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„Az Isten szeretet.” (1Jn 4,16) 

A karácsonyi időszakban áthatja az ember lelkét valami megmagyarázhatatlan melegség, és 
rendszerint amolyan emelkedett hangulatban éljük át az egész ünnepet. Ilyenkor magunk is 
tapasztaljuk, hogy jobban odafigyelünk egymásra, egyik ember a másikra, és újra és újra 
kihangsúlyozzuk azt a jól ismert, de közel sem valós alapokon nyugvó megállapítást, hogy „a 
karácsony a szeretet ünnepe.” Lehet, hogy most csalódást fogok okozni a  Kedves Olvasóknak, 
de azt kell mondjam, hogy nem. A karácsony nem a szeretet ünnepe. A karácsony az Isten 
szeretetének az ünnepe, és ez egy nagyon nagy különbség. 

Bárhová deformálta is a világ ennek az ünnepnek az eredeti mondanivalóját, nekünk 
ragaszkodnunk kell ahhoz, amiről annak szólnia kell. Karácsonykor ugyanis azt ünnepeljük, hogy 
Isten elküldte az ő szeretetét emberi testben, amikor olyan közel hajolt a bűnös emberiséghez, 
hogy gyermekké lett Betlehemben, és édesanyja, Mária, Jézusnak nevezte!  

A Biblia azt tanítja, hogy az életünk igazán akkor karácsonyos élet, amikor 
nem egy-két napba, nem néhány órába sűrítjük bele, hanem egész életünket 
áthatja ez a szeretet, mind a 365 napunkat; akkor igaz, ha tudatosan, vagy 
talán nem is egészen tudatosan ott él a szívünk mélyén: az Isten szeretet! 
Isten az Ő egyszülött Fiát, Jézus Krisztust azért adta, hogy megtanuljuk 
tőle viszontszeretni Istent embertársainkon keresztül – és ez a szeretet ne 
egy gyertyagyújtásig tartson csupán, hanem egész életünket meghatározó 
program legyen. 

Adja Isten, hogy ezzel a szeretettel tudjuk szeretni Istent és általa 
embertársainkat, hogy ezt a szeretetet, Jézus Krisztust követve szebb 
legyen az életünk, és szebb legyen körülöttünk a világ! Ámen 

Amikor az Isten önmaga szeretetének a megtestesülését adta erre a földre, 
hogy megszabadítsa az emberiséget a bűn rabságából. Ő az az Agapé, az a 
szeretet, akiről János ezt a lélegzetelállító tőmondatot írja: 
„Az Isten szeretet.” (1Jn 4,16)  

Áldott ünnepeket kívánva, Bakos István református lelkész 



  

 

  

December 23. vasárnap 

A Falu Közös Karácsonya 
15:00 – Adventi koncert a katolikus templomban 

Fellépnek: Eperjesi Erika és Kriston Milán 
16:00 – Ünnepi műsor a Főtéren 
 

Minden Kedves Falupolgárt szeretettel 
várunk az adventi, karácsonyi programokra! 

KARÁCSONYI 
December 3-7 10:00-16:00 

Karácsonyi vásár a Gézengúz Óvodában. 
 

December 4. kedd 10:00 
A „Falufája” díszítése az óvodásokkal. 

 

December 9. vasárnap 15:30 
Adventi vásár a Praktika Klub szervezésben, 

a református templom előtti téren. 
 

December 20. csütörtök 10:00 
Játszóház, majd mese-délelőtt az óvodások és az 

alsó tagozatos diákok részére a Művelődési Házban. 

ÜNNEPI PROGRAMOK SAJÓKAZÁN 

Képviselő-testületünk nagy hangsúlyt fektet településünk fejlesztésére, pályázati lehetőségek kihasználására. 
Jelenleg az alábbi beadott pályázataink vannak folyamatban: 
- Külterületi utak karbantartásához szükséges gép beszerzése. Sajógalgóccal konzorciumban adtuk be a pályázatot, így 
plusz pontot kaphatunk. Támogatás: Sajókaza 11.998.387,- Ft Sajógalgóc 8.001.597,-Ft Elszámolható klt.: 23.490.159,-Ft 
Intenzitás: 90% Önerő 3.490.175,-Ft. Nem elszámolható önerő: 1.267.947,-Ft. A fenti pályázatból az alábbi gépeket, 
eszközöket tervezzük megvásárolni: traktorra szerelhető függesztett árokásó-50LE-s; fülkés, négykerék meghajtású 
traktor; függesztett rézsűkasza. A kiválasztás megtörtént, a szállítás folyamatban van. 
 
- Pályáztunk a TOP 4.2.1 kiírására: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése. A pályázatot megnyertük, bruttó 126.015.692 
Ft-ot, amely 100%-ban támogatott. A fenti összeget a Nappali Szociális Központ és a Családsegítő Szolgálat épületének 
felújítására fordítjuk. Jelenleg jogerős, engedélyes és kiviteli tervre várunk. Az alábbi munkálatok férnek bele az elnyert 
összegbe: Családsegítő Szolgálat épülete: tetőszerkezet építése; padlás, födém szigetelése; fűtés kialakítása, 
korszerűsítése; napelem elhelyezése (a villamos energia felhasználás csökkentése a cél).  Nappali Szociális Központ épülete: 
tetőszerkezet-építés, szigetelés; épület bővítése 138 m2-ről 182 m2-re; infrastruktúra fejlesztése; kertrendezés. 
 
- TOP 2.1.3: Sajókaza környezetbiztonságának megteremtése, patakmeder rendezése és belterületi vízrendezés 
megvalósításával. Elnyert pályázat 174.000.000,-Ft. Fenti pályázatban támogatást nyertünk a település vízelvezetésének 
megoldására. Figyelembe vettük a legkritikusabb pontokat e tekintetben. Sajnos a támogatást 20 millió forinttal 
csökkentették, emiatt át kell dolgoznunk a pályázatot, így valószínűleg csökkentett műszaki tartalommal valósíthatjuk 
meg.  Terveinkben szerepel: A patakmeder kialakítása a Dózsa György út, a 48-as út, a Bányász úti kereszttől a 48-as útig. A 
Névtelen út, Radvánszky út és a Sólyom telepi út és a Bányász út vége burkolt árkot kap majd. Öt cégnek küldtük ki az 
ajánlatbekérőt, a közbeszerzés folyamatban van. Teljes hossz 2773 fm. Ebből burkolt árok 1839 fm és a patakmeder 
hossza 934 fm. 

2018. évi fejlesztési elképzelések, tájékoztatás a 
beadott és beadásra váró pályázatokról Stefán László polgármester 



 

 

- ASP rendszer kialakítása: a Polgármesteri Hivatal teljes informatikai és beléptető-rendszerét korszerűsítenünk kellett. 
Pályázati forrás: 6.994.496,-Ft. Az átalakítás önrész nélkül megvalósult. 
 

- Zártkerti ingatlanok hasznosítására adtunk be pályázatot. (A Posta és Locsos dűlő között van önkormányzatunknak 4 db kb. 
2,5 hektáros egybefüggő területe, ami zártkerti besorolású.) Gyümölcsfa telepítésére és a műveléshez szükséges eszközökre 
nyújtottuk be a pályázatot 10 millió Ft értékben. Önerő nem szükséges hozzá. Tervezett beszerzendő anyagok: 600 db 
facsemete. Tervezett eszközök: önjáró fűnyírógép, fűkaszák, tároló konténer, talajfúró, utánfutó, permetezőgép, valamint 
a vagyon- és vadvédelemhez, kerítésoszlop és kerítésdrót. A pályázatot megnyertük, a kerítés építése befejeződik az 
évben. 2018-ban terveztük az ültetést is, de ebben az évben a talajfúró meghibásodása miatt nem tudjuk kivitelezni. 
 

- Szociális célú tűzifa támogatásra sikeresen pályáztunk: 243+58m3-t nyertünk 
5.734.050,-Ft értékben. A fát az Északerdőtől vásároljuk, a tárgyalások megkezdődtek, 
a határozatok elkészültek, a szállítást az Önkormányzat fedezi. A kiszállítás elkezdődött 
és folyamatos.  

- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyertünk, 482.000 Ft-ot. Az összeget a 
Művelődési Ház technikai fejlesztésére fordítjuk. 

- Világháborús emlékmű felújítására pályáztunk és nyertünk 1.500.000 Ft-ot az 
önkormányzati önrész 500.000,-Ft. A felújítás elkészült kétmillió forintból.  

- Papszer út 2. sz. alatti ingatlan területén 
(volt óvoda) elkezdtünk építeni egy 
játszóteret, amire szintén pályázat útján 
nyertünk 8 millió Ft-ot, ehhez saját erő 
1.463.024 Ft.  A játszótér kialakítása 
mellett kültéri fitnesz-eszközök, valamint 
pihenőpadok telepítését tervezzük. A 
tereprendezés már elkezdődött. 

- A képviselő-testület döntött arról, hogy a temetőn saját erőből aszfaltburkolatú parkolót alakít ki. A parkolóban 
felfestéssel jelöltük ki a gépkocsik helyeit, hogy rendezetté tegyük a parkolást. A munkálatok befejeződtek, a felfestést 
magunk végeztük. A költségvetése 5.800.000,-Ft 

- Befejeződött a temetőkert körbekerítése, kapu került a 
Rákóczi út felőli oldalra. Kérjük az ott megforduló 
Falupolgárokat, rendeltetésszerűen használják (retesszel zárják 
a kaput). Ellenkező esetben az önkormányzat munkaidő 
végén lakattal fogja bezárni. A körbekerítés sem ad majd 
100%-os biztonságot a vadak ellen mivel a Fellegvár út és a 
Válós út felől továbbra is szabadon megközelíthető a 
temető. 

- Településünk tisztán tartását, működtetését részben 
közfoglalkoztatottakkal tudjuk megoldani. Tisztában vagyunk 
vele, hogy a hatékonysága sok kívánnivalót hagy maga után, de 
más lehetőség hiányában ezt kell kihasználnunk. 
Ezeknek a közmunkaprogramoknak segítségével teremtjük 
meg az anyagi fedezetét különböző eszközöknek. 
 

- Oszlopra szerelhető utcanév-táblákat, tájékoztató-táblákat 
vásároltunk 1.706.880,-Ft értékben, kihelyezése hamarosan 
megkezdődik. 

 
- Bővítjük a település ünnepi díszvilágítását. Pályáztunk és nyertünk. Az önkormányzat 848.091 Ft-ot biztosított és hozzá 
50%-os támogatást nyertünk. A bővítést az Árpád Fejedelem úton tervezzük megvalósítani. 



 

  

  

 

 

 

XXV. KAZAI NAPOK 
2018. június 23-án rendeztük a 25. Kazai Napokat. 

Ezúton köszönjük a támogatásukat! 

Ambrózia Étterem; AQUA-Fer Bt. Csordás Ferenc; Bakos 
Szikvíz Bakos István; Cirkont Zrt.; Gavallér Virág ifj. Sárossy 
Sándor; H. Petkovics Katalin Sajókaza díszpolgára; Juhász 
Imre egyéni vállalkozó; Keubam Kft. Bácsik Sándorné; Korecz 
László egyéni vállalkozó; Nagyné Tóth Aranka egyéni 
vállalkozó; Ormosszén Kft.; Sajókazai Nonprofit Kft.; 
Sajópack Kft. Puhl Ferenc; Stefán László polgármester; 
Somogyiné Kasza Adrienn egyéni vállalkozó; Tamás Péter 
egyéni vállalkozó; Török Zsuzsanna jegyző; UNIO COOP Zrt. 

ÉLETKÉPEK 

Kultúrházak éjjel-nappal Radvánszky-nap XXV. Kazai Napok 

Misztrál együttes Cimbaliband 

fotó: Zele Tímea /kolorline/ 

Augusztus 20. 

Idősek estje Alkotóművészeti kiállítás III. Kazai Káposztafesztivál 

Osztálytalálkozó Civilnap Nótakörök találkozója 

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Sajókaza 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkarendjében a 
2018. december 21. valamint 27-28. napokra igazgatási 
szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet ideje alatt a 
Polgármesteri Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás, de a 
halaszthatatlan ügyek (halott anyakönyvezése) intézésére 
ügyeletet tartunk. Az igazgatási szünet utáni első 
munkanap 2019. január 2. kedd. 

Megértésüket köszönjük! 

TÁJÉKOZTATÁS 
 


