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SÜTEMÉNYFESZTIVÁL
Immár 24. alkalommal rendezzük meg a Kazai
Napokat. 2016-ban határozatot hozott Sajókaza
Képviselő-testülete a programsorozat két napra
történő meghatározására. Korábban pénteken
hirdettük ki a Süteményfesztivál eredményét.
Idén, szombaton 13 órától derül majd ki, a
Radvánszky-kastélyban, hogy kiket jutalmaz a
zsűri a legjobb sütemények elkészítéséért.
Idén három kategóriában várjuk a település
sütni szerető-tudó asszonyainak finomságait!
 Torták
 Apró sütemények
 Pogácsák
Az elkészült süteményeket, kalácsokat, június
24-én 12 óráig várjuk a kastély szalontermében.
Az értékes díjak mellett a dicsőség is az
Öné lehet!
KOLORFESZTIVÁL 2017
Ötödik alkalommal rendezi meg a Barcika Art a
Kolorfesztivált. A többhetes programfolyamban
koncertek, előadások, szabadtéri produkciók
követik egymást. Ez a nagyszabású fesztivál a
környékbeli falvak helyszíneit is bevonja.
Településünk is szervez minden alkalommal
egy-egy koncertet, előadást. Tavaly Pély Barna,
mutatkozott be a kastély előtti árkádok alatt.

XXIV. KAZAI NAPOK – 2017

A koncert augusztus 6-án,
vasárnap 16 órától kerül
megrendezésre. A belépés
ingyenes, várjuk a település
koncertszerető lakóit!

Idén a Czemende zenekart (képünkön) várjuk a
megújult kastély teraszára. 2017-ben új
koncertműsorral
jelentkezik
a
megújult
Czemende zenekar.

MEGSZÉPÜLT A RADVÁNSZKY-KASTÉLY
Május 31-én a Radvánszky-kastélyban, a délutáni órákban került sor
a - már régen tervezett- órakiállítás megnyitójára. A felújításon átesett
belső tereket megtöltötték a rangos vendégek. Jelen volt: Peter
Burkhard, Svájc budapesti nagykövete, Szitka Péter, Kazincbarcika
polgármestere, Ritz Gábor, országgyűlési képviselő és a környék
polgármesterei, a projekt vezetői.
A Svájci – Magyar Együttműködési program SH1/1 kódszámú
„Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése”
projektzáró rendezvényének keretében „Precízió és luxus” címmel
nyílt órakiállítás az évszázados falak közt. A tárlat Radvánszky Ferenc
(képünkön) Svájcból hazatelepült órarestaurátor, óramérnök
magángyűjteményének exkluzív darabjait vonultatja fel.

Forrás: Kolorline/Zelei Tímea

Az egyedi órák az Iparművészeti Múzeumhoz tartozó Nagytétényi Kastély állandó
kiállítását alkotják, melyeket a kiállítóhely bocsátott a település rendelkezésére. A
különböző művészettörténeti korszakokon átívelő szerkezetek különlegessége, hogy
mindmáig kifogástalanul működnek.
A Radvánszky-kastélyban látható többek között egy Ademars Piguet-zsebóra, mely a mai
napig a világ leglaposabb zsebórája, mindössze 1.92 mm vastagságú. Értéke abban rejlik,
hogy elkészítése óta még egyszer sem kellett javítani.
Ezen kívül kuriózumnak számító kandalló-és szekrényórákban gyönyörködhetnek az
érdeklődők. A kiállítás egyik legrégebbi darabja egy Londonban készített szekrényóra,
1687-ből. Az esztétika és a mérnöki precizitás időtálló jelképeit június 12-éig tekinthették
meg a látogatók.
A jeles alkalom programjában először egy szép Kosztolányi verset hallhatunk Lévai Ákos
tolmácsolásában, majd Stefán László Sajókaza polgármestere tartott nyitóbeszédet átadva a
gyűjteményt a látogatók számára. Végül Radvánszky Ferenc mondott köszönetet a
lehetőségért, miszerint az ősi kastély adott otthont a gyűjteménye egy kis töredékének. A
programot meglepetés produkció zárta, Bíró Orsolya pályázatnyertes dalát hallhatták a
jelenlévők.
A Radvánszky-kastély túl van a belső felújításon, mára már befejezték a nyílászárók javítását, festését is. Új csillár került a
szalonterembe és függönyök díszítik az ablakok egy részét. Készen áll arra, hogy a sajókazai Polgárok birtokba vegyék.
Kiállításoknak, konferenciáknak, koncerteknek lesz majd impozáns helyszíne.

Forrás: Kolorline/Zelei Tímea

Sajókaza Község Önkormányzata várja azon Lakosok felajánlásait, akik rendelkeznek a
Radvánszky családtól származtatható bútorokkal, berendezési tárgyakkal, egyéb
eszközökkel, amivel a megújult Radvánszky-kastély állandó kiállítását tudnánk bővíteni.
Az önkormányzat minden felajánlást örömmel vesz a Tisztelt Falupolgároktól.
További információ: 06-48-355-001
Stefán László polgármester

„

”

TOP-2.1.3-15-BO1 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Sajókaza Község Önkormányzata, patakmeder rendezés és belterületi vízrendezés
megvalósítására, 2773m hosszúságban
174.000.000 Ft támogatást nyert.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte
ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a
kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítását. A cél
elérését a Kormány a települési önkormányzatok
együttműködésével tervezi megvalósítani.

TÁJÉKOZTATÁS AZ AVAR- ÉS KERTI
HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK ÚJ
SZABÁLYAIRÓL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 2017. június
15-től
életbe
lépett
Sajókaza
Község
Önkormányzatának 9/2017.(V. 29.) önkormányzati
rendelete az avar- és kerti hulladék égetésének szabályairól.
Ennek alapján égetni kizárólag fás szárú, száraz
kerti hulladékot szabad, a lágy szárú növények csak
komposztálással semmisíthetőek meg. A kerti
hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a
környezetet erősen zavaró, ingerlő füst, bűz,
pernye és hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűzés robbanásveszélyt ne jelentsen. Nagy mennyiségű
füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos!

TÁJÉKOZTATÁS A NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL
Felhívjuk azon szülők, törvényes képviselők figyelmét, akik kérték, hogy a
rászoruló gyermekek részére a nyári szünidei étkezést második alkalommal
az önkormányzat 2017. évben az iskolai nyári szünetből 46
munkanapra, és az erre az időszakra eső óvodai zárvatartás
munkanapjaira biztosítja, a déli meleg főétkezés formájában.
A szünidei étkezés napjai: 2017. június 16. – június 30. (11 munkanap),
2017. július 1. – július 31. (21 munkanap), 2017. augusztus 1. –
augusztus 18. (14 munkanap)
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben az önkormányzat
fenntartásában lévő Konyha étkezőjében (3720 Sajókaza, Ady E. u. 2.)

helyben fogyasztással vehető igénybe.

Amennyiben az étel helyben elfogyasztását a gyermek betegsége
akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő,
más törvényes képviselő által megbízott személy számára a gyermek részére
biztosított étel, ételhordóban történő elvételére. Felhívjuk a figyelmet, hogy
ehhez orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő
által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján
lehetséges.
Az étel elfogyasztására a jogosultsággal érintett munkanapokon 12.00
és 14.00 óra között kerülhet sor!
Felhívom a figyelmet, amennyiben a gyermek a szünidei
gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, köteles
bejelenteni a távolmaradást és annak időtartamát!

A tűzgyújtásra megengedett idő:
minden hét hétfői és pénteki napja
A tűzgyújtásra megengedett időszakon kívüli
égetést a katasztrófavédelem fokozottan ellenőrzi
és szankcionálja! Nem égethető kerti hulladék
szeles, ködös vagy erősen párás időben,
ünnepnapokon,
közterületen,
egészségügyi,
nevelési- és oktatási intézmény 100 méteres
körzetében azok működési ideje alatt, továbbá
éghető anyagot tároló hely 30 méteres körzetében.
Abban az esetben, amikor a Sajó völgye
légszennyezettségi zónán belül a Sajókaza
közigazgatási területéhez legközelebb eső mért
ponton (Kazincbarcika) a szilárd részecske
koncentráció
meghaladja
az
egészségügyi
határértéket égetési tilalmat kell elrendelni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy tűzgyújtási tilalom
esetén akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt
egyébként más jogszabály megengedi.
Javasoljuk, hogy a biztonságos szabadtéri
tűzgyújtás érekében előzőleg tájékozódjanak a
várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors
továbbterjedésének. Környezetünk, egészségünk és
nyugalmunk érdekében kérjük, szíveskedjenek
betartani a szabályokat!

Felhívom a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése
alapján
minden
földtulajdonos,
földhasználó kül- és belterületen
egyaránt az adott év június 30-ig
köteles a parlagfű elleni védekezésre,
ezt követően pedig a virágzásnak és a
FELHÍVÁS PARLAGFŰ
pollen levegőbe jutásának folyamatos
ELLENI VÉDEKEZÉSRE
megakadályozására.
A megjelölt időpont után külterületen a megyei kormányhivatal növényés talajvédelmi igazgatósága, belterületen a települési önkormányzat
jegyzője rendeli el a parlagfű elleni közérdekű védekezést, mely azonnal
végrehajtandó.
A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága növényvédelmi
bírságot szab ki, amelynek legkisebb mértéke 15.000 Ft, legmagasabb
összege 15.000.000 Ft. A bírság meg nem fizetése esetén az azt terhelő
kamat, adók módjára behajtható.
Kérem, hogy minden földtulajdonos szíveskedjen eleget tenni a parlagfű
elleni védekezési kötelezettségének.
MUNKALEHETŐSÉG!
Sajókaza Község Önkormányzata
pályázatot hirdet szakács munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtási határideje. 2017. június 20.
Bővebb információ:
Török Zsuzsanna jegyző:48-355-001 és www.sajokaza.hu

RADVÁNSZKY BÉLA KULTÚRHÁZ ÉS

KÖNYVTÁR

ÓVODA – NYÁRI ZÁRVATARTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az óvoda nyári zárvatartása az
alábbiak szerint alakul:

Kedves Olvasók!

Sólyom telepi óvoda
2017. június 30. – szeptember 01.

Örömmel tudatjuk, hogy a község könyvtárába új és
izgalmas olvasnivalók érkeztek. A állományt
rendszeresen frissítjük az igényekhez igazodva.
Folyamatos nyitvatartással várjuk régi és új
Olvasóinkat.
A beiratkozás és a könyvkölcsönzés
INGYENES!

Rákóczi utcai óvoda
2017. augusztus 21. – szeptember 01.
Kérjük Önöket, hogy erre az időszakra gyermekük elhelyezéséről
gondoskodni szíveskedjenek!
„NAGYÍTÁS”

Rudi az ősmajom rajverseny díjazottjai

Hulladékgyűjtés az iskolában

Pedagógusnap az iskolában

Forrás: Kolorline/Zelei Tímea

Orfeum előadás a Kultúrházban
Gyereknap 2017

Kazincbarcika – Pedagógusnap
Látogatás a Parlamentben

Főzőverseny a Kultúrház udvarán

Órakiállítás a
Radvánszkykastélyban

Óvodás ballagás
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