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Sajókaza Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

A hatmilliárd forintos keretösszegű önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására beadott pályázatunkat a Bel-
ügyminiszter 2021. június 29-én elbírálta és 
17 213 500,-Ft támogatásban részesült önkormány-
zatunk!
A pályázat keretében a Széchenyi, 
Vértanúk és Bajcsy-Zsilinszky utak felújítására 
fog sor kerülni hamarosan. Önkormányzatunk az 
elnyert támogatás mellett, 3 037 676,-Ft önerőt biz-
tosított a pályázathoz.
Az említett pályázaton kívül augusztus hónapban 
a Tavasz utca aszfaltozására is sor kerül.

Augusztus 9. 16:00 | Radvánszky-kastély |
Mező István karikaturista könyvbemutatója

Nyári különkiadás

Programajánló

Augusztus 17-21. | Kastélyudvar |
SAJÓKAZAI NAPOK
Augusztus 28. | Kastélyudvar |
Lecsófesztivál

RÖVID HÍREINK

Örömmel tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a tele-
pülés teljes területén megújul a közvilágítási há-
lózat!
A beruházás keretében a hagyományos lámpákat 
leszerelik és helyettük új, korszerű LED világító-
testek kerülnek felszerelésre.
Bízunk benne, hogy a  korszerűsítéssel a település 
lakóinak komfort és közbiztonság érzete is jelen-
tősen javulni fog.

Aszfaltozás a községben

Közvilágítás korszerűsítés COVID-19 INFORMÁCIÓ
Az Operatív Törzs lehetővé tette a harmadik oltást 
mindenkinek, augusztus 1-től mely az új, agresszív 
vírusmutánsok megjelenése miatt indokolt! 
Így augusztus elején a harmadik oltásra is foglal-
hatnak időpontot a www.eeszt.gov.hu honlapon 
azok, akik már legalább négy hónapja megkapták 
a második oltást.
Amennyiben nem élt a második körös oltási le-
hetőségével még, akkor keresse fel háziorvosát 
augusztus 8-ig és soron kívül lehetőséget kap az 
oltásra a BAZ MKK EOK Oltópontban! Elérhető 
vakcinák: Pfizer, Szputnyik, Sinopharm, Astraze-
neca. További információkért keresse háziorvosát!

Zöldségvásár
Minden héten kedden és pénteken a Piactéren 
9-től 11-ig! Szezonális zöldség is friss tojás! Várjuk 
régi és új vásárlóinkat.

SAJÓKAZAI NAPOK - információ
Szeretettel várunk idén is Mindenkit augusztus 
17-e és 21-e között a 2021-es Sajókazai Napokra a 
kastélyudvaron. Fontos információ, hogy a prog-
ramokon koronavírus ellen nem védett személy is 
részt vehet, de a létszámkorlátozás (max. 1500 fő) 
továbbra is érvényben van a rendezvények tekin-
tetében.
Jegyeket elővételben augusztustól a Művelődési 
Házban és Polgármesteri Hivatalban tudnak vásá-
rolni, de a helyszínen is lehetőség lesz rá természe-
tesen. Belépőjegyes napok: aug. 17., 18., 19. Ingye-
nes napok: aug. 20., 21.
A rendezvény helyszínére kizárólag érvényes jegy-
gyel és karszalaggal lehet belépni! Bővebb informá-
ció: 48/355-048



A programokon koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet!SAJÓKAZAI NAPOK
a u g u s z t u s  1 7 - 2 1.

AUGUSZTUS 17. KEDD - KASTÉLYUDVAR

Sodrás Amatőr Színtársulat: Anconai szerelmesek

Zenés komédia két felvonásban19:00

AUGUSZTUS 18. SZERDA - KASTÉLYUDVAR

19:30 KORDA GYÖRGY ÉS BALÁZS KLÁRI

21:00 PARNO GRASZT
AUGUSZTUS 19. CSÜTÖRTÖK - KASTÉLYUDVAR

18:00 AB/CD
20:00 LORD

AUGUSZTUS 20. PÉNTEK

10:00 Az új kenyér ünnepe - Főtér

14:00 Kerekes István (Kazincbarcika) fotókiállítás megnyitója

Közreműködik: Juhász Marci - Radvánszky kastély

19:30 YOUNG G
20:30 BERECZKI ZOLTÁN
AUGUSZTUS 21. SZOMBAT - KASTÉLYUDVAR

BELÉPŐJEGY

felnőtt: 1000,-Ft / nap

14 éves korig: 600,-Ft / nap
6 év alatt: ingyenes

HETIJEGY: 2500,- FT

Jegyek elővételben: Művelődési Ház, Polgármesteri Hivatal

Bővebb információ és tájékoztatás: 48/355-048

INGYENES

INGYENES

A KONCERTEK HELYSZÍNE:

Sajókaza, Ady Endre utca 2.


