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Ónodi Vásár - 2021. július 1.

Trianon 101

Irány a vásár! A Művelődési Ház első alkalommal szervez közös buszos 
vásárlátogatást Ónodra! A vásár időpontja: 2021. július 1. (csütörtök). 
Várjuk az érdeklődők jelentkezését!

Jelentkezés és további információ: 48/355-048
radvanszkykultur@gmail.com 

Június első vasárnapján köszöntik a 
köznevelésben és a felsőoktatásban 
dolgozókat.
Június 4-én a Radvánszky kastélyban 
pedagógusnap alkalmából köszön-
tötte Kiss Éva intézményvezető és 
Rusznyák István polgármester az Ál-
talános Iskola dolgozóit.

Pedagógusnap és búcsúzás a kastélyban

„Magyar az, akinek fáj Trianon.” 
Első alkalommal emlékeztünk kö-
zösen június 4-én, a nemzeti össze-
tartozás napján a Trianon-emlék-
műnél.
A programot templomaink harang-
szói nyitották meg ünnepélyesen, 
ezt követően  Rusznyák István pol-
gármester emlékbeszédét hallgat-
hatták meg a megjelentek, majd 
Bartók Szilárd, Bíró Orsolya, István 
Gergely és Juhász Gábor emlékműso-
ra emelte az esemény színvonalát.
A délelőtti események zárásaként 
közintézményeink képviselői meg-
koszorúzták a tavaly felavatott és 
megáldott emlékművet.

Ezen az ünnepi napon köszönt el az iskolától és a munkatársaktól 
Garadnainé Elek Gizella tanító, aki 5 évig és Izsó Pálné tanító, aki 39 évig 
dolgozott ebben az iskolában. A köszöntő szavak után Kiss Éva intézmény-
vezető a nyugdíjba vonulók részére átadta az Emberi Erőforrás Minisztere 
által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket. Ezúton is bol-
dog nyugdíjas éveket kívánunk!

ÉLETKÉPEK

Szent Iván éjszakája
2021. június 26. Kastély udvar

Akadálypálya
Népi játékok

Szalonnasütés
Főzőverseny

Fényfestés
Tűzugrás

A programváltozás jogát fenntartjuk!

További
részletek

hamarosan!

Tűzzsonglőr show

Kézműves sátor
EB sátor

Épül a fitneszterem

Urnafal a temetőkertben

Épül a bölcsőde

Óvodás gyereknap



Örökségünk: 
a pincesor

Parkoló épül a 
falu központjában

Végre pont kerülhet a község frek-
ventált helyén elhelyezkedő ingat-
lan kálváriájára, mely erősen rom-
bolta a településképet az utóbbi 
időszakban.
Május 20-án − a közfoglalkozta-
tottak közreműködésével − elkez-
dődtek a tereprendezési munkák a 
Vértanúk útja 1. szám alatti önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanon.
Az épület elbontását követően par-
koló kerül kialakításra a területen, 
melyet saját forrásból kíván megva-
lósítani az önkormányzat.

Megújul a volt 
pékség épülete

tojás álljon a lakosok rendelkezésé-
re minden nap!
A tojás egy részét a község kony-
háján használják majd fel, na-
gyobb részben pedig a lakos-
ság körében lesz értékesítve! 
Részletek hamarosan!

Továbbá a helyi közfoglalkoztatást 
segítő helyiségek és egy kisbolt is 
kialakításra kerül, ahol a települé-
sen megtermelt és előállított termé-
kek lesznek megtalálhatóak.
Egy, a csoportok (gyerek, felnőtt) fo-
gadására alkalmas műhely is meg-
valósulhat a projektből, ahol a láto-
gatók korszerű és a mai igényeknek 
megfelelő helyszínen elsajátíthat-
ják akár a kosárfonás fortélyait is a 
közeljövőben. A felújítás összesen 
37 520 658 Ft-ból valósul meg!

Megérkeztek a
tyúkok

Megtörtént az első lépés a pincesor 
megóvásáért. Május elején, rögtön-
zött „fórumra” invitálta − a járvá-
nyügyi szabályokat szem előtt tart-
va − Rusznyák István polgármester 
a helyi pincetulajdonosokat.
A település vezetése, kiemelt fel-
adatának tekinti a falu értékeinek
megőrzését és ápolását az itt élők, 
illetve az utókor számára. Ezért első 
lépésként a közfoglalkozatás kere-
tében, elindult a pincesor teljes kita-
karítása és rendezése.A járási startmunka mintaprogram 

keretében valósul meg a Kossuth 
utca 1. szám alatti ingatlan korsze-
rűsítése.
A B.-A.-Z. Megyei Kormány-
hivatal Kazincbarcikai Járá-
si Hivatala együttműködésével 
víz- villany- fűtés korszerűsítés való-
sulhat meg az épületben hamarosan.

A továbbiakban a pincetulajdo-
nosokkal folyamatosan egyeztet-
ve közös erővel további lépéseket 
tervezünk Sajókaza örökségének 
megóvására, amiről természetesen 
tájékoztatni fogjuk Önöket a későb-
biekben.

Új „lakók” vették birtokukba a 
Kossuth 1. szám alatti épület egyik 
helyiségét.
Mint sok más település, községünk 
is az önellátásra törekszik és a hely-
ben termelt vagy előállított termé-
keket részesíti előnyben. Így május 
közepén 231 tojóhibrid érkezett 
a Dunántúlról, hogy saját és helyi

Nyári 
gyermekétkeztetés
Tájékoztatjuk a Szülőket és tör-
vényes Képviselőket, hogy az in-
gyenes szünidei étkezést a nyári 
szünetben június 16-tól augusztus 
13-ig a Gézengúz Napközi Ottho-
nos Óvodában (Rákóczi u. 21.), va-
lamint a Sólyom telepi óvodában 
(Sólyom telep 2.) az étel elvitelével 
biztosítjuk 12:00 és 14:00 óra között!
Az étel napi elviteléről a meghatá-
rozott időponton belül, a szülő ill. 
törvényes képviselőnek kell gon-
doskodnia. Az étel tárolására nincs 
lehetőség, így az időpontot kérjük 
pontosan betartani.
Az alábbi utcákban lakó jogosul-
tak vehetik át a déli meleg ételt:

Gézengúz Óvoda: Arany János, 
Árpád fejedelem, Bajcsy-Zsilinszky, 
Dózsa György utca, Kossuth Lajos, 
Nagykő, Papszer, Petőfi, Sajó, Szent 
István, Széchenyi, Vértanúk.
Sólyom telepi Óvoda: Bányász, 
Hegyalja, Május 1., Sólyom telep, 
Szegfű, Virág utca.

Az étel előre csomagolva kerül 
kiosztásra! Ételhordót nem kell a 

szülőnek biztosítani!


