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Az üzembe helyezési eljárás október 9-én lesz. A csatornahálózat és 
szennyvíztisztító telep üzemeltetését Borsodvíz Zrt. látja el. Örömmel 
tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Borsodvíz Zrt vezetőivel történt tár-
gyalásunk eredményeképpen az a gönci lakos, aki 2014. november 15. 
napjáig csatlakozik az újonnan épített szennyvízhálózatra, az mentesül a 
szerződéskötési díj befizetésétől.

Gönc Város Önkormányzata
Cím: 3895 Gönc, Kossuth u. 71.

Tel: 06 46 588 355
e-mail:goncpolghiv@wdsl.hu

honlap:www.gonc.hu

Mit is kívánhatna többet ma egy városlakó, mint tisztességesen élni 
életét, felnevelni családját anyagi gondok nélkül. Ez olyan alapvető jog 
ma már, ami megillet minden itt élőt. Biztonságot a foglalkoztatásban,  
a lakhatásban, hogy folyamatos legyen a munkája és ne kelljen félni a 
fedél elvesztésétől. Ez adja meg annak a nyugalomnak a biztos alapját, 
amiből erőt merít a továbbiakhoz: a családalapításhoz, a családfenn-
tartáshoz, és egyáltalán ahhoz, hogy merjünk tervezni ne csupán egy hét- 
re, de évekre előre is. Persze ehhez minden itt élőnek hozzá kell tennie 
magát valamilyen szinten: munkával, akarattal, véleménnyel, kritikával, 
ötletekkel, sőt sok esetben már az is elég, ha nem gátolja ezt.  

A cél, a lényeg a város, a város fejlődése. Aki egy pici felelősséget is 
érez az itt élők jövőjéért, annak félre kell most tennie a gáncsoskodást, 
az egyéni érdekek közösségi érdek elé helyezésének gondolatát. Gönc 
ma olyan lehetőség előtt áll, amit elszalasztani több, mint felelőtlenség! 
Rajtunk, itt élőkön múlik majd a folytatás.Gönc város vezetése- köszön-
hetően az előző évtized felelőtlen gazdálkodásának és az átgondolatlan 
beruházásoknak -  az utóbbi néhány évben olyan mélységű gazdasági és 
részben erkölcsi válságból emelte ki a települést, amilyen valószínűleg 
még soha nem fordult elő településünkön, amire még nem volt példa 
Gönc történetében. 2011-ben összességében egymilliárd forinton felü-
li tartozással bírtunk, minden önkormányzati épület jelzáloggal volt 
terhelve, elbocsátások, óraszámcsökkentések, hónapokig visszatartott 
fizetések, létbizonytalanság uralkosott. 

Kitartó, szívós és következetes munkával, valamint kormányzati 
segítséggel 2014-re sikerült rendezni sorainkat, sikerült a viharfelhőket 
végre elűzni felőlünk. Többen azt mondják: szinte semmi sem történt.  
Igazuk van, hiszen hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy amit nem 
látok (esetleg nem akarok látni), vagy nem tudok róla, az nincs is. Úgy 
gondolom, most kötelességem elnézést kérni azért, mert a lakosság felé 
történő kommunikációnk kissé hiányos volt, ezen a jövőben mindenkép-
pen javítanunk kell. Nem szándékosan történt a dolog és nem azért, mert 
bármiféle titkolnivalónk lenne, hanem azért, mert az említett problémák 
megoldására irányuló munkánk szinte teljes egészében lekötötte időnket 

és energiánkat. Ha nem ezen munkálkodunk folyamatosan, Gönc újra 
adósságrendezési eljárás alá került volna.

Aki nyitott szemmel jár és a valót szeretné felfedezni,úgy gondolom, 
talál Göncön sok olyan dolgot, amit az utóbbi három év produkált. Nincs 
miért szégyenkeznünk, a rendkívül szűkre szabott lehetőségek mellett is 
megtaláltuk a módját annak, hogy:

•	 külső segítség nélkül megnyugtatóan befejezzük az adósságrendezési 
eljárást 2011-ben

•	 garantáljuk a munkahelyek és a munkabérek biztonságát
•	 állami kezelésbe adjuk a kistérségi járóbeteg szakellátó központ 

intézményét
•	 kifizessük az uszoda tartozását és megoldjuk az állam által történő 

további üzemeltetését 
•	 felújítsuk, korszerűsítsük iskolánkat, óvodánkat
•	 elkezdjük és a 15 millió forint hiány (ez az összegpályázati előleg-

ként „bennragadt” a Jógazda Szövetkezeti Takarékpénztárban) el-
lenére is sikeresen befejezzük könyvtárunk korszerűsítését

•	 270 ezer forintról 50 ezerre sikerült, pályázatok segítségével 
mérsékelni a szennyvíz lakossági hozzájárulásának összegét

•	 egészséges ivóvizet biztosítsunk a lakosság számára
•	 méltó helyet adjunk a tűzoltóság, a tankerület, a pedagógiai szak- 

szolgálat, a járási intézmények, a rendőrség működtetésére, bővítésére
•	 nem aszfaltozott útjainkat zúzalékoljuk, az aszfaltos utakat szükség 

esetén kátyúzzuk
•	 Gönc aktív korú lakosságának egyharmad részére, apróbb meg- 

szakításokkal folyamatos, jelenleg is tartó közmunkát és szakmai 
képzést szervezzünk a START munkaprogram keretében 

•	 helyet biztosítsunk egy kenyérgyári gépgyártó üzem építéséhez 
•	 közreműködjünk a Gönc Városi Sportegyesület megalakításában, 

melynek jelenleg 127 igazolt  tagja van  
•	 felújítsuk és működtessük a közösségi teret
•	 helyet adjunk a biztos kezdet ház működéséhez
•	 ellássuk konyhánkat zöldségfélével, rendezvényekre sertéshússal is
•	 térkövet és mederlapokat gyártsunk
•	 új járdákat építsünk, árkainkat mederlapozzuk
•	 színvonalasan megszervezzük és lebonyolítsuk a Pálinkás Gönci 

Gasztrofesztiválokat
•	 rendszeresen köszöntsük a település időskorú lakóit

Az alapokat megteremtettük ahhoz, hogy a helyi fejlesztések elindulhas-
sanak. Ehhez Göncnek ma biztonságra és folyamatosságra van szüksége. 
A lakosság dönt arról október 12-én, hogy merre megy tovább a foly-
amat. Kérem, éljenek demokratikus jogukkal, minél többen menjenek 
el szavazni, hiszen a következő öt évben a mostani választás eredménye 
dönti majd el, merre indul és hová jut városunk!
 Sivák János
 polgármester

GÖNC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014
KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK,  

RENDELETEK, HATÁROZATOK 
SZÁMSZERŰSÍTETT ADATAI

2011. júliustól:  13 ülés 90 határozat 11 rendelet
2012 évben: 33 ülés 251 határozat 11 rendelet
2013 évben: 27 ülés 231 határozat 18 rendelet
2014 évben: 20 ülés 100 határozat 10 rendelet

BIZTONSÁG, FOLYAMATOSSÁG
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A délután a zenéé, és a kultúráé volt, hiszen a Hagyományőrző 
együttesek mellett több neves előadó, köztük Stone, a Triász, Fenyő 
Miklós, a Haneybeast, az ex-Republic Tóth Zoltán és a helyi illetőségű 
CrossRoad zenekar is színpadra lépett. Az este a jó hangulatú utcabál-
lal zárult. Vasárnap a NÓTA TV sztárjai, Kocsis Klaudia, a ByTheWay 
és a Historica zenekar szórakoztatta a szép számú érdeklődőt. Ekkorra 
már az idő is kegyeibe fogadta a résztvevőket. A PÁLINKÁS GÖNCZI 
GASZTRO-FESZTIVÁL három napja alatt az ide látogatók, felejthetetlen 
élményekkel lettek gazdagabbak.

IDŐSEK NAPJA 

2014. október 3-án, pénteken, 14.00-tól a Károlyi Gáspár Általános 
Iskola tornatermében tartotta Gönc Város Önkormányzata, az immáron 
hagyománnyá váló rendezvényt. A gönci óvodások  műsora után, Sivák 
János polgármester köszöntötte a szépkorúakat. Ezután a kassai THÁLIA  
SZÍNHÁZ  művészei szórakoztatták színvonalas produkciójukkal a 
résztvevőket. A jó hangulatról Fekete Zoltán gondoskodott. Minden nyu-
gdíjas vacsorát és 2000 Ft-os vásárlási utalványt kapott. Aki nem tudott 
részt venni a rendezvényen, annak az Önkormányzat házhoz szállította.

ITTHON VAGY  
MAGYARORSZÁG SZERETLEK GÖNCÖN

Gönc Városában is megrendezésre került az ”Itthon vagy-Magyar-
ország szeretlek!” című rendezvény, 2014. szeptember 27-én szom-
baton.  A színes őszi nap helyi termékek bemutatójával és vásárával, 
valamint egészségügyi mérésekkel indult. A kicsiket a Művelődési Ház-
ban egész nap Mesekiállítás várta. 

Délután a Huszita Házba és a nemrégiben megnyílt Helytörténeti Múze- 
umba látogathattak el az érdeklődők, majd egy kötetlen beszélgetésen  
vehettek részt Sárossi Sándorné Mariska nénivel Régen volt, hogy is volt 
címmel a Városi Könyvtárban.  A programsorozat célja a helyi hagyo- 
mányok őrzése, ápolása, felelevenítése volt.  A  beszélgetés után a Károlyi 
Gáspár Általános Iskola tanulói előadták a Csillagszemű juhász című 

mesét. A pincesoron a  GÖNCI BETYÁROK gyújtották meg a rendez-
vényt országosan összehangoló tüzet, mely körül késő estig szóltak a 
szebbnél- szebb magyar népdalok. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Gönc város európai uniós támogatásból bővítette és korszerűsítette 
a csatornahálózatát és szennyvíztisztító telepét. 

Gönc Város Önkormányzata Európai Uniós forrásból megvalósította  
a „Gönc Város szennyvízelvezetési és tisztítási projektje című,  
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0026” azonosító számú projektjét. 

A projekt egyszerre valósítja meg az Európai Unió, Magyarország, val-
amint a pályázó fenntartható fejlődés környezeti- és természetvédelmi 
céljait összehangolva a helyi gazdasági és társadalmi elvárásokkal.  
A beruházás rövid története: 2013. január 21-én “Vállalkozási szerződés 
Gönc Város szennyvízcsatornázásának kiépítésére FIDIC piros könyves, 
szennyvíztisztításának tervezésére és kiépítésére FIDIC sárga könyves 
szerződéses feltételekkel sikeres közbeszerzési eljárás” után szerződést 
kötött a beruházó a kivitelezési munkákra. A munkaterület átadására 
2013. március 11-én került sor. 

A Kiviteli terveket a Transdowell Zrt készítette. 2013. november 12-én 
a projekt előrehaladásáról, a lakossági bekötések elősegítése érdeké-
ben Lakossági fórumot tartottunk.  A kivitelezési munkák szerződés 
szerinti ütemben haladtak. A szennyvíztisztító telep készültségi foka 
2013 decemberében kb.: 72%-os volt, a műtárgy és az utóülepítő víz-
tartási próbája megfelelő minősítéssel zárult, megkezdődhetett a szo-
ciális épület falazása és tetőszerkezet megépítése. Az Új beruházással 
megépült 13 093 fm gravitációs csatorna, 4 673 fm bekötő vezeték 689 
db bekötéssel és a szennyvíztisztító telep. A meglévő elavult szenny-
víztisztító telep lebontási engedélye benyújtásra kerül. Gönc Város tel-
jes belterületén a lakott ingatlanok a bekötési lehetőségét megkapták. 
A beruházás próbaüzeme 2014 szeptember 01-vel sikeresen lezárult.  
A lakossági rákötések folyamatosak jelenleg 70 %-os intenzitású.  
A városban sávos úthelyreállítás és egyéb helyreállítási munkálatok zaj- 
lanak, a főút helyreállítása teljes sávszélességgel megtörtént. 

Az elmúlt három éves ciklus alatt a képviselő testület által hozott rende- 
letek és határozatok megalkotásában (testületi üléseken) az alábbi arány-
ban vettek részt a testület tagjai: - a polgármester és az alpolgármester 
95,5%-ban, egy testületi tag 91,1%-ban, egy 83,3%-ban, két testületi tag 
75,5%-ban, egy pedig 55,5%-ban. 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK  
2014 GÖNC

Polgármester
Sivák János   Független jelölt
Molnár János   Független jelölt
Kiss István   Független jelölt

Egyéni listás jelöltek
Sivák Zsolt   Független jelölt
Mocsári István   Független jelölt
Papp Miklós   Független jelölt
Elek Péter   FIDESZ-KDNP 
Dr. Szénégető Gábor  Független jelölt
Vinter István   FIDESZ-KDNP
Nagymáté László   Független jelölt
Fehér István   Független jelölt
Hidegkúti Nándor   Független jelölt
Lakatos László   Független jelölt
Szacsuri Istvánné   FIDESZ-KDNP
Molnár Barnabásné   FIDESZ-KDNP
Fazekas László   Független jelölt
Tiszka Zoltán   FIDESZ-KDNP
Kocsis József   FIDESZ-KDNP
Dula János   Független jelölt
Kovács Jánosné   Független jelölt
Szemánné Ortó Ildikó Andrea  Független jelölt

GÖNC VSE HÍREI
Újra nagyszerű híreket lehet elmondani a Gönc Városi Sportegyesület háza 
tájáról. A jelenleg már 124 igazolt játékossal rendelkező egyesületünk fel-
nőtt labdarúgó csapata megnyerte a 2013/14 évi megyei III. osztályú baj-
nokságot és az őszt már a megyei II. osztály Keleti csoportjában kezdte.  
8 forduló után 4 győzelemmel 2 döntetlennel és 2 vereséggel csapatunk 
jelenleg 16 csapatból az ötödik helyen tanyázik, amely mindenfélekép-
pen figyelemreméltó teljesítmény újoncként, annak ellenére is, hogy az 
első mérkőzésen elért győzelem után kicsit „beragadtunk”. 

Mostanra a csapat felvette a ritmust és úgy gondolom, minden esély 
megvan arra, hogy újabb jó eredményeket produkáljon. Az U19 ifjú- 
sági csapat is becsülettel teszi a dolgát, az eredmények még váratnak 
magukra, de remélhetőleg hamarosan sikerül felvenni a bajnokság rit-
musát, jelenleg a csapat a 10. helyen tanyázik. Külön öröm, hogy a hazai 
mérkőzéseken emelkedik a nézőszám, a hazai nézők mellett már több 
környező településről is bejönnek egy-egy meccsre. Reméljük, hogy ez 
a szám még tovább emelkedik, és sikerül minden kedves szurkolónknak 
újabb örömteli élményeket szereznünk! A következő forduló 2014.10.12 
– én (vasárnap) 15:00-tól kerül megrendezésre Pácin ellen, előtte 13:00-
tól az U19 ifjúsági csapat játszik. 

Zajlanak a Bozsik-tornák is, ahol már rendező egyesületként is sze-
repelünk, a 2014-2015 évi programba 35 igazolt játékossal nevez-
tünk. A program keretében már idén ősszel 2 alkalommal vettünk 
részt U6/7 és U8/9 Gyermeklabdarúgó – fesztiválon, és 2 alkalommal 
U10/11 és U12/13 kiemelt csoportok és alközponti csoportok tornáin. 
Heti rendszerességgel, hétfőnként 16:00-tól zajlanak az edzések a 
gyerekeknek, ahová szeretettel várunk minden érdeklődő gyerme-
ket, aki szeretne sportolni. Külön köszönet Szabó János úrnak, az 
egyesület elnökének, és Gönc Város Önkormányzatának, hogy anyagi 

támogatásukkal lehetővé teszik, hogy működjön az egyesület és egyben 
reméljük, hogy minél többen csatlakoznak az egyesületet támogatókhoz. 
Bővebb információ, friss eredmények, beszámolók az egyesületről és  
a csapatokról: www.goncvse.hu, www.facebook.com/goncvse

Sivák Zsolt  
Gönc Városi Sportegyesület  

ügyvezető alelnöke

GVSE UTÁNPÓTLÁS SPORTHÍREK
A  2014/15-ös évben  a  Bozsik prog- 
ramba  35 igazolt játékossal neve- 
zett be az egyesület. A nemrég 
lezajlott encsi tornán, a  6-7 évesek 
és 8-9 évesek vettek részt  fesz-
tivál lebonyolítási rendszerben.  
A gyerekek bármelyik pályán sze-
repeltek, élvezték, jól teljesítettek. 
A torna végén mindenki díjazás-
ban részesült. Kiemelt oklevél 
díjat kapott Boukortt Abdallah a 
6-7 éves korosztályból és Lakatos 
Ábel a 8-9 évesek közül. 
Gratulálunk a fúknak!

PÁLINKÁS GÖNCZI GASZTROFESZTIVÁL

Szeptember 12. és 14. között, immár második alakalommal került meg- 
rendezésre városunk háromnapos történelmi túrára, gasztronómiai és 
kulturális fesztiválra invitáló rendezvénye, a PÁLINKÁS GÖNCZI 
GASZTROFESZTIVÁL. A mostoha időjárás ellenére is sokan látogat-
tak ki a rendezvény helyszínére, dacolva az esővel és a sárral, szigorú- 
an ügyelve a jó hangulatra. Az első nap, a gönci kötődésű Miskolci 
Baross Gábor Vasutas Nyugdíjas Club Öröm Dalkörének műsorával 
indult, melyet Majsai Gábor, az Örökség valamint Abaházi Csaba és 
zenekarának nagy sikerű élő koncertje követett.  Szombaton délelőtt 
ősi hangok kíséretében indult az Amádé emléktúra, majd a  Szomolyá- 
ról, Monokról, Miskolcról, Emődről, Forróról érkezett vendégekkel 
együtt került sor a színes felvonulásra. Az ünnepélyes megnyitón a 
fesztivál fővédnöke Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő és 
Sivák János Gönc város polgármestere köszöntötte a megjelenteket.  
Az eső ellenére sokan neveztek a főzőversenyre és a pálinkamustrára.  


