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ISKOLAI BEIRATKOZÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HÚSVÉT

Értesítem a Kedves Szülőket, hogy a 
Sajókazai Balassi Bálint Általános Is-
kolában a beiratkozás időpontja:
2021. április 21-22.
A Sajókazai óvodákba járó gyermekek 
szüleivel írásban is felvesszük a kapcso-
latot, időpontot is biztosítunk. Kérjük, 
hogy a levélben található információk-
nak megfelelően járjanak el.
Tájékoztatjuk a sajókazai állandó lak-
címmel, vagy tartózkodási hellyel ren-
delkező – de nem a sajókazai óvodába 
járó – gyermekek szüleit, hogy az aláb-
bi elérhetőségek valamelyikén jelezzék 
április 21-én (csütörtökön) 16:00 óráig, 
hogy gyermeküket melyik iskolába írat-
ják be.
Minden sajókazai tanköteles korú gyer-
mekkel kapcsolatosan adatszolgáltatási 
kötelezettségünk van.

Elérhetőségeink:
Telefonszám: 06 48 505 203

E-mail: kazasuli@gmail.com
Kiss Éva intézményvezető

Értesítem a Kedves Szülőket, hogy az 
egységes óvodai beiratkozás 2022. áp-
rilis 19-től 2022. április 22-ig minden 
nap 8:00-12:00-ig lesz a Rákóczi utcai 
óvodában.
A beiratkozáshoz szükséges a gyer-
mek: születési anyakönyvi kivonata, 
vagy személyigazolványa, TAJ kártyája, 
lakcím igazolványa, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményről szóló ha-
tározat hátrányos- és/vagy halmozottan 
hátrányos helyzet megállapításáról szó-
ló határozat.
A szülő: személyi igazolványa, lakcím-
kártyája.

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a kije-
lölt napokon és időpontban keressék fel 
az óvodánkat és írassák be óvodáskorú 
gyermekeiket.

Petercsákné Fonó Andrea int. vez.

„Én vagyok a világ 
világossága: aki 
engem követ, nem 
jár sötétségben, 
hanem övé lesz az 
élet világossága.” 
Jn 8,12

Sajókaza Község Önkormányzata nevében
áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk!

Rusznyák István
polgármester

Izsó Pál
alpolgármester

facebook.com/sajokaza

Friss és naprakész
információk a
településről!



Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a 
BMH Nonprofi t Kft. áprilisban indítja 
a házhoz menő zöld hulladék gyűjtését!

A zöld hulladék elszállítása 
kéthetente történik

április 1. - november 30.
közötti időszakban.

(SAJÓKAZA-KEDD)

ZÖLD HULLADÉK

A gyűjtőedényekbe és zsákokba 
kizárólag zöld hulladék helyezhető el: 
falevél, ágynyesedék, vágott fű, gyom,
stb.
A közterületet nem szennyező módon 
a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 
cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra 
darabolva, kötegelve helyezhetők el a 
zsákok mellett. A nem kötegelt ágak 
nem kerülnek elszállításra!
Amennyiben a zsák, illetve az 
edényzet űrméretét meghaladó zöld 
hulladék keletkezik a háztartásban, 
abban az esetben a keletkezett zöld 
hulladék a hulladékudvarokban 
- Kazincbarcika, 2627/3 hrsz. - 
negyedévente 250 kilogrammig
ingyenesen leadható!

TOUR DE HONGRIE 2022
Ezúton értesítjük a Lakosságot, hogy 
2022. május 11-én Csákvárról indul 
és május 15-én Gyöngyös-Kékestetőn 
ér véget Magyarország legnagyobb 
kerékpáros eseménye, az ötnapos Tour 
de Hongrie országúti kerékpáros 
körverseny, amely áthalad a mi 
településünkön is.
A Magyar Kerékpáros Körverseny 
2022. május 14-én, várhatóan 13:49 
perckor halad át Sajókaza településen 
(Bekötőút, Kossuth utca, Rákóczi 
Ferenc utca). Szélsőséges időjárási
körülmények között változhat az 
időpont +/- 10 percet.
A verseny teljes útvonalzárással 
zajlik. Az útvonal zárását és terelését 
az Országos Rendőr-főkapitányság 
koordinálja a megyei főkapitányságok 
segítségével. A mezőny előtt 15-30 
perccel zárják le az utakat. Kérjük, hogy 
a verseny útvonalán ne parkoljanak, 
mert az útpályára belógó járművek 
növelik a balesetveszélyt!

éppen ezért rengeteg földi és légi 
felvétel is megjelenik a műsorban.  
Ezért  úgynevezett „élőképekkel” is 
készülhetnek – a szervezők javaslata 
alapján – a lakosok és civil szervezetek 
(pl. levegőből látható alakzatok stb., 
táncosok), amelyek ezt követően
népszerű tartalmakká válhatnak 
médiában és a videó megosztó 
portálokon.

A versenyt a TV társaságok 
ugyanolyan magas színvonalú technikai 
felszereltséggel közvetítik, mint a 
világ legnagyobb kerékpárversenyeit,

TESZEDD! AKCIÓ

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akció ma hazánk 
legnagyobb önkéntes mozgalma, 
ami idén immár tizedik alkalommal 
valósul meg május első hetében. A 
szemétgyűjtési akció keretében szerte az 
országban „nagytakarítanak” a TeSzedd! 
önkéntesei.
Az idei évben Sajókaza település részt 
vállal az akcióban! A szemétszedés 
időpontja: 2022. május 4. (szerda) 
10:00. Találkozási pont: Művelődési 
Ház.
Bővebb információt a facebook 
oldalunkon (facebook.com/sajokaza)
találnak majd hamarosan!
Az országos eseményről az alábbi 
honlapon is tájékozódhatnak: 
szelektalok.hu

AJÁNLÓ

Radvánszky-kastély

A kiállítás 2022. május 8-ig tekinthető 
meg a Radvánszky-kastélyban előzetes 
egyeztetést követően!

Időpont-egyeztetés:
Művelődési Ház 48 355 048

Lévai Ákos 30 292 5533

SZÍNHATÁS
Sin István alkotó kiállítása

festmények, akvarellek, kézműves naplók 
vendég alkotók:

Bátori Krisztina és
Muszka-Seres Marianna 

FEJLESZTÉSEK RÖVIDEN
Hamarosan elkezdődik a település 
közvilágításának korszerűsítése! A 
fejlesztés során LED-es lámpatestek 
kerülnek felszerelése minden utcában!
2022. március 31-én elkezdődtek 
községünkben a Vértanúk, Bajcsy-
Zsilinszky és Széchenyi utak
aszfaltozási munkálatai, melyek 2022. 
május 16-ig be is fejeződnek.
Április elején elkészült a Petőfi  utcai 
parkoló (9+1)! A Képviselő-testület
6 699 521,-Ft + ÁFA összeget biztosított 
az építésre.
Végül, de nem utolsó sorban a 
Művelődési Ház energetikai fejlesztése 
(fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, 
hőszigetelés, napelem bővítés) is 
kivitelezési szakaszba lép hamarosan. 
A fejlesztés 105 278 300,-Ft összegből 
valósul meg!


