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Átadásra kerültek az 
idei kitüntetések
Államalapító Szent István királyunk tiszteletére és az 
új kenyér megáldására rendeztük meg községi ün-
nepségünket augusztus 20-án.

Rusznyák István polgármester ünnepi köszöntő gon-
dolatait követően a főtérre kilátogatók, Bíró Orsolya és 
Juhász Gábor műsorát hallgathatták meg, amit a ha-
gyományos kitüntetések átadása követett. A programot 
a történelmi egyházak képviselőinek áldása és szente-
lése zárta.
Idén hárman részesültek Sajókaza Község Polgármes-
terének elismerésében, nevezetesen: Berentés János, 
Cséki Győző és Pákó Imre.
Berentés János igazi közösségi ember, aki többek között 
20 évig aktív résztvevője volt a település sportélének is. 
Mindenkinek szívesen segített a településen, illetve ha 
egészsége engedi, a mai napig is. Évtizedek óta önzet-
lenül támogatja települést is: az önkormányzat gépe-
ihez alkatrészeket gyárt, karbantartja az asztalosipari 
gépeket és fűnyíró eszközöket valamint a traktorokat. 
Szorgalmas, önzetlen munkáját és segítségét ezúton 
is köszönjük!

OKTÓBER 1.

AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA

Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Sok szeretettel köszöntjük a  
település szépkorú Polgárait!

OKTÓBER 17-21.OKTÓBER 17-21.

I N G Y E N E S
G Y E R M E K S Z E M É S Z E T I
S Z Ű R Ő V I Z S G Á L A T

További részletek és igénybejelentés
Tel.: 06 20 988 1868 (Abari Kovács Beáta)
Jelenlét Pont: Ifjúság utca 8. (08:00-16:00)

s

A Máltai Szemészeti Szűrőcsoport 2019. évben 
indította útjára a Felzárkózó Települések 

Programban résztvevő településeken a rendszerszintű 
gyermekszemészeti szűréseket a 0-18 éves korú 

gyermekek körében.

SAJÓKAZASAJÓKAZA
Minden GYERMEK (0-18) számára!

Cséki Győző 17 éve lelkész a Miskolc Üdvhadsereg gyü-
lekezetében. 2015 óta végeznek a településünkön lelki 
és szociális munkát, töretlenül hirdetik az evangéliu-
mot. Az indulásnál a jelenlétre helyezték a hangsúlyt. 
Gyermek és felnőtt istentiszteleti alkalmakat és biblia 
órákat tartottak a roma nemzetiségi önkormányzat 
épületében, valamint gyerekfoglalkozásokat és tábo-
rokat is szerveztek. 2016-ban egy a bányász utcán ta-
lálható lakást vásároltak meg, melyet felújítottak és 
berendeztek. Az épület a mai napig gyülekezeti ház-
ként működik. Az elmúlt években elhozták hozzánk a 
Szimfónia programot, mely a hátrányos helyzetű gye-
rekeknek biztosít zeneoktatást. Köszönjük áldozatos 
munkáját!
Pákó Imre 2020-ban érkezett Sajókazára de nem egye-
dül, hanem egy 9 főből álló csapattal akik előtte Ke-
leméri Kosárfonók néven váltak ismerté. Jelenleg egy 
korszerű, jól felszerelt épületben, családias légkörben 
dolgoznak. A Kossuth utcai boltban, nagyon sok álta-
luk készített terméket találhatunk: különböző kosarak, 
tálcák, üvegek, kerti bútorok, stb. Az ország minden tá-
járól vásároltak már náluk sőt, külföldi megrendeléseik 
is voltak. Munkájuk mellett, a falu életébe is bekapcso-
lódnak rendszeresen. A település programjainak aktív 
résztvevői, segítői és támogatói. További eredményes 
munkát kívánunk!



Lakossági tájékoztató 
rágcsálóirtásról
Településünkön ismét elszaporodtak a kártevő rág-
csálók, ezért az önkormányzat újra akciót szervez!

A felhívás keretében háztartásonként kedvezménye-
sen juthat minden igénylő egy darab méreggel feltöl-
tött etetőládához 2175,-Ft-os áron. Ha Ön már rendel-
kezik etetőládával, akkor a méreggel feltöltés ára most 
csak 500,-Ft. A kedvezményes ár, egy darab feltöltésre 
és/vagy egy darab etetőládára vonatkozik háztartá-
sonként! További láda illetve feltöltés, már teljes áron 
(etetőláda: 3430,-Ft; feltöltés: 1270,-Ft) igényelhető.
A ládák kiosztása és feltöltése szerve-
zett formában, szakember segítségé-
vel fog történni 2022. október 8-9. között. 
Jelentkezési határidő: 2022. október 3.
Igénybejelentés: 48/355-001 vagy személyesen a Pol-
gármesteri Hivatalban.
Kérjük a Lakosságot, hogy lehetőségeikhez mérten – 
a lakóingatlanok rendben tartása mellett – járuljanak 
hozzá ily módon a rágcsálók visszaszorításához!

Népszámlálás 2022. 
Feleljünk, egymásért!
Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország 
teljes népességére és az összes lakására kiterjedő 
népszámlálás.

Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség 
számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapo-
táról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nem-
zetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörül-
ményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi 
CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk min-
dennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasá-
gi döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések 
alapjául szolgálnak.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyar-
országi lakcímre szeptember utolsó napjaiban pos-
tai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan érkezik 
a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel. 
Annak érdekében, hogy a felkérőlevél minden háztar-
tásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás előtt min-
denki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a kerítésén 
látható legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik 
a felkérőleveleket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, 
hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a 
népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 
12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével 
minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki 
tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszám-
lálás honlapján (nepszamlalas2022.hu). 

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi sze-
mélyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban lak-
nak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló 
állapotot alapul véve kell válaszolni.
A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten ok-
tóber 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra 
létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, 
amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű 
kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig on-
line kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjá-
tékban vehetnek részt, amelynek keretében az online 
kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 
forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöl-
tők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, 
a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert 
azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online 
válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a ház-
tartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az on-
line kitöltés lehetőségével, október 17. és november 
20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik table-
ten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem 
számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az 
adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 
28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek 
ennek eleget.  Feleljünk, egymásért!

Kérdőívet kell kitölteni: mindenkiről, aki Magyaror-
szágon él, azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rö-
videbb ideig külföldön tartózkodnak. A külföldi állam-
polgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon 
tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyi-
latkozunk. Az ország területén minden: lakás, lakott 
üdülő és lakott egyéb lakóegység, közösségi éjszakai el-
helyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik. 
(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban 
álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki 
kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)

Felhívás! Barnakőszén 
igényfelmérés
A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tü-
zelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdeké-
ben fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét 
a fűtési szezonra.

Kérjük a tisztelt Lakosságot, amennyiben háztar-
tásában van barnakőszén felhasználás, illetve ter-
vezi azt, úgy várható felhasználási igényét jelezze 
SZEPTEMBER 29-ig hivatalunk felé az alábbi adatok 
megadásával: név, lakcím és mennyiség mázsában 
kifejezve.

Igényét Budai Zoltánné ügyintézőnek az 
alábbi formában jelezheti

Személyesen: Polgármesteri Hivatal, 
telefonon: 48 355 001, 

E-mailben: titkarsag@sajokaza.hu

Közérdekű

Fűtési szezon

Fejlesztések

Sajókaza épül, szépül 
Községünkben több fejlesztés és beruházás is történt 
az elmúlt időszakban.

Augusztus 30-án egy Cenntro Logistar 200T Pickup 
típusú haszonjárművel bővült a település eszközál-
lománya, mely 100 %-ban elektromos meghajtású. 
2021-ben a Magyar Falu Program: Kommunális esz-
köz beszerzése című pályázaton összesen 14 199 616 
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült köz-
ségünk. A jármű megvásárláshoz a Képviselő-testület 
közel 500 000 Ft önerőt biztosított.
Az elektromos jármű napi szinten segíti majd a telepü-
lésüzemeltetés munkáját károsanyag-kibocsátás men-
tesen.

Az ősz beköszöntével, szinte a település teljes területén 
lecserélésre kerültek a közvilágítási lámpatestek, me-
lyek már korszerű LED-es technikával rendelkeznek. 
Bízunk benne, hogy a  minőségi közvilágítás nagyobb 
biztonságérzet nyújt a településen élők számára.

Folyamatban van továbbra is a Művelődési Ház ener-
getikai korszerűsítése, valamint a Petőfi utca járdájá-
nak térkövezése, melyet a Kossuth és Széchenyi utcák, 
valamint a Vértanúk útja járdafelújítása követ majd. 
Végül, de nem utolsó sorban az elnyert támogatások-
nak köszönhetően, hamarosan energetikai korszerűsí-
tésen esik át a Bajcsy-Zsilinszky utcai orvosi szolgá-
lati lakás, valamint bővül a Sólyom telepi óvodánk is.

A Sajókazai Bölcsőde épületével szemben egy „C” tí-
pusú sportpark is létesült az elmúlt időszakban, mely 
a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program 
keretében - Magyarország Kormánya támogatásával 
-, valósult meg. A sportpark a mindennapos sportolás 
feltételeinek megteremtése érdekében épült.

Rövid de annál pozitívabb hír, hogy a nyár végén sokak 
örömére, aszfaltburkolatot kapott végre a Szegfű utca 
is a településen.
A Papszer utcán befejeződött a fitneszterem és a nép-
konyha területén található terület térkövezése, vala-
mint a játszótér kerítésépítése.


