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Polgármesteri köszöntő
 

 Kedves nagyrozvágyi lakosok!

Elérkezett egy újabb esztendő, ami egyben azt jelenti, hogy egy másik év- a 2011-es - véget ért. Amikor lezárunk 
valamit, meg kell állnunk egy pillanatra visszatekinteni az elmúlt eseményekre, és számba kell venni tetteinket, 
döntéseinket levonva az esetleges tanulságokat. 

A 2011-es év településünk életében a „túlélés” jegyében zajlott. A tavalyi esztendő minden önkormányzat szá-
mára nehézségeket hordozott, az egyre csökkenő állami támogatásokból kellett ellátni kötelező feladatainkat, 
amelyek már a korábbi években is nehézséget jelentettek Nagyrozvágy számára. 

Elsődleges feladatunk a meglévő tartozások csökkentése volt, mely már óriási méreteket öltött az előző években. 
Ehhez olyan intézkedések megtételére volt szükség, melyek költséget csökkentenek, így az elmúlt esztendőre a spó-
rolás nyomta rá jegyét. Közkutaink egy része leszerelésre került, és egyéb működési kiadásainkat is minimálisra 
csökkentettük. Közmunka program keretében zöldséget termesztettünk, mely a közétkeztetésben került hasznosí-
tásra, komoly összegeket megtakarítva ezzel. Még ma is abból a hagymából, sárgarépából készül az étel, melyet a 
közmunkások termeltek meg. 

A tavalyi esztendőben a spórolás és a szigorú gazdálkodás eredményeként szállítói tartozásunk 30%-kal csökkent, 
illetve rövid lejáratú hitelünk is visszafizetésre került. 

Ugyanakkor a nehéz gazdasági helyzet ellenére sikerült néhány beruházást is megvalósítani vagy elkezdeni a 
tavalyi évben. A Dózsa György utca felújítása során az úttest 960 méter hosszan új burkolatot kapott, a község 
felszíni csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkálatai pedig 2011. szeptemberében elkezdődtek, melyek 2012. 
tavaszán tovább folytatódnak.

Vezetőként úgy hiszem, hogy kötelességünk mindent megtenni annak érdekében, hogy lakosaink minél kevesebbet 
érezzenek az anyagi gondokból, a nekik nyújtott szolgáltatások ne veszítsenek színvonalukból, a mindennapi élet 
a településen zökkenőmentesen menjen tovább. Fontos, hogy gyerekeink fűtött iskolába és óvodába járjanak (nem 
úgy, mint egyes településeken), a közétkezetés biztosított legyen, utjaink télen is járhatóak legyenek, biztosítsuk a 
kikapcsolódás, szórakozás közösségi színtereit, melynek anyagi hátterét nekünk kell előteremteni. 

A tavalyi évben először nyári gyermekétkeztetés keretében közel 60 gyermek kapott 10 héten keresztül élelmiszer-
csomagot a nyári szünidőben, mely csomagok tartalmának összeállításánál szem előtt tartottuk a teljes család 
érdekét, így elsősorban tartós élelmiszerekkel járultunk hozzá a családok mindennapjaihoz. 

Idén Nagyrozvágy is részt vesz a „A minden gyermek lakjon jól” alapítvány által kínált lehetőségben, így közel 
45 család jut térítésmentesen vetőmaghoz, illetve kishaszonállatokhoz (baromfi, nyúl). 

A 2011 év eseményekben és programokban gazdag volt. Elindult a település újságja, melyből a lakosok hiteles 
információkhoz juthatnak Nagyrozvágy életéről, sikeres falunapot szerveztünk, közösen díszítettük fel a falu kará-
csonyfáját, csakhogy néhányat említsek. 

Úgy gondolom, hogy a közösségi élet fellendítése csak részben pénzkérdés, inkább szervezőkészség és hozzáállás 
kérdése. Rendezvényeinket eddig is többnyire felajánlásokból, adományokból valósítottuk meg, 

Nagyrozvágy a mi falunk, rendezvényeinket magunknak csináljuk, és ehhez minden segítséget szívesen fogadunk. 
Világosan kell látni, hogy az állam egyre kevesebb forrást juttat az önkormányzatoknak, így sok mindent saját 
erőből, közösen kell véghezvinnünk. 

Rendezvényeink sikeres megszervezésében sokan segíttetek, ki-ki munkájával, pénzbeli támogatással, vagy éppen 
sütemény sütésével, illetve a hétköznapokban is sokan vannak segítségünkre. Számos munkát a helyi szakemberek 
ingyen végeznek el nekünk, míg mások a közétkeztetésben segítenek zöldség, zsír és egyéb alapanyagok felajánlá-
sával. 
Ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni, aki bármilyen formában segítségünkre volt a 2011-es esztendőben, és 
bízom benne, hogy 2012-ben ez a lelkesedés és segítőkészség tovább folytatódik.       
                                                                                   
   
              Hogya Orsolya 
               polgármester
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Nagyrozvágy történelme

A település legkorábbi feljegyzései, még Nagyrozvágyot és Kisrozvágyot 
együtt említik Rozvad néven. Nagyrozvágy már Árpád-korban is lakott 
település volt. 

Az írások IV. Béla uralkodása idején, Rozvad nevét a zempléni vár tar-
tozékaként, mint ősi királyi birtokot említik. 1415-ben tűnik fel írásban 
e néven. A tatárjárás idején teljesen elnéptelenedett, majd Ádám Igenec 
és Ambrus nagybirtokosok telepíttették be. 

1330-ban a füzéri várnagy, 1350-ben pedig a Kistárkányiak birto-
ka. 1371-ben Nagyrozvágy és Kisrozvágy különválik. 1415-ban említik először Nagyrozvágy nevét. Lakosai 
kurtanemesek voltak, akik méltósággal viselték nemesi rangjukat 

Nagyrozvágy határában van a Pallagcsa nevű tó, „olyan széles – amint arról Szirmay ír – minden irányban, hogy 
a tó másik szélén álló ember csak kis madárkának látszik. 

Egykor a halban gazdag tó biztosította a lakosok megélhetését.

Ezt a több mint száz év előtti állapotot azonban alaposan megváltoztatta a vízszabályozás. A nagy „kerektó”  
alaposan összébb húzódott, szerényebb lett, s egynémely régi haltanyán ma acélos búza terem, vagy rosszabb 
esetben kitűnő káposzta. Vigyázni kell azonban az itt munkálkodó embernek. Ha rágyújt a pipára, el ne dobja 
a gyufát, vagy nyitva ne hagyja a kupakját, mert a föld meggyullad tőle. A Pallagcsa déli oldalán vagy egy ha-
tárrész, melyet úgy hívnak, hogy „Nagyégés”. Mikor ez égett, katonai segítséggel az egész Bodrogköz végezte a 
mentést és oltást. Nagyon veszedelmes a földégés. A lápos, tőzeges üledék az, ami meggyúl, s a tűz fél, vagy egész 
méter mélyre is befúrja magát (amilyen mély a tőzegréteg), sokszor észrevétlenül halad 50 métert is és ha ember 
vagy állat ilyenkor rálép az ilyen helyre, lesüllyed az égő zsarátnok-pokolba.

Kéthelységes, náddalfedett lakóház. 
Nagyrozvágy 
(Borsod-Abaúj- Zemplén megye)  

Ébner Sándor felvétele 1924, 
(Néprajzi Múzeum, Budapest)
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Önkormányzati hírek

Önkormányzati hírek
Talajterhelési díj bevezetése

A Képviselő-testület értesíti a Község lakosságát, hogy az Önkormányzat rendeletet alkotott a talajterhelési 
díj bevezetéséről. A talajterhelési díj bevezetésének célja a település környezetének, tisztaságának javítása és 
megóvása, annak elérése, hogy minnél többen kössenek rá az elkészült és rendelkezésre álló közcsatornára.

Talajterhelési díjat annak kell fizetnie, aki jelenleg nincs rácsatlakozva Nagyrozvágy szennyvízhálózatára.

A díjfizetési kötelezettség valamennyi magánszemély, jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelke-
ző szervezet kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi 
vizgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az 
egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.

A talajterhelési díj számítása:

 TTD=E x A x T 

ahol:

TTD:a fizetendő éves talajterhelési díj

E: az egységdíj: mértéke (120Ft/m3)

A: díjfizetési alap (m3)

T: területérzékenységi szorzó: 1,5

(Mértéke: a felhasznált víz mennyisége x 180Ft/m3, abból levonva a hivatalosan a szennyvíztárolóból elszállí-
tott szennyvizet és locsoláshoz figyelembe vett víz mennyiségét.)

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt fel-
használt víz mennyisége, csökkentve azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó 
szennyvíztárolójából,olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi 
előírások szerinti elhelyezését igazolja, továbbá a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figye-
lembe vet víz mennyiségével.

A kibocsátó az éves díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást az 
önkormányzati adóhatósághoz.

(2) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és önadózás keretében megfizetnie tárgyévet kö-
vető március 31.-ig, először 2012. március 31.-ig.
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Önkormányzati hírek

Ebek tartásáról

Településünkön az utóbbi időben több alkalommal is érkezet panasz 
arról,hogy a kutyákat felügyelet nélkül kóborolni hagyják a tulajdo-
nosaik a közterületen, illetve a kutyák elhagyják tartási helyüket. A 
szabadon, kóborolni hagyott kutyák, riadalmat, félelmet keltenek az 
utcán közlekedőkben, sokszor gyermekekben.

A kedvtelésből tartott állatok tartása során követendő és betartandó 
szabályokat szabályozza a 4/2010.(II.26.)Korm. rendelet. Kiemelünk 
néhány olyan rendelkezést, amit az állattartás során az állattartó köte-
les betartani.

“14.§ (2) A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartan, hogy a környező lakóközösség kialakult étel-és szokás-
rendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
(3) A kedvtelésből tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy alkalommal 
ellenőrizni kell.Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok 
megfeleljenek az állatok szükségleteinek. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban 
állatot tartani nem szabad.

(4) A kedvtelésból tartott állat tartási helyének olyan méretúnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási 
igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, azonban 
esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti 
mozgását.

(5) Tilos
 a) ebet tartósan 10m2-nél kisebb területen,
 b) ebet tartósan 4m-nél rövidebb eszközzel kikötve, tartani.”

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28) Korm. rendelet a közterület és a nyilvános hely rendje elleni 
szabálysértések között említi:
Veszélyeztetés kutyával
“3.§ (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát 

 a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja
 b) természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterületen – a vadászkutya kivételével –  
   póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja
 c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorláto- 
   zottakat segítő kutya kivételével – szállítja,
 d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlá- 
   tozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz.
 e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós  
   kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható.

(2) Aki az (1)bekezdésben meghatározott magatartással másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozza, ötven-
ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”
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Az Önkormányzat önkormányzati rendeletben is szabályozza az ebtartási szabályokat. 
  
Néhány rendelkezést kiemelve az ebek tartási szabályai közül.

	 •					Lakótelkekenként a tartandó ebek száma nincs korlátozva.

	 •					Ebet	szabadon	csak	zárt	udvarban,	közös	tulajdonú,	illetve	közös	használatú	ingatlan	esetében	
 valamennyi érdekelt beleegyezésével lehet tartani!

	 •				Ebet	a	körjegyzőség	területén	felügyelet	nélkül	hagyni,	utcára	kiengedni	tilos.

	 •				Az	eb	tulajdonosa	köteles	az	ebet	úgy	tartani,	hogy	az	eb:
  a) házban, vagy annak szomszédságában lévő lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi járt ne  
   okozzon
  b) testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen.

Kérünk minden ebtartót, hogy az állatok tartása során legyenek figyelemmel a településen, környezetükben élők-
re, nyugalmukra, kérjük, hogy tartsák be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat!

Kutyát tartani felelősséggel jár!

Fakivágás

Fakivágás engedéllyel végezhető.

Nem kell engedély belterületi magántulajdonban lévő telken a fakivágáshoz. Belterületen a közterületeken álló 
fák esetében az engedélyt a körjegyzőhöz kell benyújtani. A fakivágási engedély iránti kérelem illetékköteles, 
melyért az alapeljárási illetéket kell megfizetni, jelenleg 3000,-Ft és illetékbélyeg formájában kell a kérelemre 
ragasztani. 

Külterület esetében fásitásokban, /fásulás lehet akár rét, legelő, 
szántó, stb./ erdő művelési ágú területen, magánerdőkben, fás 
szárú növények esetében, kivéve a gyümölcsfákat a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához 
kell bejelenteni a fakivágási szándékot. 

A közutaktól 10 km-en belül álló fák esetében a B-A-Z Megyei 
Közútkezelő Kht.-tól kell engedélyt kérni.

Önkormányzati hírek
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FARSANG
A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó 
időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, 
népünnepélyek jellemeznek. 

A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá 
jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül. A kereszténység 
előtti időkből származó farsangi mulatságokat az „erkölcsös” 16. és 17. században 
nem eredete, hanem bujaságot szimbolizáló szokásai miatt tiltották.

A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez 
a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok 
közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres 
karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang 
legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.

A farsang elnevezése és a legrégebbi szokásadatok középkori német polgári ha-
tásra vallanak, de vannak az Anjouk és Mátyás király udvarából itáliai hatásra 
utaló adatok is.

A farsang a párválasztás időszaka volt és egyben fontos „esküvői szezon”, mivel 
a húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt tartani. Erre utal az ünnepna-
pok	elnevezése	is	(pl.:	első	menyegzős	vasárnap	=	vízkereszt	utáni	első	vasárnap,	
vővasárnap	=	farsangvasárnap	az	ifjú	férj	az	após	kontójára	fogyasztott,	stb.).	A	
falvakban a legények szervezték a bálokat. A lányok rokonaik közvetítésével bok-
rétát adtak a kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén nyilvános színvallásként 
a kalapjukra tűzték a bokrétát. A báli szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés 
volt.

A farsangi mulatságok minden korosztály számára lehetőséget adtak a táncra, 
szórakozásra. Néhány feljegyzés arról tanúskodik, hogy ilyenkor sor kerülhe-
tett az asszonyok külön mulatságára. Mátraalmáson az asszonyfarsang a dél-
előtti csoportos, maszkos felvonulásból, a férfiak tréfás „megborotválásából”, 
valamint az esti asszonybálból állt (Jávor 1969). Kalotaszegen ma is „pótol-
nak” az asszonyok. Összegyűlnek harmincan, harmincöten egy háznál, pálin-
kát, sört isznak, esznek, zenészt fogadnak. Farsang egyik szombatján mulatnak 
magukban, férfiakat nem engednek be. Az asszonyok farsangi mulatságáról a 

15. század óta van tudomásunk. 

Farsang
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FARSANGI HIEDELMEK

A jellegzetes farsangi ételek kapcsán már szó volt arról, hogy ezeket a bő termés reményében fogyasztották. 
Akárcsak a többi jeles ünnepen, más módon is igyekeztek befolyásolni vagy megjósolni az elkövetkezendő 

időszak szerencséjét. A farsangi napok gonoszűző, termésvarázsló, időjósló és bizonyos munkákat tiltó 
napok. 

A Mura-vidéken például ilyenkor is megveregetik a 
gyümölcsfákat, hogy jól teremjenek. 
Ekkor kell mákot vetni, hogy majd ne legyen férges. 
A jugoszláviai magyarok körében általános véle-
mény: „Farsangko azé kő emenyi táncónyi meg 
vidámnak lenyi, nagyokat ugranyi, hogy jó magosra 
nyőjjön a kender” (Penavin 1988: 42). 
A munkatilalommal kapcsolatos adat Doroszlóról, 
hogy ilyenkor azért nem mostak, mert sok bolha 
lenne a háznál. 

A farsangi időjárásból is jósoltak a következő 
év termésére, termékenységére. Jászdózsán úgy 
tartották, ha húshagyókedden csillagos az ég, sok 
tojás lesz abban az évben. Berettyóújfalun a hús-
hagyókeddi napsugár a bő esztendőre mutat.
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Óvoda
A 2011-2012-es tanévet 43 fős gyermeklétszámmal kezdtük. Igyekeztünk barátságossá, kellemes hangulatúvá va-
rázsolni a csoportszobákat, öltözőket, mosdókat, hogy minden kicsi gyermek otthon érezze magát óvodánkban. 
Az első csoportszobához új, modern vonalú öltözőpadokat kaptak a gyerekek. Ahhoz, hogy a napi nevelő-oktató 
munka zökkenőmentes legyen, logopédus, fejlesztőpedagógus jár heti rendszerességgel az óvodába. A hittan 
foglalkozásokon is szívesen vesznek részt a gyerekek. 

Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani és fenntartani a 
szülőkkel, a szülői munkaközösség tagjaival, védőnőkkel, 
családgondozókkal és nem utolsó sorban iskolánk pedagó-
gusaival.
A mindennapi mese, játék, foglalkozások mellett időről-
időre olyan tevékenységekkel is meglepjük a gyerekeket, 
amelyek még izgalmasabbá teszik óvodai életüket. Ilyen 
volt az almáskertbe szervezett séta, ahol saját kis vödreik-
be, kosaraikba szedhették a gyerekek az almát, amit aztán 
jóízűen el is fogyasztottak.

Védőnőnk segítségével egészségnapot szerveztünk. Nem 
csak a helyes testápolás szabályaival ismerkedhettek a ki-
csik, a közös játék, színezés után almát, sütőtököt fogyaszt-
hattak.

Október 20-án az Idősek napján néhány ügyes, nagy-
csoportos gyerek kis műsort adott, ezzel is igyekeztünk 
erősíteni az intézményeink közötti együttműködést.
December 6-án meglátogatott minket a Télapó. Minden 
kis óvodás kapott ajándékot, ennek fejében megígérték, 
hogy nagyon jól fognak viselkedni.
Karácsonyra is rendhagyó módon készültünk. Néhány 
napig vendégségbe jártak nagycsoportosaink az Idősek 
klubjába, ahol a klubtagokkal közösen mézeskalácsot 
sütöttünk. Így Intézményeink minden dolgozójának 
sajátkezűleg készített ajándékkal kívánhattunk kellemes 
ünnepeket. 
A következő nagyobb feladatunk a farsangra való készü-
lődés lesz.
      

                                                      Óvónők  

Beszámolók
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Beszámolók

                                   Október 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulójára emlékeztünk meg a 
ÁMK tornatermében 2011. október 21-én.
A megemlékezést az iskola igazgatójának, Stumpf Jánosnak bevezetője után Hogya 
Orsolya polgármester nő nyitotta meg. 
A hősök tiszteletére a tanulók gyertyákat gyújtottak, s ünnepi műsorukkal eleve-
nítették fel a zsarnokság napjait, a forradalom felemelő pillanatait és győzelmét. 
Nemzeti színű zászlónkat lobogtatva énekelték, üzenve a mai fiataloknak:

“Bármerre vitt a sors, hív az ősi föld.
Szívedben megmaradsz piros-fehér-zöld!”

A lelkes és népes szereplők Móricz Andrásné és Petercsák Anita tanárnők segítségé-
vel adták elő műsorukat.

Szereplők:
Bedzsó Barbara, Hornyák Dorina, Hornyák Petra, Keserű Boglárka, Váradi Réka (3.oszt.);Szedlák András (5. 
oszt.);Bedzsó Boglárka, Dányi Adrienn, Katócs Alexandra, Lőrincz Alexandra, Lőrincz Mária, Lőrincz Vik-
tória, Makkai Evelin, Nagy Eszter Zsaklin, Szabó Klaudia, Szopkó Alexandra, Tóth Renátó, Váradi Doroty-
tya (6. oszt);Balogh Béla, Béres Alex, Csóka Eszter, Derczó Ágota, Fülöp Rozália, Péter Anett, Setét Dávid 
(7.oszt);Balogh Márió, Csóka János, Fülöp Nikoletta, Gombos Brigitta, Juhász Ferenc, Vadász Gyula(8.oszt). 
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ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BNMEGELZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER 

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 
 

2012. JANUÁR 
 

Változások a szabálysértési törvényben   
 

Az Országgylés a múlt év végén módosította a szabálysértésekrl szóló 1999.évi LXIX. számú 

törvényt, a szigorítások 2012. április 15-tl lépnek hatályba. A Belügyminiszter indoklásában utalt 

arra, hogy a lakosság mindennapi életét befolyásoló szabályszegések visszaszorítása érdekében olyan 

hatékony és gyors eljárásokat dolgoznak ki a hatóságok részére, amelyek a felelsségre vonást már a 

helyszínen, illetve az elkövetéstl számított 30 napon belül lehetvé teszik. Elnye, hogy az eljárási 

cselekmények indokolatlanul nem húzódnak el, az elkövet és környezete rövid idn belül szembesül 

a következményekkel. Az elkövetk számára visszatartó ervel bírhat, hogy megemelték a 

helyszínbírság összegét, bevezetik a szabálysértési eljárásban a „visszaes” fogalmát.  

„Visszaes”-ként súlyosabb a büntetés- valamint büntetésként kiszabható lesz közmunka is.   

Változás lesz az eljáró hatóságokban is, továbbá a szabálysértési és a bünteteljárás közötti értékhatár 

20.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra emelkedik. 
 

A FONTOSABB VÁLTOZÁSOK 
 

Kutyapiszokért akár 70.000.-Ft bírság! 
 

Felteheten visszatartó ervel fog hatni, hogy a helyszíni bírság összege jelentsen megemelkedik 

mivel a minimum összeg ötezer forint lesz, a maximum ötvenezer forintra ugrik. Ismételt elkövetés 

esetén lehet hetvenezer forint is.   
Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy aki a felügyelete alatt lév háziállat által közterületen okozott 

szennyezést nem szünteti meg (azt nem szedi össze) akár 70.000 Ft-ig terjed helyszíni bírsággal 

sújtható. 

 

A jövben minden szabálysértés helyszínen bírságolható lesz, és ezen összegek szerényebbek az 

utólag kiszabható szabálysértési bírságoknál.  

A rendrség által szabálysértési eljárásban kiszabható pénzbírság maximuma jelentsen 

megemelkedik, valamennyi cselekmény vonatkozásában egységesen 150.000 Ft lesz.  

 

A tettenérés esetén a szabálysért meghallgatása nélkül is lehetség van határozathozatalra, 2011 

évben az ügyek közel 90 %-ában a hatóság nem folytatott le bizonyítási eljárást, döntését a feljelent 
által rendelkezésére bocsátott bizonyítékok alapján hozta meg.   

 
 
 

Bűnmegelőzési információk



13

 2 

„Ugorhat” a jogosítvány parkolási szabályok megsértése esetén!   
 

Az elzárással is sújtható szabálysértések esetén 300.000.-Ft-ra n a pénzbírság. Ráadásul, akit 

elzárással sújtható szabálysértés elkövetésén tetten érnek vagy 

2 napon belül elfogásra kerül, 72 óra idtartamra rizetbe 

vehet, hogy ez idn belül közvetlenül bíróság elé lehessen 

állítani! A „visszaesk” rosszabbul járhatnak! 

A közlekedéssel kapcsolatos szabálysértések esetén, 

amennyiben két éven belül legalább két ízben már történt 

felelsségre vonás, akkor bevonják a jogosítványt, jogi nyelven 

szólva a hatóságnak jármvezetéstl eltiltást kell alkalmazni.    
 
A büntetési tételek emelhetk amennyiben több szabálysértés 

miatt indult eljárás, így a 300.000.- Ft-ból 450.000.- Ft is lehet. 

Ha az eljárás alá vont személyt a szabálysértés elkövetésének idpontját megelz hat hónapon belül 

pénzbírsággal sújtható szabálysértés miatt legalább két ízben jogersen felelsségre vonták, az újabb 

pénzbírsággal büntethet szabálysértési ügyben hatvan napig terjed szabálysértési elzárás büntetés is 

kiszabható. 

Aki nem fizeti ki a bírságot büntetését elzárásra átváltoztathatják, 5.000.- Ft értéknek felel meg egy 

napi elzárást. 

 

A hajléktalanok büntetése is több százezer forintra rúghat. 
A törvény szavai szerint az, aki életvitelszeren közterületen tartózkodik pénzbüntetéssel sújtható, 

mely akár 300.000.- Ft is lehet feltéve, hogy az adott településen van hajléktalan ellátás. St az 

elzárással sújtható szabálysértésnél halmazatban az összeg elmehet 450.000.- Ft-ig is. 
 
Közérdek munka 
A közérdek munka önálló büntetés lesz ugyanúgy, mint a szabálysértési elzárás vagy a pénzbírság. 

A meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság közérdek munkával (napi tétele 6 óra/5.000.- 

Ft) történ megváltása érdekében az elkövet jelentkezhet az állami foglalkoztatási intézménynél.  
 
Kitiltást is alkalmazhat a sportlétesítménybl a hatóság az ilyen jelleg rendezvényeken való 

részvétellel összefügg szabálysértés kapcsán. 

 

Illetékességi változások 
A polgármesteri hivatalok helyett a megyei kormányhivatal lesz az általános szabálysértési hatóság.  

Elzárással is sújtható szabálysértéseknél az elkövetés helye szerint illetékes bíróság jár el, fellebbezés 

esetén a törvényszék (a volt megyei bíróság). 
 
A rendrségnek valamennyi elzárással is sújtható szabálysértés esetén elkészít eljárást kell 

folytatnia, illetve továbbra is eljár a közlekedéssel összefügg szabálysértések esetén. A vámmal 

kapcsolatos ügyekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az illetékes. 
 
 
Érdemes lesz a jövben jobban odafigyelni, mert a szigorodó büntetések a hétköznapokban a 
kisebb szabályszegések esetében is komoly büntetést vonhatnak maguk után.     
 

 

 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDR-FKAPITÁNYSÁG 

BNÜGYI IGAZGATÓSÁG 
BNMEGELZÉSI OSZTÁLY 

 

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161
  (46) 514-500/23-27, fax: 27-37 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Karácsonyi Műsor
A karácsonyi ünnepekre készülve december 21-én H.C. Andersen: Hókirálynő című mesejátékát mutatták be a 
diákok. A színdarab egy kislány, Gerda önfeláldozó szeretetéről szólt, aki kedvességével még a rossz emberekből 
is jót tudott “faragni”. S egy napon elindult, kisbarátja, Kay kiszabadítására Hókirálynő fogságából, hogy kiol-
vassza a fiú emberektől elhidegült szívét. Gerdának sok barát segített megtalálnia Kay-t. Az előadással a gyerekek 
kisebb színházat varázsoltak a tornaterembe Bányász-Dakos Éva, Osztroháné Institoris Andrea és Makkai János-
né tanítónők vezetésével. A jelmezek elkészítésében Bánóczi Józsefné és Osztroha Pálné óvónők segítettek.

Szereplők: Gerda-Szabó Klaudia, Kay-Makkai Eve-
lin, nagyanyó-Gombos Brigitta, Hókirálynő-Szopkó 
Alexandra, kisfiú-Horváth Máté, kislány-Horváth 
Dorina, varázsló asszony-Juhász Mónika, folyondár-
Deák Zsolt, hóvirág-Sárközi Emese, jácint-Kenikker 
Krisztina, boglárka-Setét Dóra, nárcisz-Keserű Bog-
lárka, rózsa-Hornyák Petra, varjúfiú-Szedlák András, 
varjúlány-Bedzsó Boglárka, királyfi-Juhász Péter, 
királylány-Váradi Dorottya, Mina-Balabás Dominika, 
rénszarvas-Juhász Ferenc, lapp asszony-Péter Anett, 
lovacskák,hópelyhek-Vicickó Viktor, Pásztor Lehel.

Minden ünnepségre hosszú próbák sorával készültünk, melyek sikeréhez az egész tantestület hozzájárult. 

Köszönjük a szülői munkaközösség és a polgármester asszony segítségét, valamint azt, hogy megoszthattuk az 
ünneplés örömét az óvodásokkal és a falu lakosaival.
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                       Közös karácsonyfa díszítés

2011. december.17.-én községünkben először gyűltünk össze, hogy 
közösen díszítsük fel a falu karácsonyfáját. A tervek szerint a sza-
badban díszítettünk volna a parkban, az időjárás azonban ezt nem 

tette lehetővé, de ez sem tarthatott minket vissza attól, hogy a hideg 
kultúrházunkba találkozzunk, és az ünnep hangulatát ott megte-
remtve hangolódjunk a közelgő karácsonyra. A Hivatali dolgozók 

meleg teát és forralt bort készítettek, többen pedig süteményeket sü-
töttek. A zenét Tótok Dezső Gábor szolgáltatta, hozzá az énekszót az 
Idősek Klubja Énekkara, valamint Demeter Zsuzsanna. A műsorok 
után mindenki feltehette a fára otthonról hozott, vagy saját kezűleg 

készített díszeit. A gyerekek is láthatóan élvezték a közösségi légkört, 
mert teljesen felszabadulva tudtak pajtásaikkal együtt játszani. A 

„rendezvény” elérte célját! Jó kedvben és közösségi összefogásban 
részesülhettünk ismét! Mindenkinek, aki kicsit is közreműködött, 
és hozzájárult rendezvényünk sikeréhez, köszönjük a segédkezést! 

Reméljük jövőre is találkozunk, s talán rendszeresíteni tudjuk majd 
a nagyrozvágyi közös karácsonyfa díszítést!

Mégtöbb képet találhatnak 
Község Nagyrozvágy Facebook 

oldalán!
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Batyus bál
A 2011-es év sem múlhatott el batyus bál nélkül. A 
megszokottól eltérve december 30.- án és az Általános 
Művelődési központ Általános iskolájának tornaterem-
ben került megrendezésre. 
A bál megnyitására hivatalosan 21óra után került sor, 
mikor már mindenki megérkezett. A zenét az a Nevada 
zenekar szolgáltatta, amely a falunapon is gondoskodott 
a jó hangulat biztosításáról számunkra. 
Éjfélkor a megszokott módon tombolahúzásra került 
sor, így a szerencsésebbek még értékes, olykor vicces 
ajándékokat is hazavihettek. Az év utolsó bulija méltó 
zárása volt a 2011-es évnek! Fergeteges jó hangulatban 
ismerősök, barátok társaságában átmulatott éjszaka 
volt. 

Találkozzunk jövőre is! 

A Batyúsbálról készült képeket megtalálhatják az in-
terneten, Község Nagyrozvágy Facebook oldalán!

Beszámolók
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Támogatói felhívás

Támogatói Felhívás

Föld

2011-ben a Községben működő konyha anyagi költségeinek csökkentése céljából az Önkor-
mányzat és a felajánlott kertek területein (melyet tulajdonosaik nem használnak, nem tudtak 
művelni) zöldség termesztésbe kezdett. A földeket a közmunka program kereteiben dolgozó 
lakosaink művelték meg sikeresen. Ezért az Önkormányzat a 2012-es évben is szeretné a 

termelő munkát tovább folytatni, melyhez újabb földterületekre lenne szüksége.
 Ezúton szeretnénk megkérni a kedves lakosságot, ha rendelkezik olyan földterülettel, me-
lyet nem használ nem tud megművelni és szívesen támogatná községünket anyagi kiadása-
inak csökkentésében, ezzel elősegítve a sikeresebb gazdálkodást, jelentkezzen Önkormány-

zatunknál és ajánlja fel földterületét a megművelésre. 

Vetőmag

Az Önkormányzat ezek mellett örömmel fogadja a további felajánlásokat is, mint például a 
vetőmagok (kukorica, bab, stb.)

Kérjük, jelentkezzenek és segítsenek, ne csak a falu tegyen értünk, mi is tegyünk a faluért!

KRESZ   

              
Nagyrozvágyon folyamatosan induló tanfolyamokat tart a Új Corsa Kft. Autósis-
kola. A jogosítványra vágyók számára helyben, a Művelődési Házban biztosítjuk 
az alapok elsajátításához szükséges KRESZ oktatást. 

Az oktató Monok József minden héten, kedden és csütörtökön itt tart elméleti 
órát. A következő tanfolyam várhatóan március 20, 22.-én 17:00 órától venné  
kezdetét, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. 

További információt az alábbi telefonszámon kérhetnek: 06/20-417-67-67 
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Egyéb hírek
Egyéb hírek, Gyászhírek, Örömhírek 

Gyászhírek

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 
- Illés Jánosné Toma Erzsébet 91 évesen

- Kertész István 74 évesen 

- Illés János 94 évesen 

- Illés Bertalan 74 évesen

- Nemes Rudolf 76 évesen hunyt el.

 

 
 

Esküvő

A községben 2011. október 22.-
én házasságot kötött Séra László 
és	Tóth	Zsuzsanna.	Az	ifjú	pár-
nak gratulálunk, és sok boldog-

ságot kívánunk

Polgárőrség

December 16.-án a Polgárőrség megtartotta év végi gyűlését, melyen részt vett Iglay Lajos a Megyei Polgárőr 
Szervezet vezetője is. A tanácskozásnak az Általános Művelődési Központ Iskolájának ebédlője adott otthont. 
A megbeszélésen Hogya Orsolya polgármester nő is beszédet mondott melyben megköszönte a polgárőrök 
egész éves kitartó munkáját. A 2011-es év beszámolói után kisebb vendéglátás mellett zárult a találkozó. Pol-
gárőreink egész éves munkáját a rendezvényeink biztosítását, segítését ezúton is szeretnénk megköszönni, és 

a 2012-es évre is számítunk szolgálatukra.

TÉLŰZŐ BÁL

A Nagyrozvágyi Általános Művelődési Központ Művelődési 
Otthona 2012. március 17.-ére Télűző Bált szervez a téli ün-
nepkör lezárásának méltó megünnepléseként.

A bálról a későbbiekben kaphatnak még tájékoztatást, kérjük 
figyeljék	a	hirdetőfelületeinket:
•	 plakátok
•	 Nagyrozvágy	Község	Facebook	oldala
•	 www.nagyrozvagy.hu honlap cím

Jöjjenek el, mulassunk ismét együtt egy jót!

Szeretteiknek Őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni! Halottaik emléke szívünkben örökké él!
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Hírdetések

Villanyszerelést vállalok!
Tótok Dezső Gábor  nagyrozvágyi lakos vagyok. 

Tisztelt lakosok! 

Villanyszerelést vállalok otthonukban, számlaképes vállalko-
zóként (javítás, bojlertisztítás, hiba-zárlatkeresés, régi veze-
ték cseréje újra, szerelvények (csillár, konnektor, kapcsoló) 

cseréje-felrakása)

Az elérhetőségeim: 06-20/224-30-94 vagy 06-47/950-612  

                                  Keressen bizalommal!    
    

                                     Tótok Dezső Gábor

Ez itt a hirdetés helye!

Hirdessen újságunkban! Ha valamit eladna, vagy 
vásárolna, mi szabad felületet biztosítunk hirdeté-
se számára ingyen! A hirdetés szövegével, kérjük, 
jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban, vagy a 

Művelődési Házban.

Ruhavásár

Nagyrozvágy Község Önkormányzata felhívja a kedves lakosság figyelmét, hogy 
használt ruhák vásárlására lehetőséget biztosít. Február 17.-én 14:30 órakor a 

Művelődési Otthonban minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Hírdetések
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Életmód

A világon nagy teret hódító Zumba® fitness elhozta az alakformálás új módszerét. A Zumba® egye-
sítve a latin ritmusokat könnyen tanulható lépésekkel, mozdulatokkal, páratlanul egyedülálló 
fitnessprogramot hozott létre.

Egy 60 perces zumba oktatás alkalmával kb. 600 kalóriát égetsz el, miközben növeled az állóképessé-
ged, strapabíróképességed.
A táncokba beépített zumba® gyakorlatokkal erősíted izmaidat és formálod alakod úgy, hogy nem is 
tudsz róla. A zumba szó a zumbear igéből, kolumbiai szlengből ered. Azt jelenti „gyorsan mozogni, és 
szórakozni”. Kolumbia Cali nevű városában a 90-es évek közepén kezdődött, Atyja Beto Perez aerobik 
és latintánc oktatóval, aki a salsa, merengue és cumbia slágerekre építve könnyed figurákkal megspé-
kelve forradalmasította a fittnest.

Amennyiben igény lenne a heti zumba órákhoz itt Nagyrozvágy Községben, kérjük jelezzék azt felénk, 
s	mi	megszervezzük!	Elsődlegesen	jelentkezni	Tótokné	Rimóczi	Andreánál	lehet.(Tel:	06	20/220-31-91)	
vagy Nagyrozvágy Község Önkormányzatánál.

Röplabda

A heti legalább egyszeri mozgás érdekében, már másod-
szor gyűlt össze egy kisebb csapat  szombat délután 16:00 
órakor az ÁMK tornatermében röplabdázni. 

Aki kedvet érez e sportág iránt jöjjön el legközelebb és 
játszunk együtt! Kitűnő kikapcsolódási forma, mely tesz 
is egészségünkért a mozgáshiányos  téli időszakban. 
Következő találkozónk: Február 18. szombat 16:00  óra.

Életmód
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Kikapcsolódás

Recept
Farsangi krumplis fánk (hozzáadott cukor nélkül) recept

Elkészítés:
1. 3-4 db burgonyát megmosunk, és héjában, sós vízben meg  
 főzzük.
2. Tálba tesszük a lisztet, sót, beleütjük a tojást.
3. Az élesztőt langyos tejben felfuttatjuk és a tálba öntjük.
4. Melegen áttörjük a krumlit.
5. Az összes hozzávalóval rugalmas tésztát gyúrunk.
6. Letakarjuk és meleg helyen kétszeresére kelesztjük. (Ez 15-  
 30 perc, ami nagyon függ a hőmérséklettől. Akinek bírja a   
 keze a forró krumplit és nagyon gyorsan összegyúrja, annak  
 sokkal gyorsabban fog megkelni, mintha megvárjuk, míg   
 kihűl. A lényeg, hogy kétszeresére kelesztjük a tésztát.)
7. Ha megkelt a tésztánk 1cm vastagra nyújtjuk, 
 fánkszaggatóval kiszaggatjuk.
8. Újra kelesztjük. (Ez már nem sok idő, általában mire felme  
 legszik az olaj, megemelkedik a tészta és már lehet is sütni.)
9. Felforrósítjuk az olajat, és pirosra sütjük a fánkokat.
10. Szalvétára szedjük és forrón tálaljuk.

 Hozzávalók 4 főre 

• 0,5 kg liszt 
• 3-4 db főtt áttört 

burgonya 
• 2,5 dkg élesztő 
• 2 dl tej 
• 1 db tojás 
• só 
• olaj 

 

Kikapcsolódás
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2012. február 1-től megnyitja kapuit a Cigándon működő Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ. A 
nagyrozvágyi lakosok betegségeikkel, problémáikkal számos szakorvost kereshetnek itt fel. 

A rendelési idők az alábbiak szerint alakulnak. 

Cigándi egészség központ

Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ – 

„a Bodrogköz egészségcentruma” 

 

A Bodrogköz legnagyobb és legimpozánsabb középületében működő járóbeteg szakellátó Cigánd 
város központjában, a várost átszelő főközlekedési útvonalak csomópontjában található. 

A szakrendelők, háziorvosi rendelők, fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat, központi orvosi 
ügyelet és gyógyszertár mindenki számára egy épületben érhetők el. 

 

Szakrendeléseink: 

Belgyógyászat, Bőrgyógyászat, Fizioterápia, Fül-orr-gégészet, Gyermekgyógyászat, 
Gyógymasszázs, Gyógytorna, Ideggyógyászat, Kardiológia, Laboratórium, Nőgyógyászat, 
Ortopédia, Pszichiátria, Reumatológia, Röntgen, Sebészet, Szemészet, Tüdőgyógyászat, 
Ultrahang, Urológia. 

Az intézményben nappali kórház is működik, ahol elsősorban infúziós kezeléseket és 
gyógyszerszint beállításokat végzünk. 

Intézményünk modern, XXI. századi orvos technológiával, komfortos, légkondicionált várókkal, 
digitális beteghívó-rendszerrel, komplex akadálymentes körülményekkel, lelkiismeretes, jól 
kvalifikált személyzettel várja a gyógyulni vágyókat! 

 

Megközelítés:  

Cím: 3973 Cigánd Fő u. 43. GPS: N48°15’49”, E21°53’32” 

Közúton Sátoraljaújhelytől 35 km, Sárospataktól 31 km, Királyhelmectől 23 km, Kisvárdától 17 
km. 

A Volán menetrendszerinti járataival Cigánd aut. vt. megállóig.  

A sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház különjáratot biztosít a betegek részére! 

 

Kapcsolat: 

Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft. 

3973 Cigánd Fő u. 80. 

+(36) 47/534-420 

www.bodrogkozijarobeteg.hu
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Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 
Cigánd, Fő u. 43. +36-47-534-420 

 

Belgyógyászati járóbeteg szakellátás     

Dr. Csonka Margit hétfő 08.00-16.00 
Dr. Kőmíves Sándor  kedd 12.00-16.00 
Dr. Kocsár Richárd László  szerda 08.00-16.00 
Dr. Kőmíves Sándor  csütörtök 12.00-16.00 

Kardiológia járóbeteg szakellátás     

Dr. Szűcs József  péntek 08.00-16.00 
Sebészeti járóbeteg szakellátás      

Dr. Artner Géza hétfő 08.00-14.00 
Dr. Scheffer András szerda 08.00-14.00 
Dr. Nagy Attila János péntek 08.00-10.00 
Dr. Berkes András péntek 10.00-12.00 
Dr. Kótay-Szabó Károly péntek 12.00-14.00 

Ortopédiai járóbeteg szakellátás      
Dr. Zsákai Zsolt szerda 16.00-20.00 

Reumatológiai járóbeteg szakellátás      
Dr. Csontos Csaba kedd 10.00-16.00 
Dr. Csontos Csaba csütörtök 10.00-16.00 

Nőgyógyászati járóbeteg szakellátás      

Dr. Szigeti László Sándor hétfő 08.00-11.00 
Dr. Szigeti László Sándor kedd 08.00-14.00 
Dr. Szigeti László Sándor csütörtök 08.00-13.00 
Dr. Szigeti László Sándor péntek 08.00-14.00 

Bőrgyógyászati járóbeteg szakellátás     
Dr. Bagi Andrea hétfő 11.00-15.00 
Békésiné dr. Réz Rita Sarolta szerda 11.00-15.00 

Urológiai járóbeteg szakellátás      
dr. Illyés Árpád csütörtök 13.00-17.00 

Gyermekgyógyászati járóbeteg szakellátás      

Dr. Abdul Gafor Faris hétfő 08.00-12.00 
Dr. Kramcsák Erzsébet szerda 08.00-12.00 

Fül-orr-gégészeti járóbeteg szakellátás      

Dr. Kristóf András kedd 08.00-15.00 
Dr. Kristóf András csütörtök 14.00-17.00 

Pszichiátria járóbeteg szakellátás      
Dr. Hanyu Titanilla hétfő 09.00-14.00 
Dr. Hanyu Titanilla csütörtök 09.00-13.00 
Dr. Hanyu Titanilla péntek 09.00-14.00 

Szemészeti járóbeteg szakellátás      

Dr. Károly Katalin hétfő 08.00-17.00 
Dr. Károly Katalin péntek 08.00-17.00 

Neurológiai járóbeteg szakellátás      

Dr. Kőmívesné Dr. Sohajda Mária kedd 12.00-16.00 
Dr. Kőmívesné Dr. Sohajda Mária csütörtök 12.00-16.00 
Pappné dr. Gönczy Erika péntek 08.00-14.00 

Tüdőgyógyászati járóbeteg szakellátás     
Dr. Stamatiu Dan szerda 08.00-16.00 

Röntgendiagnosztikai járóbeteg szakellátás      

Dr. Illés László hétfő 12.00-16.00 
Dr. Illés László kedd 08.00-12.00 
Dr. Illés László szerda 12.00-16.00 
Dr. Illés László csütörtök 16.00-19.00 

Röntgendiagnosztikai járóbeteg szakellátás nem szakorvosi óra 

hétfő 08.00-12.00 
kedd 08.00-12.00 

szerda 08.00-12.00 
csütörtök 08.00-11.00 

Ultrahang diagnosztikai járóbeteg szakellátás      
Dr. Illés László kedd 12.00-19.00 
Dr. Illés László csütörtök 08.00-16.00 

Ultrahang diagnosztikai járóbeteg szakellátás nem szakorvosi óra 
kedd 12.00-19.00 

csütörtök 08.00-16.00 
Laboratóriumi járóbeteg szakellátás nem szakorvosi óra     

Bodnár Andrásné hétfő-péntek 10.00-14.00 
Gyógymasszázs nem szakorvosi óra     

Brekk Zoltán kedd 09.00-14.00 
Brekk Zoltán csütörtök 09.00-14.00 

Gyógytorna nem szakorvosi óra hétfő-csütörtök 08.00-13.00 

Fizioterápia 

hétfő 08.00-16.00 
kedd 08.00-16.00 

szerda 13.00-16.00 
csütörtök 13.00-16.00 

péntek 08.00-16.00 
Nappali kórház hétfő-péntek 08.00-14.00 

Otthoni szakápolás hétfő-péntek  
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 Nemzeti Adó és Vámhivatal 
Sátoraljaújhelyi ügyfélszolgálat  
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 
30  
Tel.:  47/523-220  
Fax:  47/523-232 

Általános nyitva tartás  
Hétfő: 8.00–14.00  
Szerda: 8.00–17.00  
Csütörtök: 8.00–14.00  
Péntek: 8.00–12.00 

 

 Sátoraljaújhelyi Körzeti 
Földhivatal 

A földhivatal elérhetőségei:  
Cím : 3980 Sátoraljaújhely, 
Kazinczy F. u. 41.  
Levélcím : 3981 Pf. 59.  
Fax : 47/521-319  
E-mail : 
satoraljaujhely@takarnet.hu  
Telefon :  
+36-47/322-944 
+36-47/322-009 
+36-47/521-317 
+36-47/521-316 
Nap Nyitvatartás Megjegyzés 

Hétfő 8:00-15:00 . 

Kedd 8:00-11:30 . 

Szerda 8:00-15:00 . 

Csütörtök 8:00-11:30 . 

Péntek - . 
Ebédidő : 11:30-13:00 
 

 Cigánd Város Okmányiroda 

 
3973 Cigánd Fő utca 87. 

Tel/Fax.: 47/534-411  
cigandph@t-online.hu 

Hétfő: 08.00 - 12.00; 13.00 - 16.00  

Kedd: 08.00 - 12.00  

Szerda: 08.00 - 12.00; 13.00 - 16.00  

Csütörtök: 08.00 - 12.00 

Péntek: 08.00 - 12.00  

Fodor Zoltánné  
gépjármű ügyintézés 

Szabó Krisztián  
útlevél 
vezetői engedély  
személyi igazolvány 
parkolási igazolvány 

Terjék József 
egyéni vállalkozói igazolvány 
lakcímigazolvány 

ügyfélkapu regisztráció  

 

  Ricse Fogászat  
 Dr. Jakab Levente 
Hétfő: 1200-1830    

Kedd: 730-1330          

Szerda: 730-1330 

Csütörtök: 730-1330 

Péntek:730-1300 (Iskolafogászat)

  

Közérdekű telefonszámok, nyitvatartások


