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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 
a BMH Nonprofi t Kft. a kidobott fenyőfák begyűjtését 
január hónapban végzi. A fenyőfák begyűjtése a vegyes 
hulladék gyűjtési napján folyamatosan történik: Sajókaza 
tekintetében: január 6., 13., 20., 27. (csütörtök).
A dísz és talp nélküli fenyőfákat oly módon szíveskedje-
nek a hulladékgyűjtő edények mellé kihelyezni, hogy azok 
a közlekedést ne akadályozzák.
Az összegyűjtött fenyőfákat a megyében található hulla-
dékkezelő központokba szállítják, ahol az összegyűjtött 
fenyők aprítását követően, komposzt struktúraanyag-
ként kerülnek hasznosításra.

Mozaik
Sajókaza Község Önkormányzatának hivatalos tájékoztató kiadványa

III. évfolyam 9. szám | 2022. január |

Községünk szépkorú polgárait köszöntjük január hónap-
ban. Január 12-én Kiss János 80., január 28-án Szerencse 
László 80., január 30-án Redovai János - településünk 
legidősebb férfi  polgára - 91. születésnapját ünnepli! Isten 
éltesse Őket és további jó egészséget kívánunk ezúton is! 

ÜNNEPELTJEINK A HÓNAPBAN

KIDOBOTT FENYŐFÁK GYŰJTÉSE

RENDKÍVÜLI OLTÁSI NAP
Felhívjuk a Lakosság fi gyelmét, hogy településünkön is 
rendkívüli oltási napok lesznek január hónapban. Kérjük 
Önöket, éljenek az oltás lehetőségével!

Dr. Czenke Antal
2022. január 28. péntek 14:00-tól

2022. január 29. szombat 09:00-tól
Kérjük, az oltóanyag rendelés miatt oltási igényét elő-
re jelezze – rendelési időben – az alábbi telefonszámon: 
48/886-433.

Továbbra is várjuk kedves Vásárlóinkat minden kedden 
és pénteken 9:00-től 11:00-ig, a Sajókazai Kosárfonók és 
a Sajókazai Településüzemeltető és Szolgáltató Nonprofi t 
Kft. épületében (Kossuth utca 1.). Minden kedden és 
pénteken friss tojás 35,-Ft-os darabáron!

FRISS TOJÁS

A MŰVELŐDÉSI HÁZ SZOLGÁLTATÁSAI

TOVÁBBI HÍREINK

IMPRESSZUM

Továbbra is várunk Mindenkit a Radvánszky Béla
Művelődési Ház és Könyvtárba, ahol kollégáink készség-
gel állnak rendelkezésükre!
Díjmentes szolgáltatások: internethasználat, elektro-
nikus ügyintézés, könyvtárhasználat. Térítés ellenében 
igénybe vehető szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, 
szkennelés, laminálás, spirálozás, fax küldés, VHS digita-
lizálás, terembérlés.
Családi eseményekre (születésnap, keresztelő, házassági 
évforduló, stb.)  helyiségek bérbeadását vállaljuk kedvező 
áron! Keressenek minket bizalommal!
Elérhetőségek: Sajókaza, Kossuth utca 6.; tel.:
48/355-048; email: radvanszkykultur@gmail.com;
www.facebook.com/radvanszkykultur
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NÁLUNK TÖRTÉNT - VISSZATEKINTÉS A 2021-ES ÉVRE
Bár a tavalyi évben is folyamatosan 
beszámoltunk Önöknek a telepü-
lést érintő fejlesztésekről és beruhá-
zásokról itt a Mozaik hasábjain és 
közösségi oldalunkon, most még is 
idézzük fel mi is történt a településen 
a 2021-es évben, valamint tekintsünk 
előre az előttünk álló esztendőre is.

Tavasszal kezdődött el a Sólyom telep 
1. szám alatti önkormányzati tulajdo-
nú bölcsőde kivitelezése a Területi 
Operatív Program keretében, melyre 
299 990 000,-Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert önkormányzatunk.
Ugyancsak a Területi Operatív Prog-
ram keretében a Művelődési Ház 
energetikai fejlesztésére (fűtéskor-
szerűsítés, nyílászárócsere, homlok-
zati hőszigetelés, napelem bővítés)
105 278 300 Ft támogatást ítéltek 
meg településünk részére. A projekt 
tekintetében a támogatói szerződés 
aláírásra került és az év végén a köz-
beszerzés is kiírásra került, így hama-
rosan elindulhatnak itt is a kivitelezé-
si munkálatok.
A Magyar Falu Program keretében 
több pályázatunk is pozitív elbírálás-
ban részesült a tavalyi évben.

Így megvalósulhatott a Sólyom tele-
pi óvoda udvari játékainak fejlesztése
4 999 473,-Ft-ból és tornaszoba épí-
tése 29 851 968,-Ft-ból.
Temetőkerti urnafal létesítésere
3 447 712,-Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesültünk.
2021. évben meghirdetett önkor-
mányzati járdaépítés/felújítás anyag-
támogatására 4 909 185,-Ft-ot nyer-
tünk, melyből a Vértanúk, Kossuth 
Lajos, Petőfi  és Széchenyi utcák jár-
da felújításához szükséges anyagokat 
fogjuk megvásárolni ez évben.
A múlt évben meghirdetett kom-
munális eszközbeszerzés alprogram 
keretében összesen 14 631 416,-Ft 
támogatásban részesültünk , melyből 
elektromos üzemű haszonjármű kerül 
még idén beszerzésére.

Pozitív elbírálással végződött több, a 
Belügyminisztérium által kiírt pályá-
zatunk is. Így az önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések című 
pályázat alapján 17 213 500,-Ft ösz-
szegből, a Széchenyi- és Bajcsy-Zsi-
linszky utcák és a Vértanúk útja (171 
méteres szakasza) kerülnek felújításra, 
melyhez 3 037 676,-Ft önerőt bizto-
sít a község. Az aszfaltozási munkák 
még idén megvalósulnak.
Szociális célú tűzifa támogatás címen 
13 512 800,-Ft támogatásban része-
sültünk, így a jogosult kérelmezők 
között 665 erdei köbméter tűzifa ke-
rült egyenlő részben elosztva. A tűzifa 

beszállításhoz a községbe, valamint 
a lakosság számára kiszállításához
3 325 000,-Ft önerőt biztosított
a település.

2020. évben kiírt önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések 
pályázaton 19 632 898,-Ft-ot nyer-
tünk, 3 801 967,-Ft önerő biztosítá-
sa mellett a Papszer u. 2. szám alatti 
ingatlanon lévő épület felújítására. 
A munkálatok 2021. október 30-án
befejeződtek.
A kistelepülési önkormányzati ren-
dezvények támogatására kiírt pályá-
zaton 1 000 000,-Ft-ot nyertünk, me-
lyet az augusztusi Sajókazai Napok 
rendezvény költségeire fordítottunk.

A Gézengúz Napközi Otthonos Óvo-
da az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által kiírt Kincses Kultúróvoda 
pályázaton 1 500 000,-Ft-ot nyert, 
mely ez évben kerül felhasználásra a 
Radvánszky Napok keretén belül.

A bölcsőde épülete

Tornaszoba a Sólyom telepi óvodában

Urnafal a temetőkertben

A fitneszterem épülete

Sajókazai Napok - Lord koncert

Településünk közel fél 
milliárd forint pályázati 
forrásban részesült!
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Pálinkafesztivál
2022. március 12.

részletek hamarosan...



Összességében elmondható, hogy 
a tavalyi évben önkormányzatunk 
100 %-ban kihasználta a pályázati 
lehetőségeket és így közel fél mil-
liárd forint támogatásban részesült 
településünk! A 2021-es év mérle-
ge után, tekintsük át a folyamatban 
lévő beruházásokat, fejlesztéseket 
és terveket.
Megvalósul a  község közvilágításá-
nak korszerűsítése, mely a közvilágí-
tási lámpatestek LED-es korszerű-
sítését foglalja magában, egy 12 éves 
futamidőre szóló szolgáltatási konst-
rukcióban.
A Nemzeti Szabadidős-Egészség 
Sportpark Program keretében sport-
park kialakítására kerül sor a Sólyom 
telepen lévő önkormányzati tulajdo-
nú ingatlanon.
A Lakosság biztonságérzetét javítva 
folyamatban van a település térfi gyelő 
kamerarendszerének bővítése, mely-
re a Képviselő-testület biztosított
2 691 972,-Ft + ÁFA összeget.

Saját erőből folyik a Petőfi  úton 
egy parkoló (9+1) építése, mely-
re a Képviselő-testület biztosított
6 699 521,-Ft + ÁFA összeget.
Beadásra került és elbírálás alatt áll a 
Leader Unió Helyi Közösségi Egye-
sület - Közösségi célú fejlesztések 
támogatása című felhívásra beadott 

pályázatunk, 
mely a Pap-
szer u. 2. szám 
alatti ingat-
lan épületé-
ben kialakított 
fi tneszterem 
b e r e n d e -

zéseire vonatkozik, az igényelt tá-
mogatás összege 18 624 503,-Ft, 
a saját erő összege 980 237,-Ft.

Előkészítés alatt, illetve be-
adás előtt álló pályázatok: Be-
adásra került a TOP Plusz-3.3.1-
21 „Gyermeknevelést támogató hu-
mán infrastruktúra fejlesztése pá-
lyázat, mely a Sólyom telepi óvoda
2 csoporttal történő bővítésére vo-
natkozik. A pályázat keretében ösz-
szesen 400 000 000,-Ft vissza nem 
térítendő támogatás igényelhető.
Beadásra került  a TOP Plusz-1.2.1-21 
Élhető települések pályázat, mely a 
Radvánszky Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár belső felújítását, a ke-
rítés felújítását és az udvar térköve-
zését foglalja magában. A pályázat 
keretében összesen 300 000 000,-Ft
vissza nem térítendő támogatás igé-
nyelhető.

A Magyar Falu Program keretében 
beadás előtt áll a Bajcsy-Zsilinszky u. 
2. szám alatti orvosi szolgálati lakás
felújítását célzó pályázatunk, valamint 
a Szegfű út építésének pályázata, 
melyek a tavalyi évben elutasításra 
kerültek. Most ismét pályázunk!
Ugyancsak a Magyar Falu Program 
keretében előkészítés alatt áll a Kö-
zösségszervezéshez kapcsolódó esz-
közbeszerzés és közösségszervező 
bértámogatása című pályázat, mely-
re összesen 5 525 600,-Ft keretösz-
szeg áll rendelkezésre a kiírás szerint.

A napokban Képviselő-testületi 
döntés született két, a Belügymi-
nisztérium által kiírt pályázat beadá-
sáról. Az egyik a szociális célú tü-
zelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatás 2022. évi igénylése, mely 
pályázat minden évben pozitív el-
bírálásban részesül, a másik melyről
 - többek között - egyhangú döntés 
született a 2022. január 13-ai Kép-
viselő-testületi ülésen az az önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések 2022. évi pályázata.
A felhívás célja - az előző évekhez ha-
sonlóan - a bölcsődei és óvodai ellá-
tás, az egészségügyi alapellátás felté-
teleinek biztosítása, javítása, valamint 
a közös önkormányzati hivatal szék-
helyének fejlesztése, felújítása. Célja 
továbbá a rendszeres testmozgás elő-
segítéséhez szükséges feltételek meg-
teremtése, valamint az önkormányza-
ti tulajdonú, belterületi közlekedési 
infrastruktúra fejlesztésének támo-
gatása.
Pozitív elbírálás esetén a 48-as utca 
és az Ősz utca is új aszfaltburkolatot 
kaphat a községben!

Mint ahogy láthatja a Kedves Olvasó 
a tavalyi évhez hasonlóan, idén is ren-
geteg minden vár ránk! Így a 2021-es 
év lendületével vágunk neki közösen, 
az Önök támogatásával az előttünk 
álló feladatoknak, hogy mind élhe-
tőbb életet, mind szebb településké-
pet alakítsunk ki itt, SAJÓKAZÁN!

Faültetés az óvodában Színpadon a Parno Graszt Lecsófesztivál

A felújított szovjet emlékmű átadása Ónodon jártunk Márton-nap az óvodában

Advent a Főtéren Mindenki karácsonyfája Kupakgyűjtés

Örömtánc az Őszikék közreműködésével Szent Iván éjszakája A településen járt a Mikulás

NÁLUNK TÖRTÉNT - KÉPEKBEN A 2021-ES ÉVNÁLUNK TÖRTÉNT - ELŐRETEKINTÉS A 2022-ES ÉVRE

Épül a parkoló a Petőfi utcán

A Tavasz utca átadása - 2021.09.23

Elismerésben részesült önkormányzatunk A Közfoglalkoztatási Központ átadása A Megyei Bányásznapon jártunk


