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Tisztelt Boldogkőváraljai Lakosok!
Önök a Helyi Hírmondó első évfolyamának első számát tartják a kezükben. Nagy utat tettünk meg idáig és sok ember 

munkája van benne, hogy mindez valósággá válhatott. Hálás vagyok Zavodni Ferenc polgármester úrnak, a képviselő 
testület tagjainak, akik nélkül mindez nem jöhetett volna létre. Bátran állíthatom, hogy ez egy történelmi pillanat 
mindannyiunk életében, hiszen a településünknek még sohasem volt önálló lapja, ami kizárólag a községünk életéről, 
napjairól, történéseiről cikkezik.

Egy olyan információs lapot hoztunk létre, ami Önöknek szól, Önökért van. A Helyi Hírmondóban olvashatnak 
önkormányzati, iskolai, óvodai híreket. Egy helyen lesznek megtalálhatóak a falu lakosságát érintő közérdekű információk, 
valamint minden olyan tudnivaló, amely segíti a mindennapi létünket. A Helyi Hírmondó elérhető lesz digitális formában is 
a (www.boldogkovaralja.hu) címen, gondolva azokra is, akik ugyan nem itt élnek, de kíváncsiak a helyi hírekre. 

Észrevételeiket, hozzászólásaikat a helyihirmondobv@gmail.com email címre várjuk.
Üveges Péter

Boldogkőváralja Önkormányzatának információs lapja

Idősek napja
Hagyományokhoz hűen idén 2017. október 20-án délután 

három órától, a boldogkőváraljai általános iskola tornatermében 
tartották az idősek napját. A rendezvényen beszédet mondott 
Zavodni Ferenc Boldogkőváralja polgármestere és dr. Hörcsik 
Richárd országgyűlési képviselő.

Az Önkormányzat minden 60 év feletti , életvitelszerűen 
Boldogkőváralján élő lakosnak a tisztelet és a megbecsülés 
jeléül 5000 forint készpénzt ajándékozott, valamint a 
helyszínen vendégül látta a nyugdíjasokat.

Az iskolások és óvodások meglepetés műsorral, az iskola 
szakácsai pedig finom vacsorával kedveskedtek. Fellépett az 
általános iskola színjátszó társulata, fergeteges bemutatót tartott 
a suli néptánccsoportja, akik a tradicionális hagyományokat 
felelevenítve kellemes emlékeket ébresztettek a jelenlévőkben.

Külön köszönet illeti az óvodások felkészítésében résztvevő 
Répásiné Kovács Mariannt és Iski Józsefnét, valamint az 
iskolások előadássorozatában közreműködő Plaszkóné Prókai 
Mónikát és Bogdán Balázs néptáncoktatónak a munkáját. 
Azoknak a nyugdíjasoknak, akik személyesen nem tudtak 
megjelenni az eseményen, az Önkormányzat - dolgozóinak 
segítségével- eljuttatta a vacsorát. 
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dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő



Kamerarendszer Boldogkőváralján
Boldogkőváralján 2015-től üzemel egy tizennyolc 

kamerából álló térfigyelő rendszer. Kandik Balázs 
közterület felügyelőt kérdeztük hogyan is működik 
mindez…

- Mi a célja térfigyelő-kamerarendszernek?
- Elsősorban a közbiztonság növelése, a rendőrség 
bűnüldöző munkájának segítése. A rendszer által lefedett 
t e r ü le t e n  a  vag yon  megóv á s a ,  a  l a ko s s á g 
biztonságérzetének növelése, valamint a jogsértések 
visszaszorítása volt a fő célkitűzés.

- Ki tekintheti meg a felvételeket?
-A kamerák által közvetített illetve rögzített képek, 
felvételek megtekintésére kizárólag a közterület-felügyelet 
és a rendőrség jogosult, azaz állampolgár nem tekintheti 
meg a felvételeket!
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- Mire használható a felvétel?
- A felvétel –bizonyítási eszközként- a rögzítés helyszínén 
elkövetett bűncselekmény, szabálysértés, elkövetett 
jogsértés miatt indított eljárásban, illetve a felvételen 
szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében 
indított eljárásban használható fel.

- Mikor rögzítenek a kamerák?
- A kamerák állandóan azaz 0-24 óráig rögzítenek.

-  Mit tegyek ha jogsér tés (szabálysér tés, 
bűncselekmény) áldozata lettem és a kamerák képeinek 
segítségét kérem?
- Ilyen esetekben nem a közterület-felügyelethez, nem a 
polgármesteri hivatalhoz, hanem kizárólag a rendőrséghez 
(nyomozó hatóság) kell fordulni. A rendőrség az eljárás 
során megtekinti a kamerák által rögzített felvételeket és 
szükség szerint felhasználja.

Járdafelújítás… 
B o l d o g k ő v á r a l j a 

Önkormányzatának közhasznú 
munkásai folytatták – a tavaly 
elkezdett - Kossuth utcai járdaszakasz 
felújítását. A munkálatok már az 
általános iskolánál tartanak és a tervek 
szerint egészen a rossz idő beálltáig 
zajlanak. Az érintett járdaszakasz az 
elmúlt évtizedek alatt meglehetősen 
e l ha s zná lódot t ,  több he l yen 
repedezetté és balesetveszélyessé 
vált, ezért az Önkormányzat a 
felújítása mellett döntött. felújított járdaszakasz a Kossuth utcán

Dózsa György úti támfal
Befejeződött a Tóhegy utca és Dózsa 

György utca közötti támfal kivitelezése. A 
rekonstrukciós feladatok tavasszal kezdődtek 
és egészen ősz beálltáig zajlottak. A felújítás 
során a veszélyessé vált, több helyen 
megcsúszott régi kőfalat elbontották és 
helyére ujjat építettek. A munkálatokat a 
Geoszo lg KFT végezte a kor lá tot 
Boldogkővára l ja Önkormányzatának 
dolgozói készítették. 

Dózsa György úti támfal

Tovább szépült a falu Főtere
A patakpart rendbetétele és a parkosítás után új díszkivilágítással 

bővült a falu főtere. Az Önkormányzat - a közhasznú munkások 
segítségével - 2017. október második felében új kandelábereket 
helyezett ki a település központjában. A világítótestek az esztétikai 
szépségük mellett hangulatos fénnyel töltik be a teret.
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Téka tábor
Boldogkőváralja Községi Önkormányzat 2016 

áprilisában megvásárolta Boldogkőváralja külterületén 
található TÉKA tábort. Önkormányzatunk ifjúsági tábort 
üzemeltet az ingatlan területén, mely nagyban növeli a 
térség turisztikai vonzerejét. 2016-2017-ben már sikeres 
rendezvényeink voltak: családi nap, óvodásoknak 
gyereknap és néptánc táborok. A Babszem és a Libabőr 
táncegyesület visszajáró vendégeink, akiket minden évben 
sok szeretettel várunk. A Libabőr Egyesület a  falu apraja-
nagyját is invitálta, hogy belekóstolhassanak a néptáncolás 
rejtelmeibe és a napi programjaikba. A TÉKA tábor 
területén lehetőség nyílik még céges rendezvényekre, 
csapatépítő tréningekre, diákcsoportok fogadására, 
keresztelőre, ballagásra, leánybúcsúra-legénybúcsúra és 
esküvő lebonyolítására is.
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Szociális tűzifa
Az Önkormányzat az idei fűtési szezonban is juttat 

tűzifát az arra rászorulóknak, a hideg hónapok könnyebb 
átvészelése céljából. Boldogkőváralja Önkormányzatának 
dolgozói decemberben elkezdték kiszállítani a készleteket 
az érintetteknek.

Dózsa György úti patakmeder

Dózsa György úti patakmeder
2010-ben falunkat sem kímélték a nagy esőzések, 

melynek hatására a települést átszelő patak vízszintje 
többször i s drámaian megemelkedett. Ennek 
következtében  árvízvédelmi beavatkozásokra volt szükség 
a patak partján található lakóingatlanok megőrzése 
érdekében.  Az Önkormányzat közhasznú munkásai idén 
tavasszal kezdték el és előreláthatólag tél beköszöntéig 
végzik a Dózsa György úti patakmeder rendberakását. A 
munkálatok során a partfalat terméskővel kirakják, 
megerősítik, ami az esztétikai szépség mellett az ott lakók 
biztonságát szolgálja, értékeiket védi egy jövőbeni 
áradással szemben.

Népkonyha
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 16:00-18:00
Helye: Közösségi ház

A népkonyha-szolgáltatás célja a napi egyszeri egy tál 
meleg étel biztosítása azoknak a szociálisan rászorult 
személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek 
igénybe. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes alapon, 
térítésmentesen történik. Az étel átadása az ellátottak 
érkezési sorrendjében történik, és addig tart a kiosztási 
időn belül, míg a kiszállított adagmennyiség el nem fogy. 
Az étkezés forgószínpad szerűen történik, mivel az 
ülőhelyek száma korlátozott. Ellátottjaink az ételt előre 
k i a d ag o l t ,  e g y s z e r  h a s z n á l a t o s  m ű a n y ag 
edényekben/dobozokban vehetik át.

A szolgáltató címe: Étkeztetési Centrum
4400 Nyíregyháza, Csillag utca 3.

Ellátott jogi képviselő: Ignácz Péter
E-mail: ignaczpeter@obdk.hu

Műfüves sportpálya
A Magyar Labdarúgó Szövetség tendert írt ki műfüves 
sportpályák létrehozására, amire az Önkormányzat 2017 
nyarán sikeres pályázatot nyújtott be. Az új létesítményt a 
régi pálya feletti legelőn építik majd, várhatóan jövő 
tavasszal kezdődik a beruházás. 
A futballpálya alkalmas lesz sportrendezvények 
megrendezésére, szabadidő hasznos eltöltésére, 
sportegyesületek versenyszerű sportolására.



ISKOLAI HÍREKISKOLAI HÍREKISKOLAI HÍREK

Sikeres évet zárt a Boldogkői vár
Büszkén állíthatjuk, hogy a Boldogkői vár páratlan a maga nemében, ha másért nem is, de a szokatlan formája miatt 

mindenképpen. Viszont önmagában mindez kevés lenne, hiszen a környéken számos turisztikai attrakció található. A 
küzdelem óriási, mert ezek a látnivalók vetélkednek egymással a turisták kegyeiért. Akinek jobb a marketing kommunikációja 
vagy valami szokatlant, eltérőt tud kitalálni, az előnybe kerülhet a versenytársaival szemben. 

A várban az idei éven megtartott rendezvények, programsorozatok úgy, mint: a „Garantált Hétvégi Programok”, húsvét 
vasárnapjától október 29-ig minden szombaton, vasárnap és ünnepnapokon. Magába foglalta a tárlatvezetést 
(udvarhölgyeink invitálják időutazásra a látogatót), kóborlovagokat (könnyed humorral, párbeszédekkel fűszerezett lovagi 
párbaj előadása) és fegyvertapogatást (kipróbálhatja a lovagkor jellegzetes fegyvereit, vértjeit, sisakjait).

Rendezvények: Bor- és Fröccsfesztivál, Osztálykirándulás a középkorba, Barackvásár, XVI. Középkori várjátékok, 
Csülkös pálinkás nap, mindezek az események meghozták a kívánt eredményt.

2017. október 22-e szerencsés nap volt Bárdos Zoltán és családja számára, akik Sümegről érkeztek hozzánk, ugyanis ők 
voltak a 70 000. látogatók a Boldogkő várában. Az idei látogatottsági adatok a tavalyi számokat megdöntve, átlépte a 70 
- ezres lélektani határt. 

Bárdos Zoltán és kedves családja a meglepettségen túl nyereményben is részesültek.  Zavodni Ferenc, a várat üzemeltető 
Boldogkőváralja Községi Önkormányzatának polgármestere és Czakó Mónika, a BESTILLO Pálinkaház tulajdonosának 
jóvoltából Mandalaházas szálláskupont, a BESTILLO Pálinkaház ötsoros pálinkakóstolóját valamint egy középkori vacsorát 
nyertek a Castrum Boldua étterembe. Elmondásuk szerint a nyereményüket jövő nyáron szeretnék felhasználni. 

A nyerteseknek a Helyi Hírmondó is gratulál!
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A Boldogkőváraljai Körzeti 
Általános Iskolában hosszú ideje 
sikeresen működik színjátszó- és 
néptánccsoport. Husztek Péter 
igazgató úr számolt be a Helyi 
Hírmondónak röviden erről. 

Iskolánk életében a dráma/ 
színjátszás mindig fontos szerepet 
játszott. Lelkes pedagógusaink 
készítették fel gyermekeinket nemzeti 
ü n n e p e i n k  a l k a l m á b ó l  a 
megemlékezésekre. 

Az iskolánkban jelenleg is 
működő MASZK  Sz ín já tszó 
Csoport 10 éve alakult, Plaszkóné 
Prókai Mónika tanárnő vezetésével.

Egy évtized alatt az ünnepi 
megemlékezéseken túl minden évben 
színre vittek egy zenés darabot. Ezek 
a játékok komoly felkészülést kívántak 
az apró színészpalántáktól, hiszen a 

musicalek már komoly énektudást 
követeltek, és táncos koreográfiák 
bemutatását is lehetővé tették. Így 
került színre:

 Az élet játéka című színmű,
 A dzsungel könyve című 

musical,
 a Légy jó mindhalálig című 

zenés darab,
 Az egri csillagok című musical.
Az előadások festett díszleteit 

közösen készítették, a jelmezeket 
szülői segítséggel együtt varrták.

Diákjaink közül négyen dráma 
tagozaton folytatták tanulmányaikat, 
volt tanítványunk pedig komolyan 
készül a színészi pályára: ő Plaszkó 
Bence Ádám, aki színészmesterséget 
tanul a GNM Tanoda diákjaként. 

A kis csapat lelkesen készül az idei 
é v  k ö v e t ke z ő  f e l l é p é s é r e. 

Aktualitások a színjátszó- és néptánccsoport tevékenységéről
Legköze lebb a  MINDENKI 
KARÁCSONYA rendezvényen 
láthatja őket a község apraja- nagyja. 
Betlehemes játékukat Karácsony 
szent estéjén is megtekinthetik majd a 
római katolikus templom éjféli 
szentmiséjén.

Iskolánk fontosnak tartja tanulóink 
művészet i  oktatását, ezért  a 
színjátszó csoport mellett már 
második éve néptánc csoport is 
tevékenykedik intézményünkben. 
Bogdán Balázs néptánc oktató 
vezetésével a községi rendezvények 
műsorait ők is színesítik (Idősek 
Napja, Ki mit tud?). 

A múlt tanévben a Sárospatakon 
rendezett néptánc versenyen 
BRONZ minősítést szereztek apró 
táncosaink.
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2017-18-as tanév
Boldogkőváraljai Általános Iskola a 2017-18-as 

tanévet 147 tanulóval és tizennégy pedagógussal kezdte.
Szülői munkaközösség vezetője Juhászné Kertész 

Judit.

Pályázat
Az Eminens Alapítvány „Menő Menzák” című pályázata 20 millió forint támogatásban részesült.
„Menő menzák” pályázat eredményeként a legdrágább kincsünk, az egészség megőrzéséhez kapcsolódó értékes 

tevékenységek küszöbén állunk. Megvalósítás 2018 februárjától a szülőkkel, tanulókkal, pedagógusokkal, munkatársakkal, 
érdeklődőkkel közösen történik. Eredményként egészségesebb, hosszabb, energikusabb életet remélünk, amelynek 
megtanulásaként nemcsak előadásokat, kóstolókat, főzőversenyeket rendezünk, de résztvevő diákjainkat budapesti 
kirándulásra is elvisszük, valamint az ebédlő teljes, a konyha részleges bútorzatcseréjére is sor kerül. 
Ne feledd: „Amit eszel, azzá leszel!”

„Szakmák napja”
Az iskola tanulói üzemlátogatáson voltak a Bestillo, 

Gyümölcsért KFT, valamint a Kegát Bt-nél, hogy az ott 
folyó munkákat megismerhessék. Az üzemlátogatás fő 
célja – a tapasztalatszerzés mellett -, hogy a diákokat a 
szakmaválasztás irányába tereljék. Szakmaismertető és 
tűzoltósági bemutatókat követően olyan tanulók szüleinek 
a beszámolóit is meghallgatták, akik valamilyen 
intézményben tanulmányokat folytatnak.

Nyílt tanítási nap
2017. november 28-án és 29-én nyílt tanítási nap volt 

az iskolában. 

„Iskolaközpontú helyi 
együttműködések támogatása”

2018 januárjától induló projekt keretében a 
közösségünk (iskola, szülők, önkormányzatok, egyházak, 
vállalkozások, alapítványok) kohéziós erejének növelésére 
teszünk kísérletet. Számtalan verseny, vetélkedő, előadás 
és kirándulás megszervezésével kívánjuk segíteni az iskola 
és helyi emberek életét a pályázat megvalósítása során.

Iskolafejlesztési program
Az Oktatási tárca iskolafejlesztési programja keretében 

negyven millió forintból korszerűsítik a Boldogkőváraljai 
Általános Iskola felső épületét. A beruházás során 
kicserélik a nyílászárókat, új energiatakarékos kazánok 
kerülnek beépítésre valamint a gépészetet is korszerűsítik. 
A munkálatok befejeztével a fűtési költségek jelentős 
csökkenését várják.

Sport siker
2017. november 21-én, Baktakéken zajlott a Magyar Diáksport 

Szövetség által kiírt asztalitenisz Encs körzeti diákolimpiai selejtezője, 
melyen a Boldogkőváraljai Körzeti Általános Iskola versenyzői nagyon 
szép eredménnyel zárták a IV. korcsoportos döntőt.

Lányoknál Matisz Dzsenifer első helyezést ért el, második lett Kiss 
Natália, harmadik Horváth Katinka és negyedik helyen végzett Lukács 
Vivien. A lányok csapatversenyét Boldogkőváralja válogatottja nyerte. 
Tagjai: Horváth Katinka, Lukács Vivien, Matisz Dzsenifer.

A fiúknál Matisz Milán álhatott a dobogó legmagasabb fokára, 
ezüstérmes Kiss Szebasztián és a negyedik hellyel büszkélkedhet Molnár Alex. A fiúk csapatversenyét – a lányokhoz 
hasonlóan- Boldogkőváralja társulata nyerte. A csoportot Kiss Szebasztián, Matisz Milán és Molnár Alex alkotta.

A selejtezőcsoport után megyei döntőben folytatják a szereplést egyéniben Matisz Dzsenifer és Matisz Milán valamint 
a lány és fiú csapat tagjai. Felkészítő pedagógusuk Nagy István tanár úr volt.

A kiemelkedő sport teljesítményhez a Helyi Hírmondó szívből gratulál!
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Indul a fűtési szezon!
Az elmúlt hetek hűvösebb napjai után már sokan fűteni 

kezdtek, októbertől pedig hivatalosan is elindult a szezon, 
vagyis a fűtési rendszer egészen tavaszig gyakorlatilag 
folyamatosan működik majd. A biztonságos működéshez 
elengedhetetlen néhány fontos szabály betartása:
 A fűtési szezon előtt vagy annak kezdetekor 

e l lenőr iztessük szakemberre l  a tüzelő-fűtő 
berendezésünket.

  Az ingyenes lakossági sormunka megadott időpontján 
e n g e d j ü k  b e  a  k é m é n y s e p r ő t .
 Meghibásodás vagy működési zavar esetén hívjunk 
szakembert.

 Ügyeljünk a rendeltetésszerű használatra, a folyamatos 
fűtés előtt nézzük át a használati útmutatót.

 Csak a megadott tüzelőanyagot használjuk, ne 
égessünk semmilyen hulladékot a tüzelő-fűtő 
berendezésben.

 A tüzelő-fűtő berendezés és a kéményajtó közvetlen 
környezetét hagyjuk szabadon, ne tároljunk éghető 
anyagokat a közelében.

 A tüzelő-fűtő berendezés vagy a kémény 
meghibásodása esetén szén-monoxid kerülhet a lakás 
légterébe, amelynek jelzésére egy megbízható szén-
monoxid-érzékelő elhelyezése javasolt.

  A kisebb otthoni tűzesetek megfékezésére ajánlott egy 
kis méretű porral oltó készülék elhelyezése az 
otthonunkban.

 Baj esetén azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot 
és kérjük a tűzoltók segítségét!
Mielőtt szén-monoxid-érzékelőt vásárolna, tekintse 

meg a katasztrófavédelem honlapján található listát a 
megfelelő és a nem megfelelő termékekről. Az otthonunk 
tűzvédelmi biztonságát tovább javíthatja egy otthoni hő- 
és füstérzékelő, amely időben képes jelezni a tűz 
keletkezését.

Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Karácsony
A karácsony a legnagyobb keresztény ünnep a húsvét 

után, amellyel Jézus Krisztus születésére emlékeznek. 
Assisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének tartotta. 
Minden évben december 25-én tartják világszerte, habár 
nem ezt a dátumot tartják számon Jézus születésének. 
Talán azért esett erre a választás, mert egyes keresztény 
szerzők szerint Jézus szenvedése, azaz a húsvét, illetve 
fogantatása az év azonos napján, március 25-én történt. 
Ekkor van a téli napforduló a Föld északi féltekéjén, illetve 
a korai keresztények ezen a napon a kötelező Mithrász- és 
Sol Invictus-ünnep helyett Jézus születését ünnepelték. 
Ez a keresztény ünnep az első nikaiai zsinat határozata 
értelmében Jézus Krisztus földi születésének emléknapja: 
az öröm és békesség, a család és gyermekség, az otthon és 
szülőföld ünnepe.

Annak ellenére, hogy a tradicionális karácsony a 
kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, sok nem-
keresztény ember is ünnepli világszerte az emberi szeretet 
ünnepeként.  A modern és népszerű ünneppel együtt jár 
az ajándékozás, a karácsonyi zene, üdvözlőlapok küldése. 
A templomi ünneplések, karácsonyi ebéd és ünnepi 
hangulatú tárgyakkal való díszítés, mint például 
karácsonyfa állítás, karácsonyi égők, színes üveggömbök, 
girlandok, szaloncukor, fagyöngyök és krisztustövisek 
elhelyezése, díszítése.

Forrás: https://hu.wikipedia.org

Kedves Olvasóink!
A Helyi Hírmondó és lelkes csapata

mindenkinek

BÉKÉS BOLDOG ÜNNEPEKET

ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ 

ESZTENDŐT KÍVÁN!

Észrevételeiket, hozzászólásaikat a 
helyihirmondobv@gmail.com e-mail címre várjuk. 
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SZÓRAKOZTATÓ SAROKSZÓRAKOZTATÓ SAROKSZÓRAKOZTATÓ SAROK

Napi gondolatok
A barátság olyan, mint egy folyó: kikerüli a 

sziklákat, alkalmazkodik a völgyekhez és a 
hegyekhez, néha tóvá alakul, míg meg nem telik 
a gödör és akkor folytathatja az útját.

(Az accrai kézirat)

Derűs percek
Egy őszinte szolga: 
- Jean, kérem kóstolja meg ezt a konyakot, és 
mondja el, hogy mit talál benne furcsának?
- Azt, hogy megkínált vele uram! 

Családi békéhez öt dolog szükséges:
 szeretet
 megértés
 türelem
 és…
 két televízió

Kalendárium
A horoszkóp 2017 decemberére azt ajánlja, hogy a 

fáradságot próbáljuk szórakozással kompenzálni. Így leszünk 
képesek feltöltődni. Még ha nem is így tűnik, nagy út áll előttünk 
ebben az évben. Szenteljünk időt a pihenésre és a lazításra, 
kényeztessük magunkat.

„Így sütünk-főzünk mi…”
Túrófánk:

25 dkg túró, 30 dkg rétes liszt, egy kis doboz tejföl. Három 
darab tojás, egy vaníliás cukor, egy teáskanál cukor, pici só, egy  
kávéskanál szódabikarbóna.

Az egészet egy tálban összedolgozzuk, kanállal forró olajba 
szaggatva sütjük.

Bármilyen lekvárral tálalhatjuk.

Kedves Olvasóink!
Az így „sütünk-főzünk” rovatba a recepteket a 

helyihirmondobv@gmail.com email címre várjuk.

Tudta?
A macskáknak nincsenek édes ízreceptoraik, ezért egyáltalán 

nem éreznek semmi édeset.

Boldogkőváralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szeretettel meghívja Önt és Családját a

rendezvényre!

Helye:
Boldogkőváralja, Faluház

Ideje:
00

2017. december 19. (kedd) 16  óra

"Mindenki Karácsonya""Mindenki Karácsonya""Mindenki Karácsonya"
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Háziorvos
Dr. Dienes Csaba és Társa Kft.
Dr. Dienes Csaba Emil - háziorvos
Elérhetőség:
Az orvosi rendelés 2010. december 17-től az új helyen 
elérhető:
Boldogkőváralja, Kossuth u. 38. 

 Tel.: +36 (46) 387 705
 Mobil: +36 (30) 92 83 956
 E-mail: dienes@t-online.hu
 Web: www.dienes.eoldal.hu

Rendelési idő:

Szerda

Kedd

Hétfő

Kedd

Csütörtök

Csütörtök

Péntek

00 00
10  – 12

00 00
11  – 12

00 00
8  – 12

00 00
8  – 10

30 30
8  – 9

30 00
9  – 12

00 00
8  – 12

Boldogkőváralja, előjegyzés alapján

Boldogkőváralja

Boldogkőváralja

Arka

Abaújalpár

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralja

Boldogkőváralja 
Községi 
Önkormányzat
Elérhetőségek:
Cím: 3885 Boldogkőváralja, 
Petőfi Sándor u. 28.
Tel.: +36 (46) 306 039
Fax: +36 (46) 485 088
E-mail: bvpolg@gmail.com

A képviselőtestület:
Zavodni Ferenc
polgármester

Dr. Dienes Csaba Emil
alpolgármester

Képviselők:
Kázsmérné Orosz Márta
Kerekes András
Kmetzné Bodnár Enikő
Korhut Márton
Onda József
Jegyző:
Kövér János
Aljegyző:
dr. Csurilla Martina

Gönci Járási Hivatal 
Abaújszántói Kirendeltség
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal
Gönci Járási Hivatal
Abaújszántói Kirendeltsége
Ügyfélfogadás helye: 
3881 Abaújszántó, Béke út 29.
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00

Munkaügyi Kirendeltség 
Abaújszántó
Gönci Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Ügyfélfogadás helye:
3881 Abaújszántó, Béke út 29.
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-
15:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Szemétszállítás
időpontja
Minden héten kedden 
(ünnepnapokon is)

Centrum ABC
Nyitva tartás:

00 00Hétfő: 6 -15
00 00Kedd: 6 -15

00 00Szerda: 6 -15
00 00Csütörtök: 6 -15

00 00
Péntek: 6 -15

00 00
Szombat: 6 -15

00 00
Vasárnap: 8 -10

Ottó boltja
Nyitva tartás:

00 00Hétfő: 6 -17
00 00Kedd: 6 -17

00 00Szerda: 6 -17
00 00Csütörtök: 6 -17

00 00
Péntek: 6 -17

00 00
Szombat: 6 -17
Vasárnap: Zárva

Posta
Nyitva tartás:

30 00
Hétfő: 9 -15

30 00Kedd: 9 -15
30 00Szerda: 9 -15

30 00Csütörtök: 9 -15
30 00

Péntek: 9 -15
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Coop bolt
Nyitva tartás:

00 00
Hétfő: 6 -14

00 00Kedd: 6 -17
00 00Szerda: 6 -17

00 00Csütörtök: 6 -17
00 00

Péntek: 6 -17
00 00

Szombat: 6 -14
Vasárnap: Zárva

Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat
Ügyfélfogadás:

00 00Kedd: 9 -12
00 00Szerda: 9 -12

Abaújszántói fogászat
Nyitva tartás:

00 00
Hétfő: 07  - 13

00 00Kedd:13  - 19
00 00Szerda: 07  - 13

00 00Csütörtök:13  - 19
00 00

Péntek: 07  - 13
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Írisz Gyógyszertár
Cím:
Boldogkőváralja, Kossuth út. 38.
Nyitva tartás:

00 00Hétfő: 11: -13:
00 00Kedd: 11: -13:

00 00
Péntek: 11: -13:
Üzemeltető: Dr. Finta Erzsébet

Boldogkőváralja Önkormányzatának információs lapja

Kiadja: Boldogkőváralja Községi Önkormányzat

Szerkesztőség: 3885 Boldogkőváralja, Petőfi Sándor u. 28.

Felelős kiadó: Zavodni Ferenc

Főszerkesztő: Üveges Péter

Szerkesztő: Ondáné Pocsai Márta

Iskolai hírek: Husztek Péter

Grafikai és nyomdai munka: Bandesign G. S.
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