül kézbesí-
tésre a tulajdonos részére! Kérünk 
Mindenkit, hogy saját és közvetlen 
környezetére fordítson fokozott fi-
gyelmet és tartsa azokat tisztán! Ha 
segítségre van szüksége, legyen az: 
fűnyírás, szántás, szemétszállítás, 
vagy bármilyen más munkálat, ke-
resse bizalommal a helyi települé-
süzemeltetőt! Tel.: 48/355-001. 

A kép illusztráció

forrás:
nepszava.hu

Rendben lezajlott 2021. április kö-
zepén, az ebek kötelező veszettség 
elleni védőoltása településünkön. 
A kutyaoltás keretében a Polgár-
mesteri Hivatal udvarán, a Sólyom 
telepen, illetve a lakóingatlanokon 
összesen, 258 darab kutya lett beolt-
va!
A védőoltást 228 db chippel rendel-
kező eb kapta meg, és további 30 db 
új kutya lett regisztrálva az állator-
vos által. Összességében elmondha-
tó, hogy az önkormányzat által hir-
detett akció sikeresen zárult, ezzel 
is csökkentve a gazdátlanul kóborló 
ebek számát!

Közös virágosításra hívjuk ismét 
a falu apraját-nagyját! Mottónk: 
Hozd el, mi elültetjük!
A tavalyi évhez hasonlóan a Falu-
szépítő akciónk keretében szívesen 
fogadunk virágfelajánlásokat „a 
község közös virágoskertjébe”! 
A virágok leadhatók: Művelődési Ház

Virágra fel!

A kedvezményes ár, egy darab fel-
töltésre és/vagy egy darab etetőlá-
dára vonatkozik háztartásonként! A 
további ládák illetve feltöltés, már 
teljes áron (etetőláda: 3175,-Ft; feltöl-
tés: 1016,-Ft) igényelhetők.
A ládák kiosztása és feltöltése 
szervezett formában, szakember 
segítségével fog történni. Jelent-
kezési határidő: 2021. május 21. 
Igénybejelentés: 48/355-001

A tavalyi évhez hasonlóan az ön-
kormányzat ismét rágcsálóirtási 
akciót szervez!
A felhívás keretében kedvezmé-
nyesen juthat minden igénylő (ház-
tartásonként), egy darab méreggel 
feltöltött etetőládához 2175,-Ft-os 
áron! Továbbá, ha már rendelke-
zik etetőládával, akkor a méreg-
gel feltöltés ára most csak 500 Ft!

Kedvezményes 
rágcsálóirtás


