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ÁTADÁSRA KERÜLT A BÖLCSŐDE ÉPÜLETE

Minden város és község életében nagy 
ünnep az, ha egy bölcsőde elkészül, 
ami a családok, gyermekek ünnepe is 
- mondta Fülöp Attila a Belügyminisz-
térium gondoskodáspolitikáért felelős 
államtitkára.
Június 7-én kedden, ünnepélyes keretek 
között átadásra került a mintegy 300 
millió forint kormányzati támogatás-
ból megvalósuló bölcsőde épülete. Az 
elkészült beruházást követően, összesen 
24 gyermek veheti birtokába az intéz-
ményt hamarosan.
A teljes körűen, korszerűen felújított 
épület annak a nagyszabású országos 
bölcsődefejlesztési programnak a része, 
amelynek célja a vidék megtartóerejé-
nek erősítése - mondta Fülöp Attila a 
szalagátvágást megelőzően. Az állam- 

titkár továbbá megjegyezte, hogy Sa-
jókazán megvoltak a szociális alapszol-
gáltatások, van tanoda és Biztos Kezdet 
Gyerekház is. Ez a létesítményhálózat 
bővült a most átadott bölcsődével.
Rusznyák István polgármester és Fülöp 
Attila államtitkár köszöntő beszédjét 
követően a legkisebbek műsorát tekint-
hették meg az eseményre ellátogatók, 
melyet az ünnepélyes kulcsátadás kö-
vetett, melyet Petercsákné Fonó Andrea 
intézményvezető vehetett át községünk 
polgármesterétől.
Végül, de nem utolsó sorban az ünne-
pélyes szalagátvágást követően Tran Si 
Nghi Ferenc sdb plébános megszentelte 
az immár átadott épületet.
Az intézmény várhatóan szeptember-
ben telik majd meg gyermekzsivajjal.

BALLAGÁS

Településükön lezajlottak a ballagá-
si ünnepségek. Először a Sajókazai 
Balassi Bálint Általános Iskola tanulói 
vettek búcsút iskolájuktól június 15-én 
szerdán, majd a legkisebbek is elkö-
szöntek az óvónőktől és dadusoktól jú-
nius 17-én pénteken a Művelődési Ház 
udvarán tartott ballagási ünnepségen.

Június 6-án első alkalommal rendez-
tünk Pünkösdi koncertet a Sajókazai 
Munkás Szent József-templomban.
Tran Si Nghi Ferenc sdb plébános kö-
szöntő szavait követően László Attila 
lépett fel a templom képzeletbeli szín-

PÜNKÖSD

padán, aki immár harmadik alkalommal 
látogatott el községünkbe. Az egy órás 
koncerten közel száz fő hallgathatta az 
erdélyi származású énekes dalait a kato-
likus templomban.

KASTÉLYKONCERT
2022. július 16. 16:00

PROGRAMAJÁNLÓ

Bundzik Tímea orgonaművész és
Váradi Zoltán hegedűművész

koncertje

Radvánszky-kastély
 Sajókaza, Ady Endre utca 2.

Fotó: Pálinkó Gábor

Helyszín: Radvánszky-kastély

Szeretettel várunk Mindenkit!
A PROGRAM INGYENES!



GYERMEKNAP
2022. május 27-én első alkalommal ren-
dezett nagyszabású gyermeknapot a te-
lepülés az óvodások és iskolások számá-
ra a Sajókazai Balassi Bálint Általános 
Iskolával közösen a Radvánszky-kastély 
udvarán.
Az óvodások és iskolások először egy ka-
rate bemutatót tekinthettek meg, majd 
a tízórai elfogyasztása után a Zenebo-
na Társulat szórakoztatta a gyerekeket 
a kastélyteraszon. A délelőtt folyamán 
több lehetőség közül is válogathattak a 
legkisebbek: ugrálóvár, kézműves fog-
lalkozás, arcfestés, zsetonszerző játékok, 
turmixbringa, reflexjáték, stb. és rá-
adásként, kipróbálhattak egy mentő- és 
rendőrautót is.

GOMBAVÁSÁR

NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS

A nap zárása előtt, egy látványos és in-
teraktív bicikli bemutatón is részt ve-
hettek a gyermekek, majd egy önfeledt 
habparty zárta le méltón a Sajókazai 
Gyermeknapot.

telével biztosítjuk 12:00 és 14:00 óra 
között az elmúlt évek rendje és utcabe-
osztásai szerint. 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az étel tá-
rolására nincs lehetőség, így az időpon-
tot kérjük pontosan betartani. Az étel 
előrecsomagolva kerül kiosztásra, étel-
hordót nem kell a szülőnek biztosítani! 
Kérjük azon Szülőket, aki igényelte az 
étkezést gyermeke részére, vegye is át a 
nevezett napokon!
A szünidei étkezés napjai: június 16. - 

június 30., július 1. - július 31., 
augusztus 1. - augusztus 15.

Örömmel értesítjük a Lakosságot, hogy 
május végén  - a tojásárusítás mellett 
- , elindult településünkön a gom-
baárusítás is! A Kossuth utca 1. szám 
alatt található ingatlanon (a volt pékség

SEMMELWEIS NAP
Július 1-je Semmelweis Nap, a magyar 
egészségügy napja, egyben az egészség-
ügyi dolgozók számára munkaszüneti 
nap.
Így értesítjük Önöket, hogy július 1-jén 
zárva lesznek a háziorvosi rendelők, 
a fogorvosi rendelők, a szakorvosi 
rendelők és védőnői tanácsadók. Az 
egészségügyi szolgáltatók a folyama-
tos egészségügyi ellátást július 1-én az 
ügyeleti rend szerint biztosítják. Meg-
értésüket köszönjük!

FORGALOMKORLÁTOZÁS

2022. július 2-3. között Kazincbarci-
kán és környékén rendezik a Rally2 és 
a Rally3 mezőnye számára a Greenplan 
Kazincbarcika Rallyt.
A rendezvény során több közúti szakasz 
kerül igénybevételre és ez több megyei 
települést is érint, így Sajókazát is.
Községünk tekintetében a következő 
napon lehet teljes lezárásra számítani 
a Sajókazát és Felsőnyárádot össze-
kötő útvonalon (2603): 2022. július 3. 
vasárnap 07:15-17:00.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy tájé-
kozódjanak a lezárásokról mielőtt útnak 
indulnak a nevezett napon a kellemet-
lenségek elkerülése miatt.
További információért látogassanak el a 
www.borsodmotorsport.hu honlapra.

épülete) kedd és pénteki napokon 9-11 
óra között vásárolhatnak Champignon 
gombát 800 Ft/kg-os áron!
További információért és későbbi 
igényleadásért kérjük, hogy a helyszí-
nen érdeklődjenek a nevezett napokon, 
valamint telefonon a 48/355 001-es te-
lefonszámon.

Ezúton értesítjük a Szülőket és törvé-
nyes Képviselőket, hogy az ingyenes 
szünidei étkeztetést - az azt előzetesen 
igénylők számára - a nyári szünetben 
az önkormányzat fenntartásában lévő 
Konyhán (Sajókaza, Ady Endre utca 2.), 
valamint a Sólyom telepi óvodában 
(Sajókaza, Sólyom telep 2.) az étel elvi-

SAJÓKAZA TELEVÍZIÓ
Az utóbbi időszakban tapasztalhatták a 
településen élők, hogy a helyi televízió 
csatornáján és képújság hasábjain nem 
mutatkozott túlzott aktivitás, amit most 
szeretnénk „orvosolni”.
A már megszokott struktúrában de fris-
sebbnél frissebb tartalommal fogunk is-
mét jelentkezni Önök számára a szerdai 
napokon 16 órai kezdettel! Az adások 
a megszokott helyen lesznek elérhetőek 
a Parisat Kft. analóg csatornakiosztá-
sán, valamint adásaink visszanézhetőek 
lesznek a Youtube felületén is!
További információért, kövessék fi-
gyelemmel Facebook oldalunkat: 
www.facebook.com/sajokaza


