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Húsvéti gondolatok

Mai demokráciát építő társadalmunkban sokféle kultúrájú ember él együtt és persze
mindenki igyekszik a saját értékrendjét megvalósítani, tovább adni, másoknak ajánlani. Ezt
teszi a Katolikus Egyház is, amikor évről-évre a húsvéti ünnepek kapcsán megvalljuk, hogy
mi hiszünk a feltámadásban. Persze tudjuk, hogy a feltámadásba vetett hit komoly próba,
hanem vízválasztó köztünk és más világnézetű emberek között. Ami ugyanis a keresztény
ember számára öröm és remény forrása (föltámadás), hiszen földi életünk megannyi
kérdésére kapunk általa választ, az egy másik világnézetű ember számára áthághatatlan
akadály.
Jézus halálában és feltámadásában új utat nyitott életünknek. Mindazok, akik azon
mennek, egy új öröm új énekét éneklik. Ez az az öröm, hogy Krisztussal együtt mi is győzni
fogunk. Alleluja, Krisztus feltámadott, alleluja!
Juhos Imre katolikus esperes
Evangélium Szent János
könyvéből (Jn 20,1-9)
„A hét első napján, kora reggel,
amikor még sötét volt, Mária
Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve
látta, hogy a követ elmozdították a
sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez
és a másik tanítványhoz, akit Jézus
szeretett, és hírül adta nekik:
„Elvitték az Urat a sírból, és nem
tudom, hova tették!” Péter és a
másik tanítvány elindult, és a
sírhoz sietett. Futottak mind a
ketten, de a másik tanítvány
gyorsabban futott, mint Péter, és
hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és
látta az otthagyott gyolcsleplet, de
nem ment be. Közben odaért Simon
Péter is. Ő is látta az otthagyott
lepleket és a kendőt, amely Jézus
fejét takarta. Ez nem volt együtt a
leplekkel, hanem külön feküdt
összehajtva egy helyen. Akkor
bement a másik tanítvány is, aki
először ért a sírhoz. Látta mindezt
és hitt. Addig ugyanis még nem
értették meg, hogy Jézusnak fel
kellett támadnia a halálból.”
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„2019. ÉVI FEJLESZTÉSEK, TERVEK”
TOP -2.1.3-15-BO1-2016-00021 „Sajókaza környezetbiztonságának
megteremtése, patak-meder rendezés és belterületi vízrendezés
megvalósításával” című pályázatban megtörtént a közbeszerzés és a
kivitelező kiválasztása. Szerződéskötésre 2019.04.02-án került sor,
április 15-én munkaterület átadása után kezdődik a munka először a
patakmeder rendezéssel.
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése: Nappali Szociális Központ és
a Családsegítő Szolgálat épületének felújítására a kivitelezők ajánlat
tételi meghívása hamarosan sor kerül, közbeszerzés lefolytatása és
szerződéskötés után kezdődhet a beruházás.
A Zártkerti ingatlan hasznosítása című pályázatunk befejezéséhez
közeledik. A gyümölcsfák telepítése (közel 600 db) megtörtént,
feladatunk a locsolás és a gondozás valamint az őrzés. Locsoláshoz kb.
4000 liter vizet használunk egy-egy öntözés alkalmával. Kialakítottuk
a tároló konténer helyét, hamarosan elhelyezésre kerül. Kamerát
telepítünk a későbbiekben az őrzés érdekében.
Papszer út 2. szám alatti ingatlanon elkészült a játszótéri eszközök
és kültéri fitnesz gépek telepítése. Folyamatban van az eszközök
biztonsági felülvizsgálata. A környezet füvesítése után a játszóteret
használatba vehetik a gyerekek, a fitnesz eszközöket a felnőttek is.
Befejeződött az oszlopokra szerelt utcanév és intézmények
megnevezését tartalmazó útbaigazító táblák kihelyezése. Reményeim
szerint nagy segítséget nyújt a településre érkezőknek és a
szolgáltatóknak.
Lassan befejeződik a rezsicsökkentés céljából igényelt tűzifa, fabrikett
szén és pb gázpalack kiosztása is. Ezúttal kérem azokat a jogosult
falupolgárokat, akik még nem vették át, legyenek szívesek ezt
megtenni.
Elkezdtük a település közterületeinek szépítését, ápolását, valamint a
földterületeink ültetését és veteményezését.
Terveink között szerepel a Táncsics úti önkormányzati lakások felújítása, valamint a Nyár és Tél utcák aszfaltozása
valamint a Sólyomtelepi óvoda kerítés felújítása, melyekre a Falufejlesztésben nyílt lehetőség pályázatot benyújtani.
Fontos volna saját forrásból a Papszer úti 2. szám alatti ingatlan kőkerítésének lebontását és új kerítés építését
megvalósítani.
Stefán László polgármester
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„NÁLUNK TÖRTÉNT”

RADVÁNSZKY-NAP

Báró Radvánszky Béla 1849. március 1-jén született itt, Sajókazán.
Komoly heraldikai munkája a híres könyvgyűjteménye, valamint
publikációi nyomán nevezi Őt az utókor a „tudós” bárónak. 2019ben, március 1-jén emlékeztünk a Művelődési Ház névadójára.
2004-ben született meg az elképzelés, miszerint tisztelegjünk a falu
híres szülöttje előtt, a Radvánszky-kastélyban. A program
struktúrája azóta sem változott, tudományos előadás: Mireisz Tibor
a Szent Korona „kálváriájáról”, kastélykoncert: Erkel Ferenc
Fúvósnégyes és alkotóművészeti kiállítás. A Praktika Kézműves Klub
már az első rendezvényen bemutatta alkotásait, de 2018-tól a
Sajókazáról elszármazott alkotók műveit is kiállítjuk e jeles napon.
Tavaly Palcsó Dezső, Kövesdi Judit és Rézművesné Nagy Ildikó festményeit
láthatták, idén pedig Faragó Lászlóné Sári Katalin alkotásait (képünkön)
tekinthették meg az érdeklődők. Különleges színfoltja volt az idei RadvánszkyNapnak, hogy a látogatók megtekinthették a Szent Korona élethű másolatát.

III. SAJÓKAZAI BORVERSENY
Március 9-én rendeztük meg a III. Sajókazai Borversenyt. A
Borverseny célját három pontban fogalmaztuk meg: Első cél a
köszönet és a hála. Köszönetet mondunk őseinknek, szüleinknek,
akik annak idején kemény munkával szőlőt ültettek, pincét
építettek és megtanították, tovább adták a mai nemzedék
számára ennek a nehéz, ugyanakkor szép munkának a
„tudományát”. Második cél: maga a verseny. Jó dolog, ha olykor
egy verseny kapcsán kicsit büszkék lehetünk saját munkánkra, a
magunk által készített borunkra és szakértőktől véleményt,
tanácsot hallhatunk róla.
Harmadik célunk a közösségépítés. Ez a rendezvény jó alkalom arra is, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a
régen nem látott emberek, ismerősök találkozzanak, egy pohár bor, zene mellett elbeszélgessenek, jól érezzék
magukat. Az idén is öt kategóriában hirdettük meg a versenyt, amelyre 45 borgazda 71 fajta borral nevezett. A
minősítés után a zsűri gratulált a szőlő, illetve a bortermelőknek és a szervezőknek. Úgy érzik, hogy ősszel nagyon jó
minőségű szőlőkből készültek a borok. Tanácsként javasolták, hogy a jövőben fordítsunk nagyobb gondot a
higiéniára és a borok kezelésére, tárolására. A borgazdák bronz, ezüst és aranyminősítő oklevelet kaptak, illetve
tárgyi ajándékban részesültek. A legjobb bort készítők nyakába arany, ezüst, és bronzérmek kerültek.
A finom vacsora után a közel kétszáz vendég részére hajnalig Sipos Péter zenész húzta a talpalávalót. Ezúton is
megköszönöm mindazoknak a segítségét, támogatását, akik hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Izsó Pál alpolgármester, a borverseny szervezője

KÖZSÉGI JÓTÉKONYSÁGI BÁL

2019. március 30-án első ízben rendeztük meg a Községi
Jótékonysági Bált, a Balassi Bálint Általános Iskola tornatermében.
A rendezvény gondolata Stefán László (képünkön) polgármester
fejében született meg. Házigazdaként sokat dolgozott az
előkészületekben,
támogatók
felkeresésében,
terem
kialakításában, és az est lebonyolításában is komoly szerepet
vállalt. A bál bevételét a Polgárőr Egyesület kapja, és mint
polgármester úr elmondta: a nemes cél a település közbiztonsági
helyzetének javítása, az egyesület fejlesztése.
A program fővédnöke, Riz Gábor országgyűlési-képviselő volt. A közel 160 fő kellemesen töltötte az estét, ahol
először a FREEDANCE-2008 TSE fiatal táncosainak fergeteges „nyitótánca” köszöntötte a bálozókat, majd az ízletes
házi disznótoros vacsorát követően László Attila, a Csillag születik nyertese adott felejthetetlen koncertet. A
tombolahúzás után hajnalig tartott a mulatság, melyhez a talpalávalót Molek Csongor szolgáltatta.

Kft., Bódva-Út Kft., Cirkont
III. SAJÓKAZAI BORVERSENY – EREDMÉNY KÖZSÉGI JÓTÉKONYSÁGI BÁL Adamantin
Zrt., Fignár Grafika, Gál és Társa Kft.,
I. KAZAI FEHÉR
Jégvirág Kft., Korona Takarék, Sajókaza
TÁMOGATÓK
1. Okos Gábor – Rózsaszín Izabella
Községi Önkormányzat, Lezák Pékség,
2. Pongó Bertalan – Muskotályos
3. Áll József – vegyes
II. KAZAI VÖRÖS:
1. Krokavecz Renáta – Konkordi
2. Áll József – Konkordi
3. Mérten István – Konkordi
III. MÁS TÁJ FEHÉR:
1. Sáfrányné Csikász Sarolta – Sárga muskotály
2. Csikász Ferenc – Zengő
3. Fürjes László – Zenit
IV. MÁS TÁJ VÖRÖS:
1. Kun Miklós – Oportó
2. Pásztor József – Kékfrankos
3. Boros András – Kékfrankos
V. EGYÉB:
1. Zsidek István – meggy
2. Klementik Erzsébet – ribizli
3. Kiss László – meggy

PRAKTIKA KÉZMŰVES KLUB

Ormosszén Zrt., Sajókazai Evangélikus
Egyházközség, ifj. Sárossy Sándor, Stefán
Jav-Ker Kft., Szent István Patika,
Újkazinci Baráti Kör, Zöldvölgy Kft.,
Bakos István református lelkész, Bakos
István vállalkozó, Bácsik Sándor, Budai
Zoltán, Csordás Gábor, Darvasné Gellény
Erzsébet, Dr. Czenke Antal, Fürjes
Artúrné, H.Petkovics Katalin, Izsó Pál,
Klementik Erzsébet, Kun Józsefné, Kuru
Ferenc,
Nagyné
Tóth
Aranka,
Petercsákné Fonó Andrea, Pócs Ferenc,
Podlovics Magdolna, Seszták Ottó, Simon
Lászlóné, Soltész Lajosné, Sulyok Sándor,
Tamás Péter, Török Zsuzsanna
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