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SAJÓKAZAI

Puszta Sándor Betlehemi éj
A hold beszűrt a kunyhórepedésen,
Ezüst halmot hintett szerte szépen.
A glória már fényes messze zengett.
Elaludtak. Szendergett a Gyermek.
Mária édesen, a bölcsőre hajolva,
József, az ács, s fejénél a szalma.
Aludt a csacsi és a hű ökör.
Ez éjjel nem riadt egy kutya se föl.
Bogrács alatt a tűz, csuporban a tej,
A fák, a bokrok, mind. És száz virágkehely.
Aludt a jószág. A tágas gádorok.
A mindig virrasztó csordapásztorok.
Egy kis bari, tán álmán, bégetett.
Sóhaja gyapjak taváb veszett.
Aludt a ház. A csend. A kispatak.
Háztető a nád. S a ház előtti pad.
Aludt a szerszám, a szíj, ostoron a nyél.
Gyalogúton, állva, elaludt a szél.
Gyöngyháztollú szárnnyal mind, a madarak.
Aludt az éj is, egy nagy fa alatt…
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Tisztelt Sajókazaiak!

Minden Kedves
Falupolgárt szeretettel
várunk az Adventi,
Karácsonyi programokra!

ÜnnepeljünK Együtt!

A glória már csak szinte zümmögött,
Mint a hold zenéje alvó fű között.
A Hűség virraszt csak
Léptét hallani,
Hogy ébren legyen itt
Mindig valaki…

A Sajókazai Hírmondó szerkesztősége, Áldott karácsonyt és
boldog új évet Kíván minden kedves olvasójának!
Felelős kiadó: Török Zsuzsanna jegyző
Szerkesztő: Hegedűs Gábor
Design, szerkesztés: Lévai Ákos
Nyomda: Litoplan Kft.
Megjelenik: 600 példányban
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Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Karácsonyi ünnepkör
közeledtével először köszönthetem Önöket Sajókaza Község
polgármestereként.
Karácsony alkalmával ünneplőbe öltöztetjük településünket,
otthonainkat, hiszen Karácsony a legszebb, a legbensőségesebb
ünnepünk. A Karácsony ott van mindannyiunkban, a mi hitünkből,
akaratunkból táplálkozik. Fontosnak tartjuk, hogy békében és
szeretetben a család körbe ülje az ünnepi asztalt, a fényt adó
gyertya lángját, melegségét. Ezt a varázslatot éreztük gyerekként,
és ezt szeretnénk továbbadni családtagjaink számára is. Nem a
Karácsonyfa alá helyezett ajándékok, hanem a szeretet, a tisztesség,
a legtöbb amit adhatunk egymásnak, ezek a mi igazi ajándékaink.
Az egymással töltött idő forrasztja egybe a családokat, közösségeket,
ez fogja igazán összetartó családdá formálni Sajókaza lakosságát is.
Azt kívánom, hogy a Karácsony elmúltával ne veszítsük szem
elől a fényt, a betlehemi csillagot. Őrizzünk meg minél többet az
ünnepből, vigyük magunkkal a Karácsony szeretetét, építkezzünk
az évezredes hagyományainkból a hétköznapokban is.

A közelgő ünnepek emelkedett hangú pillanataiban a
település vezetése és a magam nevében Áldott Békés Boldog
Karácsonyt és Boldog Új évet kívánok mindannyiuknak!

Rusznyák István polgármester

Adventi Forgatag Sajókaza
NOVEMBER 29. /PÉNTEK/ 11:00 FŐTÉR

DECEMBER 15. /VASÁRNAP/ 16:00 FŐTÉR

A FALUFÁJA díszítése az óvodások bevonásával a Főtéren.

Harmadik adventi vasárnap a Főtéren. A harmadik gyertyát gyújtjuk
meg az adventi koszorún, a Kazai Nótakör közreműködése mellett.
A történelmi egyházak képviselője áldja meg az ünnepet. A forró tea
ez alkalommal sem maradhat el.

DECEMBER 1. /VASÁRNAP/ 16:00 FŐTÉR
Első adventi vasárnap a Főtéren. A díszes, adventi koszorún elhelyezett,
első gyertya meggyújtására hívjuk a falupolgárokat. Rövid műsorral
kedveskedik a jelenlévőknek az Akkord Színpad. Egyházi áldás után
kedves vendégeinket forró teával kínáljuk!

Mese-délelőtt a gyerekek számára a Művelődési Házban. Kézműves
foglalkozás, majd karácsonyi koncert a CsiriBiri Együttes fellépésével.

DECEMBER 6. /PÉNTEK/ 18:00 FŐTÉR

DECEMBER 22. /VASÁRNAP/ 15:00

Mikulásvonat indul a Főtérről, körbejárja a falut. 18 órától az
óvodásokat viszi körútra az alkalomhoz feldíszített kisvonat.
Ezt követően bárki felülhet a Mikulás vonatjára. A „kirándulás”
díja 300 Ft/fő. Regisztrációs jegyek elővételben vásárolhatók
a Polgármesteri Hivatalban. 17:00-tól Adventi kézműves vásár
/édesség, mézeskalács, sütemény/

Két nappal Szenteste előtt várjuk a település lakóit
a negyedik adventi vasárnapra!
15:00 Templomi koncert az evangélikus templomban.
Fellép: Boros Géza énekművész és együttese.
15:30 A Főtéren, a negyedik adventi gyertya meggyújtására kerül
sor, majd az Üdvhadsereg fúvós koncertje, és a település
legifjabb korosztálya köszöntik az ünnepet.
Rusznyák István polgármester ünnepi gondolatait követően, a
Piactérre várjuk vendégeinket, ahol forró teával, forralt borral
és kaláccsal kínáljuk a jelenlévőket.

DECEMBER 8. /VASÁRNAP/ 16:00 FŐTÉR
Második adventi vasárnap a Főtéren. A koszorú második gyertyája
kerül meggyújtásra. Az óvodások köszöntik az adventet, egyházi
áldás után forró teát kínálunk a jelenlévőknek.

DECEMBER 14. /SZOMBAT/ 15:00 MŰVELŐDÉSI HÁZ
A Symphonia Alapítvány és az Üdvhadsereg fúvószenekarának
karácsonyi koncertje a Művelődési Házban. A belépés ingyenes!

DECEMBER 17. /KEDD/ 10:00 MŰVELŐDÉSI HÁZ

Hívjuk és várjuk a település
lakóit! Legyünk együtt,
a szeretet ünnepén!

ADVENTI KÉZMŰVES VÁSÁR
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Mézeskalács, Termelői Méz,
Sütemény, Édesség

