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Képviselő-testületünk fontos kötelességének érzi a közbiztonság megteremtését a településen.  Minden olyan szervezetet, 
egyesületet anyagiakkal is támogatunk, akik az ügy érdekében tenni tudnak. Tudnunk kell, hogy a rendőrség, segítség nélkül nem 
fogja tudni megoldani ezt a problémát. Megítélésem szerint legnagyobb bosszúságot a randalírozás, a hangos zenehallgatás 
okozza a lakosság számára. A jobb közbiztonság érdekében a lakosság segítségét kérem! Fontos pontja törekvésünknek a 
polgárőrség megújítása. Kérem a településért tenni akaró polgárokat, vállaljanak szerepet a Sajókazai Polgárőr egyesületben! 
Társulásos formában négy település összefogásával létrehoztunk egy rendészeti társulást annak érdekében, hogy a település 
közterületein nagyobb rendet, fegyelmet tudjunk tartani. Remélem, munkájuk igazolni fogja elképzelésünket. 

Településünkön jelenleg 104 vállalkozás van nyilvántartva, amely több-kevesebb iparűzési adót fizet. Jelentősebb 
vállalkozások: UNIO-COOP, Sajópack Kft., CirkontZrt. Zöld Völgy Kft., Gál és Társa Kft., Ormosszén Kft. 

Adóbevételink alakulása 2016. évben: 59.090.779 Ft, 2017. évben: 64.743.130 Ft (9,5 %-os emelkedés). Önkormányzatunk 
saját működési bevétele: 20.100.000 Ft, önkormányzatunk támogatása (normatíva): 291.649.297 Ft. Felhalmozási bevétel 
/ingatlan értékesítés/: 1.001.877 Ft. Fejlesztésekre fordított összeg: 359.039.000 Ft. Rendkívüli önkormányzati támogatásra 
pályáztunk és nyertünk 8.500.000 Ft-ot, ezt az összeget ki kell egészíteni még 8.859.581 Ft-tal, így összesen 17.359.581 Ft-ot 
fizettünk kommunális hulladék szállításért. Ezzel a törlesztéssel 2016 első negyedév végéig rendeztük a lakosságtól elszállításra 
került kommunális hulladékszállítási költséget. 

A hulladékszállítási rendszer emberi tényezői okoznak számunkra gondot. Sajókazán a lakosság nem fizet ezért a 
szolgáltatásért díjat, ez számára pozitív. Egyes falupolgárok mégsem helyezik el az adott időben kukáikba az összegyűlt 
hulladékot elszállításra, hanem a település határában, illegális lerakóba ürítik a szemetet. 

2017-ben önkormányzatunk 10.544.496 Ft-ot nyert egyéb pályázatokból és fontos momentum, hogy ez évben sem került 
sor hitelfelvételre! Kötelezettségünket teljes mértékben teljesítettük 2017. december 31-ig bezárólag. Megállapítható, hogy 
gazdálkodásunk jó, kiegyensúlyozott évek óta. 

Az egészségügyi ellátás a településen jó, itt köszönöm meg a háziorvosoknak, fogorvosoknak és alkalmazottaiknak, a 
védőkőknek a kitartó és áldozatos munkát. Megoldandó feladat a fogorvosi ügyelet megszervezése, ami elindult ugyan, de 
megvalósítani csak komoly térségi szinten, több település összefogásával lehet az alacsony finanszírozás miatt. Művelődés 
Házunk a lakosság rendelkezésére áll és igyekszik kiszolgálni a kultúra iránt érdeklődők igényeit. 

Terveink között szerepel két sportpark építése, továbbá játszótér kialakítása, melyekre pályázatot nyújtottunk be, és ha 
lehetőség lesz rá, egy fitneszterem kialakítására is pályázunk. Fontosnak érezzük az egészséges életmód propagálását ennek 
érdekében alkalmanként kerékpártúrát is szervezünk. 

Településünkön a munkalehetőség minimális. Legnagyobb létszámot foglalkoztató munkaadó az önkormányzat, 2017-
ben hosszabb-rövidebb ideig 259 fő volt alkalmazásban ezzel is segítve a rászorulók megélhetését. 

Képviselő-testületünk szoros munkarendben dolgozott az elmúlt évben. 19 testületi ülést tartottunk, ezeken 20 rendeletet 
alkottunk és 166 határozatot hoztunk.  

Köszönöm mindazon lakosoknak, vezetőknek, dolgozóknak, akik bármilyen segítséget nyújtottak ahhoz, hogy a település 
fejlődjön és az itt élő emberek jól érezzék magukat Sajókazán. Kívánok mindenkinek és magunknak is sikeres 2018-as évet! 

Isten áldja meg Önöket! 
Stefán László polgármester 

Szeretnék tájékoztatást adni a mögöttünk hagyott 2017-es évről és elképzeléseinket felvázolni az 
előttünk álló 2018-as évre. Sajókaza lakosság számának alakulása enyhe, de folyamatos csökkenést mutat, 
jelenleg 3109 fő. Ebből 0-17 éves 832 fő, 18-54 éves 1532 fő, 55-69 éves 499 fő, 70 év felett 246 fő. A település 
közbiztonságát vizsgálva megállapítható, hogy túlnyomóan a lopás bűntette a leggyakoribb. 
Értelemszerűen, ha az erre hajlamos elkövetők szabadlábon vannak az esetek száma megnő. 2017. évben 
elkövetett bűncselekmények száma: 92., 

Biztonságérzetünket nagymértékben rontják az elkövetett bűncselekmények legfőképp az érintettekét. 
A közbiztonság javítása érdekében mindent meg kell tennünk. Együttműködésünk, kapcsolatunk a 
rendőrséggel jó, de még javítható. 

Tisztelt Falupolgárok, Kedves Sajókazaiak!



 

  

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

2007-ben Besszer Jánosné, született Oravecz Mária, Pócs Lajos és Szepesi Bertalan kapták meg elsőként ezt az elismerést. 
Sajnos, ők már nincsenek köztünk. 2009-ben Molnár Lajosné, született Sándor Lenke, Dr. Mancza István és Kecskés János 
vehette át a kitüntetést. Ebből a triászból is eltávozott már Dr. Mancza István. 2010-ben az Akkord Művészeti Társulás 
30 éves lett, azért az alapító tagok kapták ezt a szép elismerést: Horbászné Székely Veronika, Jaidziszné Áll Andrea, Horbász 
János és Hegedűs Gábor. Itt is van veszteségünk: Horbászné Székely Verát veszítettük el.  2012-ben egy pedagógus-házaspár 
vette át a kitüntetést, Dienes Árpád és Dienes Árpádné. született Czinege Irén. Sajnos, sem Árpi bácsi, sem Irénke néni 
nincs már köztünk. 2014-ben Meilinger Ferencné, Stefán László polgármester és ifj. Sárossy Sándor vehették át a kitüntetést. 
2016-ban a 35 éves AKKORD Színpad tagjai vehették át ezt az elismerést: Hervoly Vanda, Zsúdel Gábor, Juhász Gábor, 
Mérten József és a többiek. 

Idén, poszthumusz kitüntetésben részesült Magyar Hilda a kultúrház egykori munkatársa, Kiss Éva a Balassi Bálint 
Általános Iskola igazgatója és Izsó Pál alpolgármester. Gratulálunk az elismerésekért a díjazottaknak! 

2017-ben a fejlesztésekre fordított 
összeg: 359.039.000 Ft volt. Ebből valósult 
meg, illetve fog megvalósulni öt út és öt 
járda felújítása, a kastélyban eszközvásárlás, 
valamint vagyonvédelmi rendszer kiépítése, 
csapadékvíz elvezetés, gyümölcsfa telepítés, 
zártkert hasznosítása, valamint a Bajcsy 
Zsilinszky és a Deber utcák közötti új út 
építése, ami 3.681.000 Ft. Ez utóbbit a 
költségvetésünkből fedezzük. 

FRISS HÍR! 
SIKERES PÁLYÁZAT 

TOP-4.2.1-16—BO1-2017-00002. sz. 
„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Sajókazán” című pályázaton 126.015.092 Ft 
összegű támogatást nyertünk melynek 
során felújításra és bővítésre kerül a Petőfi 
u. 1-3. szám alatti Nappali Szociális 
Központ épülete, valamint a Petőfi u. 7. 
szám alatti Családsegítő Szolgálat épülete is 
felújításra kerül. 

Stefán László polgármester 
 

FEJLESZTÉSI 
TERVEK 

Jövő évei fejlesztési terveink már elnyert pályázati összegekből: 
csapadékvíz elvezetés kiépítése, zártkertben gyümölcsfa telepítés az ehhez 
szükséges kerítés megépítésével és eszközbeszerzéssel, játszótér és 
fitneszterem kialakítása, a Nappali Szociális Központ épületének felújítása 
és bővítése, valamint a Családsegítő épületének felújítása. A még el nem 
bírált pályázatok megvalósítása között szerepel: sportpark kialakítása, a 
külterületi helyi utak fejlesztésére eszközbeszerzés. 

Stefán László polgármester 

Százkilencvenöt esztendővel ezelőtt, 1823 elején, amikor bizonyára jeges szelek 
tördelték Szatmárcseke dermedt házainak tetejét, s a község jobbágyai fázósan 
húzódtak be szerény hajlékukba, Ferenc tekintetes úr utolsókat javítgatott 
költeményén. Lassan dolgozott. Sokszor, nagyon sokszor átgondolta, csiszolgatta, 
alakítgatta művét. Aztán, amidőn elkészült vele, ráírta a dátumot, 1823. január 22, 
és aláírta: Kölcsey Ferenc. Azóta ünnepeljük e nap tiszteletére a magyar kultúra napját. 

2018. január 22-én a Radvánszky-kastély termei adtak méltó helyszínt településünk 
ünnepének. A Sajókazai Faluvédő Egyesület és a Radvánszky Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár közösen szervezte az idei megemlékezést. Stefán László polgármester, - a 
rendezvény fővédnöke - köszöntőjét követően, H. Petkovics Katalin tolmácsolásában 
hangzott el Kölcsey Ferenc: „Hymnus, a´ Magyar nép Zivataros századaiból.” című verse. Őt 
a Kodály Zoltán Művészeti Iskola népzene szakos diákjainak hangversenye követte. A 
program végén került sor a „FALUNK KULTÚRÁJÁÉRT” kitüntetések átadására. 

2006-ban a Sajókazai Faluvédő Egyesület díjat alapított, amelyet 2007-ben adott át 
először a helyi kultúra pártolóinak. Az elismerésnek „FALUNK KULTÚRÁJÁÉRT”címet 
adták a fiatalok. Céljuk az volt, hogy azoknak a falupolgároknak köszönjék meg 
kultúraközvetítő tevékenységét, akik sokat tettek ez ügyben Sajókazáért. 

Stefán László polgármester 

Boncsér Gábor 

Jaskó Ottó Kiss Éva Izsó Pál 
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F E B R U Á R Hulladéknaptár – Sajókaza 

Palcsó Dezső: Önarckép 

M Á R C I U S

PROGRAMAJÁNLÓ 

2018. március 3-án 15 órától rendezzük a 
Radvánszky-kastélyban, az immár 
hagyományos, Radvánszky napot. Terveink 
szerint a program az alábbiak szerint kerül 
megszervezésre: 

 A Hermann Ottó Múzeum munkatársának
Dr. Szalipszki Péternek előadása a
Radvánszky családról

 Kastélykoncert a Miskolci Nemzeti
Színház SeptoForte fúvós együttes
közreműködésével

 Ünnepi köszöntő és kiállítás megnyitó
Stefán László polgármester

Idén a kiállítás anyagát a Praktika Kézműves 
Klub munkái valamint három festőművész, 
Kövesdi Judit, Rézművesné Nagy Ildikó és Palcsó
Dezső alkotásai adják. 

Hívjuk és várjuk a település lakóit a 
programra!
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„ N A G Y Í T Á S ”

Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodása újabb fordulóponthoz érkezett, 2018. január 1-től új 
időszámítás kezdődik a közszolgáltatási tevékenységben. 

Az NHKV Zrt. irányításával zajló átalakítás eredménye egy egységes, emeltszín vonalú közszolgáltatási rendszer. 
Mindez azt jelenti, hogy január 1-től minden településen a közszolgáltatást igénybevevő fogyasztók számára elérhető a 
papír, műanyag, fémcsomagolási hulladékok kétheti, a csomagolási üveghulladékok havi, valamint március 1. és 
december 15. közötti időszakban a zöldhulladékok kétheti elkülönített gyűjtése. A lomtalanítást házhoz menő 
rendszerben évi két alkalommal igényeiknek megfelelő időpontban választhatják az ingatlanhasználók. 

Az integrációs folyamat lezárásaként, 2018. január 1-től Sajókaza település új közszolgáltatója a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (BMH Nonprofit Kft.) 

A megye három közszolgáltatója (MiReHuKöz, Zempléni ZHK, ZV Zöldvölgy) által alapított társaság, amely azzal a céllal 
jött létre, hogy egy egységes, racionális, de nonprofit alapon működő szolgáltatást biztosítson a megyében élők számára, 
az alapítók szakmai tudására építve. 

TÁJÉKOZTATÁS 

SAJÓKAZAI POLGÁRŐR EGYESÜLET

FELHÍVÁS 
 Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Sajókazai Polgárőr Egyesületben vezetőváltás 

történt. Vállalkozó hiányában, elvállaltam az elnöki megbízatást. Ezúton köszönöm meg 
Gacsal Lászlónak, az egyesület leköszönő elnökének, a több éves áldozatos munkáját. 
Kérem a településért tenni akaró polgárokat, vállaljanak szerepet az egyesületben! 
Bővebb információ a Polgármesteri Hivatalban és a 48/355-001-es telefonszámon. 

Stefán László - Sajókazai Polgárőr Egyesület elnöke 

Fenyőfadíszítés a Főtéren A falu közös karácsonya Adventi koncert a Református templomban 

Önkormányzati karácsony Idősek karácsonya 

Ökumenikus imahét Sajókazán A magyar kultúra napja 

Karácsonyi mesedélután - Csiribiri 

Ajándékozás az iskolában 

Riz Gábor – orsz. képv. 


