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HÚSVÉT
Húsvét a kereszténység főünnepe. Jézus pénteki kereszthalála után harmadnapra, vasárnap feltámadt.
Halálával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Húsvét a
tavaszvárás ünnepe is, amit márciusban vagy áprilisban, a Hold állásától függően tartanak. Az első niceai
zsinaton, 325-ben megszabták, hogy a keresztény húsvét időpontja a tavaszi nap-éj egyenlőség utáni
első holdtöltét követő
vasárnap
legyen. Idén, 2017-ben április 16-án
ünnepeljük Húsvét vasárnapját.
Húsvét
vasárnapján
szokás az
ételszentelés. A délelőtti misére
letakart kosárral mentek a hívők,
melyben bárányhús, kalács, tojás,
sonka és bor volt. A húsvéti bárány
Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét
jelképezi.
A tojás az újjászületés jelképe.
Az egészben főtt tojás a családi
összetartást is jelképezi. Húsvét hétfői
népszokás a locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás. A víz megtisztító erejébe vetett hit a szokás alapja. A
húsvéti tojások piros színe Krisztus vérét jelképezheti. Húsvét eredetileg termékenységi ünnep lehetett, az
emberek bő termést, és a háziállatok szaporulatát kívánták ekkor. Így kötődik a nyúl a tojáshoz, mivel a nyúl
szapora állat, a tojás pedig magában hordozza az élet ígéretét.
Március 15-én a községi
temetőben emlékeztünk a
48-as Hősökre.
Stefán László polgármester
Úr
(képünkön)
ünnepi
beszédét
követően,
az
Akkord Színpad ünnepi műsorát tekinthette
meg az ünneplő közönség, végül a település
intézményei helyezték el a tisztelet
koszorúját, Szoták Pál honvéd őrnagy sírjára.
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FOCIFARSANG
2017. február 25-én, Izsó Pál alpolgármester
szervezésében, ismételten megrendezésre került a
focifarsang a Sajókazai Balassi Bálint Általános Iskola
tornatermében. A mára már hagyománnyá vált kispályás
tornán, összesen hat csapat nézett egymással
farkasszemet.
Végül
a
Törölve csapat
tagjai örülhettek
a
legjobban,
hiszen ők emelhették a magasba a képzeletbeli trófeát. A torna
gólkirálya, Kiss Alex lett. Ezúton is gratulálunk a csapatoknak.

RADVÁNSZKY NAP
Március 3-án 16 órától a Radvánszky-kastélyban került
sor, immár 13. alkalommal, a Radvánszky Napra. Mint már
több éve, idén is tudományos előadást nyitotta a sort: Dr.
Szentesi Réka (képünkön) a Mod' Art Divatiskola
igazgatója beszélt Radvánszky korának viseletkultúrájáról.
A SeptoForte zenei együttestől, középkori dalokat
hallhattak a nézők. Végezetül a Praktika Klub kiállítását
nyitotta meg Stefán László polgármester úr.

II. SAJÓKAZAI BORVERSENY
Másodszor rendezték meg községünkben Sajókazai
Borversenyt. Idén, a Sajókazai Balassi Bálint Általános
Iskola tornatermében mulathattak a rendezvényre
ellátogatók. A szervező: Izsó Pál alpolgármester
köszöntője után, a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai szórakoztatták a közönséget, majd
a Kazai Nótakör dalaival hangolódhattunk az estére. Stefán
László polgármester és Riz Gábor országyűlési képviselő
szavai után, a borverseny eredményhirdetésére került sor,
ahol a szakmai zsűri (képünkön) értékelte és díjazta a
borosgazdák által nevezett fehér, vörös, rozé illetve
gyümölcs borait.
A régi „iskolabálos” időket idéző borfesztiválon
hajnalig tartott a mulatság a csordultig megtelt
tornateremben, a talpalávalót Sipos Péter szolgáltatta.
A programról bővebben a KazaTV adásában
láthatnak majd összefoglalót.
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Sajókaza Községi Önkormányzata
2017-es évben az alábbi fejlesztéseket tervezi megvalósítani:



Radvánszky-kastély felújításának második ütemében, nyílászárók felújítása, festése, tetőszerkezet
javítása és vagyonvédelmi (riasztó) berendezés telepítése.
„Adósságkonszolidációs” pályázatban elnyert összeg: 155.402.563,- Ft. A pályázat többek közt,
lehetőséget ad utak, járdák felújítására.

2017-ben megvalósítandó tervek:





Május 1 út, Rákóczi út, Papszer út, Kossuth út, Petőfi út járdafelújítása
Árpád Fejedelem út, Május 1. út, Nyár utca, Szoták Pál utca, Papszer út útburkolatának felújítása
Településrendezési terv elkészítése
Kossuth út 1. szám alatti ingatlan megvásárlása. Az épületet a Sajókazai Településüzemeltető és
Szolgáltató Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsájtjuk, hogy a munkavégzésükhöz jobb feltételeket
biztosítsunk. Az épület téli időszakban előkészítő helyiségként funkcionál, továbbá lehetőséget ad a
közmunkások számára, kézzel történő termékek gyártására is.
Beadott pályázataink: Nappali Szociális Központ bővítése, felújítása.
Sólyom telepi Óvoda tetőfelújítása, külső szigetelése, kerítés felújítása.

Tervezünk két sportparkot létrehozni. Meg kívánjuk oldani a település egyes területein a belvízelvezetést.
Végül, de nem utolsó sorban külterületi utak karbantartásához eszközöket tervezünk beszerezni (traktor stb.)
Összegezve úgy gondolom, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően sikerül a mai kor követelményeinek
megfelelő infrastruktúrával ellátni a településünket.
Stefán László polgármester

A RADVÁNSZKY BÉLA KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2017. ÉVI RENDEZVÉNYTERVE
 Május 1. Sajókazai Majális Sajókazai intézmények főzőversenye
 Május 26. Gyermeknapi meseszínház, játszóház
 Június 24-25. Kazai Napok
Június 24: Egész napos program az iskola udvarán,
sztárfellépővel
Június 25: Hangverseny a református templomban.
 Július 14. Nótakörök II. találkozója a kastély előtt
 Augusztus 12. A Kolorfesztivál sajókazai programja
 Augusztus 20. Állami ünnep. A Főtéren ünnepi műsor,
települési kitüntetések átadása, kenyérszentelés.
 Szeptember 8. Kerekes István fotóművész kiállítása a
Radvánszky-kastélyban
 Október 20. Kistérségi Amatőr Alkotóművészeti Kiállítás a Radvánszky-kastélyban.
 November 24. II. Kazai Káposztafesztivál
 December 5. A „falu fájának” díszítése a Főtéren
 December 17. A Falu közös karácsonya a Főtéren
 December 20. Karácsonyi meseszínház a gyerekeknek

www.sajokaza.hu

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS - az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a
növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti
hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény
egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar
és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata
engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben
meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok
esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen
engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is
megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben
gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi
szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül
hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett
tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság
bírságot szabhat ki.
Sajókaza Képviselő-testület rövidesen rendeletet alkot, melyben meghatározza, hogy a településen, mely
napokon lesz lehetőség avar és kerti hulladék égetésére.

„NAGYÍTÁS”

A sajókazai idősellátás ellátottjai Nőnap alkalmából
köszöntik az intézményben dolgozó hölgyeket
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