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Kedves Aggtelekiek! 

 

    

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Aggteleki Lakosok! 

Elkészült az Aggteleki Helyi Hírmondó második kiadása amely ismételten nagyobb vonalakban 

összeszedi az elmúlt időszak történéseit, eseményeit. Hálát adhatunk a Jóistennek, hogy 

egészségesen átvészeltük ezt a világjárványt. Köszönettel tartozom mindenkinek, akik 

türelmesen, és megértően fogadta minden olyan döntést amely az egészségünk megőrzése 

érdekében lett meghozva. A nehézségek ellenére azért történt sok olyan pozitív dolog amleyet 

igyekszünk folyamatosan megosztani a lakossággal, nem csak a facebookon hanem a 

hírmondóban is. Számomra az egyik legörömtelibb pillanat volt amikor Bódis Ferencnét Gizike 

nénit köszönthettem 90. születésnapja alkalmából mint a településünk legidősebb lakóját. Innen 

is kívánok neki még szeretetben, erőben, egészségben,  eltöltött boldog éveket.  

Több számos fejlesztés is meg fog valósulni az idei évben a településünkön, amiről 

természetesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot a Helyi Hírmondóban illetve az Önkormányzat 

Facebook oldalán. 

 

 

 

 

Rőczei Patrik 

polgármester 

 

 

 

 

 

 



 

A GÖMÖRI ÚT FELÚJÍTÁSÁNAK FOLYTATÁSA 

 

2020 októberében Belügyminisztériumi forrás 

segítségével, elkészült a Gömöri út II. ütemének 

aszfaltozása. 

A 15-ös házszámtól, 207 méter hosszan, változó 

szélességben, aknafedő lapok 

szintre emelésével, fél méter széles 

padka -és kétoldali kiemelt szegély 

készítésével valósult meg a 

bitumenes burkolás. A temetőig tartó szakaszon több 

kátyú, felmart és nem megfelelően visszadolgozott gödör 

és úthiba tette szükségessé ezt a beruházást 

 

SZABADIDŐS JÁTÉKOK BESZERZÉSE 

A legkedveltebb szabadidős játékokkal bővítettük a művelődési ház eszközeit októberben. Ha 

már közösségi ház, szeretnénk lehetőséget biztosítani a közösségek élményeinek 

gazdagításához, az összejövetelek élménydúsabbá tételéhez, vagy csak egyszerűen a hosszú téli 

esték szórakoztató eltöltéséhez. A játékok összefogás-erősítő szerepét, már kisgyermek-korban 

megtapasztalhatjuk, de sohasem növünk ki belőle, mindig tartogathat számunkra új élményt.  

Sajnos a lezárások miatt már nem volt alkalom átadni a helyi érdeklődőknek az új eszközöket, 

de ebben az évben reméljük több családi vagy baráti társaság is itt fogja eltölteni szabadidejét. 

 

 

 

 

 

 

 

Immáron darts tábla, csocsó és ping-pong asztal is várja leendő játékosait.  
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Kérjük, a torlódások elkerülése érdekében az időpontok előzetes egyeztetését, hiszen 

mindannyian azt szeretnénk, hogy csak a felhőtlen játékra koncentrálhassunk, mások helyett. 

 

ADVENTI HANGULAT 

 

 

 

Szívvel-lélekkel készült ünnepi dekorációval vártuk a Karácsonyt. 

Az adventi gyertyagyújtás tavaly decemberben ismét megrendezésre került. de ismét sok 

segítőnek köszönhetően elkészült az adventi koszorú, amelyen minden vasárnap eggyel több 

fény világított. Felkerültek az utcai és intézményi ünnepi fények, melyek mondhatni már 

hagyománnyá váltak. Az elmúlt években már nem csak otthonainkat, karácsonyfáinkat 

díszítjük, hanem a kisebb-nagyobb települések utcái, terei is felékesítve várják az óesztendő 

végét.  

Az önkormányzat dolgozói és lelkes helyi lakosok segítségével, új ötletekkel és kiegészítőkkel 

gazdagodtunk, és már a rénszarvasokkal együtt a Mikulás is heteken át várta a látogatóit a 

bisztró előtti téren. 

 

December elsejével elindult egy új kezdeményezés, Szűcs Istvánné ajánlására  Adventi Ablak 

Kalendárium díszítés. Örömmel tapasztaltuk meg azt, hogy a helyi lakosság is részt vett az 

ünnepi díszítésben, amellyel még jobban rá tudtunk hangolódni a szeretet ünnepére. 



Szeretném innen is megköszönni minden egyes résztvevőnek áldozatos munkáját, hogy 

településünk ünnepi díszbe való öltöztetése ilyen módon is megtörténhetett. 

A Karácsonyi dekoráció megálmodását és megvalósítását külön köszönjük Bódis Eszternek. 

 

 

IDŐSEK NAPJA 

Szépkorú lakosaink köszöntése újra megrendezésre kerülhetett. Végre lehetőség adódott arra, 

hogy találkozzunk egymással és egy délutáni rendezvény keretében műsorral és vacsorával 

tudtunk kedveskedni településünk Szépkorúinak. A jó hangulatról Gáspár Anikó és Leskó 

István gondoskodott.  

  

 

 



MIKULÁS NAP 

 

A aggteleki gyermekek Mikulás napi meglepetése a tavalyi évben sem maradhatott el. A 

járványügyi helyzet szerencsére lehetőséget adott arra, hogy személyesen tudjanak a 

gyermekek találkozni a Mikulással a Művelődési Házban.  A legfiatalabbak izgatottan és 

csillogó szemekkel várták a Nagyszakállút, készséggel válaszoltak kérdéseire, végül kitörő 

örömmel és megkönnyebbüléssel vették át a jó gyerekeknek járó jutalmat.  

 

 



ÓVODAI FARSANG 

Hagyományainkhoz híven, farsang idején intézményünkben egy hétig „állt a bál”. Ünnepi 

hangulatban, ötletes jelmezekben, kedves vagy éppen félelmetes álarcok mögé bújva riogattuk, 

„kergettük a telet”.  

Az első nap díszítéssel telt, majd pizsamába és 

jelmezbe bújtak ovisaink. Volt fordított nap is, 

ahol a lányok fiúknak, a fiúk pedig lányoknak 

öltözhettek.   

Versengtünk, zenéltünk, vigadtunk, daloltunk, 

mókáztunk egész héten keresztül, melyet a 

kiszebáb égetésével zártunk le.  

A szülőknek köszönhetően finomabbnál 

finomabb rágcsálnivalókkal és gyümölcsökkel 

kínálták egymást a gyermekek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HÓSÁV TISZTÍTÁSA 

 

Hosszas egyeztetések és engedélyeztetési eljárások után 2021 márciusában megkezdődött az 

Aggtelek-Trizs településeket összekötő 2601. számú közút és a mezőgazdasági földterületek 

között lévő veszélyes fák kivágása.  

Sajnos az elmúlt időszakban többször okoztak anyagi kárt és kellemetlenséget az úttestre borult 

fák, így egyre sürgetőbbé vált ennek a feladatnak az elvégzése. 

Ez a termelés elsősorban a biztonságos közúti közlekedés 

miatt volt fontos, de a keletkezett famennyiség méltányos áron 

szolgálja intézményeink téli tüzelő-szükségletét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK 

 

Idén is folytatódik az elmúlt évben megkezdett termelő tevékenység, a Start mezőgazdasági 

program keretén belül. 10 fő bevonásával csaknem 2 hektár földterületen burgonya termesztését 

szorgalmazzuk. A gyenge talajviszonyok miatt, csak egyszerűbb 

növényekkel próbálkozunk még, mint a sárgarépa, petrezselyem. 

Fóliasátor védelmében nevelgetjük palántáinkat, mellyel 

remélhetőleg sikerül kiküszöbölni az időjárási viszontagságokat. 

Ehhez persze sok törődés, öntözés és gondozás szükséges, de a 

helyben termett zöldségek a legjobb alapanyagok lehetnek az óvoda konyhájában. Az 

étkeztetésben az óvodás, iskolás, szociális és munkahelyi étkezők részesülnek a megtermelt 

javak felhasználásából.  

   

 

 

 

 



Másik programunk neve a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, mely magában foglal 

minden kommunális jellegű tevékenységet.  Kezdve a fűnyírástól, szemétszedéstől, a 

közterületi tisztaság fenntartásához tartozó feladatoktól, egészen a virágok gondozásán, a téli 

tüzelőanyag előkészítésén, hóseprésen át, az idősek ebéd-házhozszállításában való 

közreműködésig. Az elmúlt esztendőtől kezdve ezen feladatokat  a forgalmasabb területek - pl. 

buszmegállók, intézmények előtti bejáratok, stb. – fertőtlenítésével kellett kiegészítenünk, 

figyelembe véve az aktuális közegészségügyi irányelveket.   

 

Kérjük, Önök is járuljanak hozzá ezen tevékenységek, főként településünk tisztaságának 

fenntartásához, hiszen az itt élőket ítélik meg környezetünk állapotáról. 

 

HÚSVÉTI FALUDÍSZÍTÉS 

 

Tavaly először elkészült településünk 

húsvéti dekorációja is. Remélhetőleg 

mindenki örömét lelte bennük, kicsik 

és nagyok egyaránt. Köszönjük a 

készítőknek a látványt, valamint a 

ráfordított időt és energiát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MŰVELŐDÉSI HÁZ – PADLÓCSERE 

 

A Petőfi Sándor Művelődési Ház épülete kulturális és közösségi funkcióval egyaránt bír, mely 

rendszeresen látogatható. A 

rendkívüli helyzet előtt, már 

több eseménynek is otthont 

adott a belső nagyterem, 

melyek a feloldásokat 

követően is szeretnénk, ha 

folytatódnának. Ahhoz, hogy 

ez a törekvésünk 

megvalósulhasson, a belső 

terem padlójának cseréje vált 

szükségessé. Az épület 

hőtechnikai jellemzői nem 

megfelelőek, így a meglévő 

laminált padló alulról 

vizesedett és tönkrement.  

A padló helyreállítása megtörtént. 

Több hónapig tartó száradás után, javításra került az aljzatbeton, megtörtént a pára- és vízzárás, 

végül járólapos burkolással zárult az állagmegóvás. A csere nem csak esztétikai, hanem 

funkcionális javulást is eredményezett.  



 

 

 

 

 



KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY BŐVÍTÉSE 
 

A Petőfi Sándor Művelődési Házban lévő könyvtár, idén is sok új kiadvánnyal várja látogatóit. 

Az olvasók igényeit szem előtt tartva, folyamatosan friss irodalmat vásárolunk közös olvasásra, 

ismeretek bővítésére. Az óvodások és az olvasni tanuló kisiskolások is kedves, izgalmas 

témákkal találkozhatnak, ha betérnek hozzánk szüleikkel, nagyszüleikkel. Felsős és 

középiskolás olvasóink válogathatnak szabadidős és kötelező olvasmányokat egyaránt. 

Nagykorú látogatóink pedig megtalálják polcainkon a legnépszerűbb regényeket, gasztronómia 

kiadványokat, vagy az örök klasszikusokat. 

További ajánlataink:  

• Folyóiratok, melyek kölcsönözhetők is.  

• Társasjátékok minden korosztálynak (könyvtári használatra). 

• Könyvtárközi kölcsönzés: minden kiadvány kérhető a megyei könyvtár állományából.  

• Friss tájékoztatás az új könyvekről, kért könyvek figyelembevétele az év végi 

megrendelésnél. 

• Internethasználat, fénymásolás, nyomtatás.  

 

A beiratkozott és leendő olvasóinknak egy jó könyvet kívánunk minden hosszabb utazáshoz,  

a csendes estékhez! 

 

 

 

 

 



SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ 

 

Aggtelek településen élő Bódis 

Ferencné májusban töltötte be 

90. életévét. A jeles évforduló 

alkalmából emléklappal, tortával 

és virágcsokorral köszöntötte 

Rőczei Patrik polgármester a 

szép kort megélt Gizike nénit. 

Aggtelek Község 

Önkormányzata és a Képviselő-

testület nevében jó egészséget és 

további boldog esztendőket 

kívánunk Márai Sándor soraival: 

Ajándék 

„És mégis, ma is, így is, 

örökké mennyit ad az élet! 

Csendesen adja, két kézzel, 

a reggelt és a délutánt, 

az alkonyt és a csillagokat,  

a fák fülledt illatát, 

a folyó zöld hullámát, 

egy emberi szempár visszfényét, 

a magányt és a lármát!  

Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, 

minden napszakban, 

minden pillanatban! 

Ajándék ez, 

csodálatos ajándék. 

A földig hajolok, 

úgy köszönöm meg.” 

 

 

 

 

 



POLGÁRŐRSÉG – GÉPJÁRMŰ SZOLGÁLATBA 

ÁLLÁSA 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy beszámolhatunk egy újabb előrelépésről a polgárőrség 

munkájának tekintetében. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség jóvoltából, 

2021.május 20-án került Aggtelekre a képen látható használt, de jó állapotú gépjármű, melynek 

segítségével hatékonyabbá válhat a járőrözés és ezzel együtt az Aggteleki Polgárőrség munkája 

is.  

Tevékenységük alapja a lakosság bizalma, így nem véletlen, hogy feladatuk legfontosabb 

pillére a civilek védelme. Ugyanakkor elsődleges a közrend fenntartása, az államhatár őrzése – 

valamint a rendőrség munkájában való közreműködés. Ez utóbbi feladat már-már 

hagyománnyá vált közös szolgálatokban valósul meg a gyakorlatban, melyet a megyei 

egyesület elnöke koordinál az illetékes rendőrőrsök parancsnokai és a polgárőr vezetők között. 

Köszönjük a meglévő tagoknak, hogy szabadidejüket, energiájukat áldozzák a polgárőri 

tevékenységük elvégzésére és szeretnénk biztatni azokat is akik kedvet kaptak ehhez a 

hivatáshoz, hogy bátran kérdezzenek. 

 

 



PÁLYÁZATI SIKEREK 

Örömmel értesítjük településünk lakóit, 

hogy az Orvosi eszközök beszerzésére 

beadott pályázatunk 2.999.989 millió Ft és 

az Elhagyott ingatlanok közcélra történő 

megvásárlására benyújtott kérelmünk 

1.611.600 millió Ft támogatásban részesült. 

A projektek megvalósítását, kivitelezését 

önkormányzatunk elindította, melyekről az 

alábbiakban nyújtunk részletesebb 

tájékoztatást: 

Az eszközbeszerzésre irányuló projekt célja az egészségügyi alapellátáshoz tartozó háziorvosi 

szolgálat eszközökkel való ellátottságának javítása. A beszerzésre került orvosi műszerekkel 

korszerűsödik az egészségügyi alapellátás infrastruktúrája és javul annak hatékonysága. Az 

aggteleki rendelőben az új EKG, ABPM monitoring rendszer beszerzése a szív- és érrendszeri 

betegek diagnosztikáját és gondozását teszi lehetővé és a sürgősségi ellátásban is jelentős 

szerepet nyújt. Az EKG eszközbeszerzés a betegek állapotának korai felismerését vagy a 

betegség súlyosbodásának megelőzését segíti elő. Az egyéb orvosi eszközök (vérnyomásmérő, 

vércukormérő, lázmérő, mandzsetták) pedig, nagymértékben javítják a betegellátást. 

  

 

 

A másik pályázati forrást, az Aggtelek, Kossuth L. u. 2. szám alatt található Tájházként ismert 

ingatlan tulajdoni rendezésére használtuk fel. Az épület hátsó felének megvásárlásával az 

önkormányzaté lett az egész udvar, a rajta lévő épületekkel együtt. Ez csak az első-, de már 

önmagában is nagy lépés volt jövőbeni terveink folytatásához, hiszen az ingatlan fejlesztésével 

kapcsolatos további támogatások alapja, -vagyis a száz százalékos önkormányzati tulajdon-, 

most már rendelkezésre áll. Az ingatlanegyüttes évek óta kihasználatlanul áll, folyamatosan 

romlik az állapota, melyet szeretnénk megállítani. 

 



 

 

 

LOMTALANÍTÁS 

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy továbbra is 

van lehetőség lomtalanításra. A BMH Nonprofit 

Kft. a közterületek rendjének és tisztaságának 

megőrzése érdekében a lomtalanítást nem előre 

meghirdetett napokon, hanem igénybejelentés 

alapján, a lakossal előre egyeztetett napon végzi 

el. A kitöltendő nyomtatvány megtalálható a 

közszolgáltató honlapján, de Önkormányzatunk is 

készséggel nyújt ez irányú segítséget.  

Kérjük, hogy a lomokat a lehetőség szerint szelektáltan, összekötve, zsákolva, továbbá a 

bútorokat szétszerelve helyezzék ki a házuk elé.  

Kérjük, hogy a lomtalanítás során NE RAKJANAK KI – zöldhulladékot (kerti hulladékot, 

nyesedéket), – szelektív hulladékot (sárga zsákban gyűjthető hulladékot), – állati tetemet, 

trágyát, – autóbontásból származó hulladékot (pl.: kárpit, szélvédő, lökhárító stb.), – 

gumiabroncsot, – építési törmeléket (ablak, mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak, üveg 

síküveg, tükör), – lapátos zsákos hulladékot, – veszélyes hulladékot (permetetőszer, göngyöleg, 

maradék festék, akkumulátor, hullámpala, neoncső, gyógyszer, fáradt olaj, üzemanyagos 

göngyöleg), valamint – elektronikai hulladékot, mert ezen hulladékok a lomtalanítás során nem 

kerülnek elszállításra. 

Köszönjük együttműködésüket! 



KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Önkormányzat 

Cím: Aggtelek Kossuth L. u. 8. 

Telefon: 48/503-208 

E-mail: onkormányzat@aggtelek.hu 

Ügyfélfogadás:  

Hétfő-Csütörtök 7.00-15.00 

Péntek 7.00-12.00 

Polgármester ügyfélfogadási ideje:  

Kedd 9.00-12.00 

Jegyző ügyfélfogadási ideje:  

Kedd 10.00-12.00 

Előzetes egyeztetés szükséges! 

 

Háziorvosi Szolgálat 

Cím: Aggtelek Kossuth L. u. 10. 

Telefon: 48/343-078 

Rendelési idő: 

Hétfő 10.00-12.00 

Szerda 8.00-9.45 

Péntek 10.00-12.00 

Ügyelet 

Cím: Rudabánya Petőfi S. u. 5. 

Telefon: 48/353-232 

Ügyeleti idő:  

Hétköznap 17.00-07.00 

Hétvégén folyamatosan. 

 

Védőnői Szolgálat 

Cím: Aggtelek Kossuth L. u. 10. 

Telefon: 20/404-2590 

Tanácsadás: 

Hétfő, Szerda, Péntek 

 

Fogorvos–Dr. Szciranka Tünde 

Cím: Kurityán Kossuth L. u. 73. 

Bejelentkezés: 20/941-1280 

Rendelési idő: 

Hétfő, Csütörtök 13.00-18.00 

Kedd, Szerda, Péntek 8.00-12.00  

 

Gyógyszertár – Dezselán Patika 

Cím: Ragály Kossuth L. u. 25. 

Telefon: 48/354-010 

Nyitva tartás: 

Hétfő-Csütörtök 8.00-16.00 

Péntek 8.00-13.00 

 

Segélyhívó telefonszámok  

Mentők  104 

Tűzoltóság  105 

Rendőrség  107 

Általános segélyhívó  112 

 

 

 

Posta 

Cím: Aggtelek, Kossuth L. u. 39. 

Telefon: 48/343-156 

Nyitva tartás: 

Hétfő-Péntek 8.00-12.00 12.30-16.00 

 

Járási Hivatal 

Cím: Putnok, Bajcsy-Zs. u. 2. 

Kormányablak Osztály 

Telefon: 48/795-263, 48/795-241 

        48/795-242, 48/795-262 

 

Hatósági és Gyámügyi Osztály 

Telefon:  

szoc. ügy -  48/795-030, 48/795-033  

gyámügy -  48/795-029, 48/795-032 

Ügyfélfogadás:  

Hétfő, Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00, 

Péntek 8:00-12:00 

 

Foglalkoztatási Osztály 

Telefon: 48/430-237 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő 8:00 – 12:00 és 13:00-15:00 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00 

Csütörtök 8:00-12:00 

Péntek 8:00-11:00 

 

 



 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden jót kívánunk! 

Gömör ABC 

Cím: Aggtelek, Gömöri u. 3. 

Telefon: 30/437-7472 

Nyitva tartás: 

Hétfő 7.00 – 17.00 

Kedd 7.00 – 17.00 

Szerda 7.00 – 17.00 

Csütörtök 7.00 – 17.00 

Péntek 7.00 – 17.00 

Szombat 7.00 – 14.00 

Vasárnap 8.00 – 11.00 

 

Barlang ABC 

Cím: Aggtelek, 

Telefon: 48/800-399 

Nyitva tartás: 

Hétfő 7.00 – 17.00 

Kedd 7.00 – 17.00 

Szerda 7.00 – 17.00 

Csütörtök 7.00 – 17.00 

Péntek 7.00 – 17.00 

Szombat 7.00 – 12.00 

Vasárnap 8.00 – 11.30 

 

Nemzeti Dohánybolt 

Cím: Aggtelek Kossuth L. u. 34. 

Telefon: 20/537-0721 

Nyitva tartás: 

Hétfő 07.00 – 20.00 

Kedd 07.00 – 20.00 

Szerda 07.00 – 20.00 

Csütörtök 07.00 – 20.00 

Péntek 07.00 – 20.00 

Szombat 07.00 – 20.00 

Vasárnap 07.00 – 20.00 

 

 

Emi-Vitamin 

Cím: Aggtelek Kossuth L. u. 

Telefon: 20/618-1404 

Nyitva tartás: 

Hétfő 7.00 – 12.00 

Kedd 7.00 – 14.00 

Szerda 7.00 – 14.00 

Csütörtök 7.00 – 14.00 

Péntek 7.00 – 14.00 

Szombat 7.00 12.00 

Vasárnap zárva 

 

 

S&L Töltőállomás 

Cím: Aggtelek, hrsz ½. 

Telefon: 48/343-063 

Nyitva tartás: (ápr.01-szept.30.) 

Hétfő 8.00 - 18.00 

Kedd 8.00 - 18.00 

Szerda 8.00 – 18.00 

Csütörtök 8.00 – 16.00 

Péntek 8.00 – 18.00 

Szombat 8.00 – 18.00 

Vasárnap 8.00 – 18.00 

Nyitva tartás: (okt.01-márc.31.) 

Hétfő 8.00-17.00 

Kedd 8.00-17.00 

Szerda 8.00-17.00 

Csütörtök Zárva 

Péntek 8.00-17.00 

Szombat 8.00-17.00 

Vasárnap 8.00-17.00 

 

 

 



 


