2016. II. negyedév

Polgármesteri
Kedves
Olvasó!ajánló

Sajókaza 2016. évi fejlesztési tervei

Képviselő-testületünk célul tűzte ki, hogy
követve a lakosság információs igényét,
szerény
lehetőségeinkhez
mérten
negyedévente,
későbbiekben
pedig
igényeknek és anyagi lehetőségeinknek
megfelelően,
de
rendszeresen
megjelentetjük a Sajókazai Hírmondót.

Előkészítés alatt van az út és járdafelújítás az
alábbi területeken:
József Attila u. – útépítés
Deber u.- 026 hrsz. útépítés
Vértanúk u. útépítés
Sólyom telep 978, 990 hrsz. útburkolat,
útfelújítás

Szeretnénk hitelesen tájékoztatni a
településen élőket és a települést
megismerni
szándékozókat
az
eseményekről a történésekről és a hírekről.

Névtelen utca 953 hrsz. útburkolat,
útfelújítás
Járdaépítés: Ady E. u., Kossuth u. Rákóczi u.,
Sólyom telep egy része

Ha itt él vagy elszármazott innen, esetleg
régen hallott hírt a szülőfalujáról, de
szeretné nyomon követni a változást, a
fejlődést az újság segítségével megteheti.

Pályázatot nyújtottunk és nyújtunk be a
TOP-2.1.3 -15. Települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése
(csapadékvíz elvezetése)

Az a szándékunk és arra törekszünk, hogy
ebben a lapban található információkkal
kiszolgáljuk elsősorban az itt élők
érdeklődését.

Pacsány patak, Április 4. u., Vértanúk u,
Bányász u. 48-as u., Dózsa György u.,
valamint a Sólyom telepi út csapadékvíz
elvezetésére.
TOP-4.2.1 -15. Nappali Szociális
Központ bővítése, tetőfelújítása, kert és
kerítésépítés

Elképzelésünk
és
terveink
szerint
tájékoztatást
adunk
a
faluvezetés
munkájáról
a
jövővel
kapcsolatos
elképzelésekről, fejlesztések alakulásáról,
intézményeink munkájáról, a településen
bekövetkezett eseményekről.

TOP-1.4.1-15 Sólyom telepi Óvoda
energetikai fejlesztése, tetőfelújítása, kerítés
építése
Radvánszky - kastély nyílászárók felújítása és
festése.

Reményeim szerint törekvésünk és
szándékunk a lakosság megelégedését
szolgálja.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően
szeretnénk élni a pályázati lehetőségekkel.

Üdvözlettel:

Stefán László polgármester

Stefán László polgármester
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Önkormányzati HÍREK

A Sajókazai Balassi Bálint
Általános Iskola

Az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

HÍREI

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre
többen választanak szabadtéri programot és
tevékenységet, ennek során fokozottabb
figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező
tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz
aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen
és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél
esetén. A károk akkor előzhetőek meg a
legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a
biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a
tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

Elkészült iskolánk új épületrésze. Helyükre
kerültek már az új berendezési tárgyak, a fejlesztő-és
szemléltető eszközök. Reméljük, hamarosan birtokba
vehetjük az új tantermeket, helyiségeket.
Iskolánk bekapcsolódott a Nemzeti Tehetségprogramba,
melynek keretein belül lehetőségünk nyílik zenei képességés tehetségfejlesztésre. Egy kitűnő zenetanár tart
interaktív népzenei foglalkozásokat alsó tagozatos
tanulóinknak, melynek során lehetőségük van különböző
népi hangszerek megismerésére, kipróbálására.
Hírek röviden
 Bekapcsolódtunk az Együtt szaval a nemzet
kezdeményezésbe. Közösen szavaltuk a Himnuszt és a
Nemzeti dalt nemzeti énekünk születése napján.
 „FÉLÉVI HAJRÁ!” - Jutalmaztuk a jó tanulmányi
eredményt elért tanulókat.
 Megrendeztük az alsó és felső tagozatosok részére a
farsangot.
 Az iskolánk részére gyümölcsöt szállító cég kóstoltatást
rendezett, ahol friss zöldségeket is ízlelhettek a gyerekek.
 Két előadáson vettek rész felső tagozatos tanulóink,
melynek témái a bűnmegelőzés, ill. egy pozitív életpálya
bemutatása volt.
 Kollégáink 2016.márc.7-én nagysikerű Szakmai Napon
vettek részt Kazincbarcikán, ahol elméleti és módszertani
ismeretekkel gyarapították tudásukat.
 Az óvoda és iskola kapcsolatát tovább erősítette, hogy
kollégáink részt vettek a Gézengúz Óvoda Nyílt napjának
programjain.
Versenyhíradó
2016.február 16-án az alsó tagozatosok részére
énekversenyt, 2016.március 9-én vers-és mesemondó
versenyt rendeztünk. A versenyek eredményét közzétettük
az iskola Facebook oldalán.

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 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.

Készülünk a Költészet napjának megünneplésére.
2016. április 19-én a Radvánszky kastélyban rendezzük
meg a felső tagozatosok vers és prózamondó versenyét.
A Don Bosco Középiskolával jó kapcsolatot építettünk ki.
2016. április 13-án kerül sor egy barátságos labdarúgó
mérkőzésre iskolánk csapata és a Don Boscosok között.

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.

Kiss Éva megbízott igazgató

Tűzgyújtási
tilalommal
és
erdőtüzekkel
kapcsolatos további információkért keresse fel a
katasztrófavédelem oldalait.
Török Zsuzsanna jegyző
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A Sajókazai Nappali Szociális
Központ HÍREI

A Gézengúz Óvoda Hírei

A Sajókazai Nappali Szociális Központ
szolgáltatásai:

A Gézengúz ovisok napjai eseménydúsan
teltek az év első hónapjaiban. Nagy készülődés
előzte meg a farsangi bálunkat. Verseket, dalokat
tanultak a gyerekek, ötletes farsangi dekorációval
díszítették az óvoda öltözőjét, folyosóját, a
csoportszobát, mely az óvónénik kreativitását
tükrözte. Különféle álarcot, kalapot, szemüveget
készített minden gyermek, melyet a farsangi bálon
is felölthettek. Izgatottan várták a Manóbál napját.
A legtöbb gyermek boldogan vette fel az ötletes
jelmezt melyben a szülőknek, és a dajka néniknek
is benne volt a keze munkája. Több évre
visszamenőleg a meghívott vendégünk, Bobó és
Karcsi bácsi, akiket a gyerekek nagyon szeretnek,
és akik fergeteges mulatságot hoznak a
gyermekeknek. Nem volt ez most sem másként.
Nagyon jól szórakoztak a kicsik és persze a nagyok
is. Márciusban nyílt napot tartottunk óvodánkban
melyre a szülőket és a leendő elsőosztályos tanítónéniket hívtuk meg. Itt megmutatták az iskolába
készülő gyermekek, hogy mit tanultak ez év alatt,
és hogy mennyire felkészültek az iskolai életre.

- Család-és gyermekjóléti szolgáltatás
- Idősek klubja
- Házi segítségnyújtás
- Étkeztetés
Szeretnénk az intézményünket szolgáltatáson-ként
bemutatni. Elsőként:
Bemutatkozik a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
A 2016-os év nagy változásokat hozott a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok életében.
A szociális és gyermekvédelmi törvény módosítása
egyrészt integrálta a két szolgáltatás egy
szakmailag, szervezetileg egységes, komplex,
holisztikus szemléletű szolgáltatásban, másrészt
két szintre emelte azt. Helyi szinten Család-és
Gyermekjóléti Szolgálatokat, járási szinten pedig
Család-és Gyermekjóléti Központokat hozott létre.
A két szolgáltatás között megosztotta a feladatokat.
Család-és gyermekjóléti szolgálat (tel.:415-201)
- alapellátás
Család-és gyermekjóléti központ (Kazincbarcika
Építők útja 13-15.):
- hatósági ügyek
Ez azt jelenti, hogy a védelembe vétel és egyéb
hatósági intézkedést igénylő ügyek a központok
esetmenedzsereihez tartoznak. Ezekben az
esetekben nekik kell küldeni a jelzést, megkeresést,
ők a kompetensek, ők hozzák a döntéseket, velük
kell kapcsolatot tartani. Kivételt jelent, ha a
gondozási-nevelési tervben a családsegítővel való
kapcsolattartást is előírják.

Húsvéti játszóházat tartottunk, ahol
aranyos húsvéti dekorációt készítettek az ovisok és
a szülők. Elkészültek a csoportszobai és óvodai
dekorációk is, melyek az ablakokat és az öltözőket
díszítették.
Elkezdtük az anyák napi készülődést,
verseket dalokat tanulunk és készítjük az anyák
napi meglepetést az édesanyáknak.
Tamás Gyuláné óvodavezető

Fogadóidő Sajókazán:
Családsegítők:
hétfő: 08 – 12 óráig, szerda: 13 -16 óráig, péntek:
08 – 12 óráig
Esetmenedzserek: csütörtök: 10 – 13 óráig
Fejtiné Nagy Erzsébet
intézményvezető
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HÍREI
A Radvánszky Béla Kultúrház és Könyvtár
tervezett programjai 2016. tavasz, nyár:

Túl van egy fél szezonon a Sajókaza Sportegyesület.
Az eredmények nem úgy alakultak, mint ahogy azt
terveztük és a szurkolók joggal lehetnek csalódottak. A
téli felkészülésünk okot adott a bizakodásra, mivel jó
eredmények születtek az edzőmérkőzéseken. De a
tavaszi rajtra jött egy nagy pofon a bajnokesélyes
Gesztely csapatától. Eredmény: 1-9 hazai pályán.
Felesleges magyarázkodni, totális kudarc. Viszont ehhez
hozzátartozik az a tény, hogy a két csapat teljesen más
kávéház. Gesztely egyesülete a két osztállyal feljebb lévő
csapatok
szintjén
mozog,
mind
tudásban,
tapasztalatban, akarásban és pénzben. A sikertelen
széria Sajószentpéter ellen sem tört meg idegenben.
Eredmény: 2-1. Ezzel a vereséggel pedig elfoglaltuk a
Kazincbarcikai csoport tabelláján az utolsó pozíciót. A
következő bajnoki mérkőzésen Felsőtelekes csapatát
fogadtuk itthon. Eredmény: 3-0. Végre győzelmet
ünnepelhettek szurkolóink, ráadásul kapott gól nélkül
hoztuk le a mérkőzést. Hat forduló van még hátra a
szezonból, a negyedik vagy ötödik helyet még
elcsíphetjük a bajnokság végén.
Fontos dolog még a szervezet életében, hogy újra
vezetőváltás történt. Mint az ismeretes több év
kihagyás után Dócza Béla vette át 2015-ben az
egyesületet irányítását. Idén márciusban pedig én (Lévai
Ákos) vettem át a Sajókaza Sportegyesület elnöki
pozícióját.
Ezúton köszönöm meg azon segítőknek, akik
hozzájárulnak illetve hozzájárultak valamilyen
formában a gördülékeny működésünkhöz. Elsősorban a
Sajókaza Községi Önkormányzatnak, Stefán László
polgármester úrnak, Izsó Pál alpolgármester úrnak, a
Sajókazai Polgárőrségnek, a Nonprofit Kft.-nek és végül,
de nem utolsó sorban a Radvánszky Béla Kultúrháznak.
Köszönjük!

Május 9-20. GINOP Pályázat, Informatikai
képzés
Május 20. Az RNÖ és a Dr. Ámbédkar
Gimnáziummal közös szervezésben,
Ifjúsági KI MIT TUD
Május 26. Gyermeknapi meseszínház,
játszóház
Június 10- július 10. „Európa Bajnokság”
kivetítőn. Magyar fordulók a Kultúrház
hátsó udvarán.

Június 24-26. Kazai Napok
Június 24. : Süteményfesztivál a Radvánszkykastélyban
Június 25. : Kulturális program, amatőr
bemutatók, SZTÁRVENDÉG
„ A legerősebb ember díj” rönkhajítás, kocsihúzás stb.
Június 26. : Hangverseny az evangélikus
templomban.
Július 15. Népdalkörök Fesztiválja a Kultúrház
udvarán. Sajókaza, Vadna, Sajóivánka, Berente,
Nagybarca, Kazincbarcika kórusainak
közreműködésével.
Augusztus 14. A Kolorfesztivál sajókazai
programja:
Szabadtéri koncert a Kultúrház udvarán

HAJRÁ KAZA!

Augusztus 20. Állami ünnep.

Lévai Ákos
elnök

A Főtéren ünnepi műsor, települési
kitüntetések átadása, kenyérszentelés.
További programjaink a következő
számban.

SAJÓKAZAI HÍRMONDÓ
Sajókaza Önkormányzatának hivatalos lapja.

Hegedűs Gábor

Grafika: Lévai Ákos

igazgató

Felelős szerkesztő: Hegedűs Gábor
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Felelős kiadó: Stefán László polgármester

