
GÖNCI ÚJ HÍRMONDÓ
GÖNC VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

GÖNCI ÚJ HÍRMONDÓ 1

VÁROSUNKRÓL

Az utóbbi években régen tapasztalt események teszik izgalmassá, 
egyben élhetőbbé, hangulatosabbá az itt élők mindennapjait. Gönc 24 
településes kistérségi központja idén már járásközponti szerepet is be-
tölt, 32 település közigazgatási járási feladatait látja el, rendelkezik e 
feladatok ellátásához szükséges minden intézménnyel. A városvezetés, 
a településükért felelősséget érző polgárok nem csupán az alapvető vá-
roshoz méltó körülmények megteremtésén fáradoznak, hanem komoly 
hangsúlyt fektetnek a többszörösen hátrányos helyzetben élő lakossá-
gunk munkához juttatására és igyekeznek megfelelő szórakozási lehe-
tőségeket biztosítani az itt élők számára. 
2012-ben 98, 2013-ban 180 helyi lakos jutott a START Munkaprogram-
ban folyamatos foglalkoztatáshoz. Hat munkaterületen – értékteremtő 
hosszú távú közfoglalkoztatás, mezőgazdasági növény-, gyümölcs- és 
állattenyésztés, mezőgazdasági utak karbantartása, illegális hulladékle-
rakók felszámolása, belterületi utak karbantartása, beltéri vízelvezetés a 
nem kevés odafi gyeléssel, szervezéssel és állandó ellenőrzéssel járó fel-
adat. Brigádvezetők végzik ezt, akik heti rendszerességgel, értekezleten 
cserélik ki tapasztalataikat a városvezetőkkel, elemzik az elvégzett te-
vékenységeket, feltárják, orvosolják a hiányosságokat is. 

A város konyháját ellátjuk zöldségfélével, gyümölcsökkel, lekvárokkal, 
szörpökkel, savanyúsággal, vagyis nem csupán megtermeljük, hanem 
fel is dolgozzuk termékeinket, amit lehet, elteszünk a téli hónapokra. 
Folyamatosan újítjuk fel járdáinkat, köztereinket a saját programban 
készülő térkövek, gyeprácsok felhasználásával, lerakásával. Jelenleg 
éppen a város bevezető szakaszán mederlapozzuk az árkokat.

2013. októberében 25 fő állt hat hónapra munkába a Műemlékvédelmi 
START program keretében. Feladatuk a Kolostor romjainak, széthullott 
köveinek összegyűjtése, leltározása, a Huszita ház aktuális karbantartá-

sa és a Kossuth utcai tájjellegű lakóház felújítása. Munkájukat szakem-
berek irányításával végzik. 
November első napján 120 újabb munkahely létesül a START Munka-
programon keretében: 8 órás munkaidőben kapnak lehetőséget mun-
kavégzésre és tanulásra álláskereső városlakóink. Két hónap munka-
végzés, 4 hónap tanulás, összességében 6 hónap munkaviszonyban 
töltött idő. Faipari gépkezelő, konyhai kisegítő, betanított hegesztő, 
uszodamester, település-karbantartó, ECDL Start, földmunka, rakodó 
és szállítógép-kezelő, illetve alapkompetencia képzésen vehetnek részt 
december 1- március 30 között.

2012. decemberében átadásra került a felújított Városi Könyvtár, be-
fejezéséhez közeledik a Károlyi Gáspár Általános Iskola és a Gönci 
Barackvirág Napköziotthonos Óvoda külső és részben belső felújítása, 
javában zajlik a város szennyvízberuházási programja. Az egészséges 
ivóvíz biztosítása érdekében arzénmentesítési pályázatot nyújtott be a 

település, jelenleg a második kör előkészítésén dolgozunk és várjuk a 
szociális városrehabilitációs pályázat eredményét is. Ebben lehetőség 
nyílna a kultúrház, a rendőrség és a sportegyesületi öltöző felújítására, 
karbantartására, a katolikus templom épületének megvédésére, illetve 
az ifjúsági park kialakítására.
A település vezetése különös hangsúlyt fektet arra, hogy a város jó híre 
eljusson olyan távoli helyekre is országunkban és országhatárainkon 
túl, ahonnan az idelátogatókat csodálatos, csaknem érintetlen termé-
szeti környezet, erdők, hegyek, patakok várják, gazdag történelmi em-
lékhellyel, mellette XXI. századi szolgáltatásokkal. Ahol valóban ott-
hon érzik magukat és rendszeresen visszajárnak majd hozzánk. Ennek 
egyik záloga a gönci barack, az abból remélhetőleg hamarosan hely-
ben feldolgozásra kerülő termékek, a lekvár, az aszalvány, a pálinka, 
az ivólé… Ennek a gondolatnak a jegyében búcsúzott Göncön ferge-
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teges OMÉK roadshow-val a nyári fesztiválszezon a Pálinkás Gönczi 
Gasztrofesztiválon. A rendezvényt a Gönc és Vidéke Fejlesztéséért és 
Kultúrájáért Alapítvány égisze alatt az önkormányzat, a helyi termelő-
szövetkezet és az MZG Kft. rendezte. A gönci barackról és pálinkáról 
szóló színvonalas szakmai konferenciával kezdődött a Vidékfejlesztési 
Minisztérium, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfej-
lesztési Intézet, valamint a Wessling Kft. szakembereinek közremű-
ködésével. Szeptember 6. és 8. között a helyiek és a Gönc városába 
látogatók részesei lehettek a hamisítatlan betyáros vendégszeretetnek, 
megkóstolhatták az eredeti technológiával készített Gönczi Barack Pá-
linkát és együtt mulathattak Török Ádámmal és a Minivel, 
Szücs Judittal, Balázs Fecóval, Demjén Rózsival, Abaházi Csabával, 
Stone-nal, az LRB, a Cairo, a Crossroad együttesekkel, a Nóta Tv 
sztárjaival és még sok más fellépővel. A három napon át tartó ingye-
nes rendezvényen a gyermekeket lovas programok, játszóház és színes 
gyermek műsorok várták. A felnőttek a Pálinkamustrán megversenyez-
tethették saját főzésű pálinkájukat, valamint benevezhettek a már ha-
gyománnyá vált főzőversenyre. Három nap alatt, a több mint 12.000 
látogató, megkóstolhatta a gönczi barackpálinka, baracklekváros süte-
mények mellett az OMÉK látványkonyha különleges fogásait és íze-
lítőt kaphatott híres borvidékek különlegességeiből is. A rendezvény 
díszvendégeként Szomolya és Monok települések kiállítósátorral és 
színpadi produkcióval emelték a fesztivál színvonalát. A jó hangulat-
ról a GÖNCI BETYÁROK gondoskodtak.  Rendkívül fontos dolgunk 
a kapcsolatteremtés, a kapcsolatépítés. Két alkalommal mutatkozott 
már be Gönc a Miskolci Kocsonyafesztiválon, egy alkalommal dísz-
vendégként Szomolyán, Monokon, a Szerencsi Csokoládéfesztiválon. 

Gönc város területén megvalósult csatorna beruházással kapcsolatos 
lakossági rákötésekről.

Tisztelt Gönci Ingatlantulajdonosok!

Ezúton értesítjük, hogy Gönc Város Önkormányzatának KEOP támo-
gatással megvalósuló beruházása fontos mérföldkőhöz érkezett. 
A szennyvízcsatorna hálózat bővítés és a szennyvíztisztító telep kivi-
telezési munkái oly mértékben előrehaladtak, hogy gondoskodni kell 
a próbaüzem biztonságos és eredményes lefolytatásához szükséges és 
elegendő szennyvízmennyiség biztosításáról.
A csatornahálózaton folyamatban lévő befejező munkák elvégzése, 
padka, útburkolat helyreállítás, fedlapok szintbe helyezése utólagos 
munkavégzést igényel, mely a lakossági rákötéseket nem akadályozza.
Elérkezett az az időpont, amikor a lakossági rákötések előkészítési 
munkái megkezdődhetnek. Ennek feltétele, hogy a magáningatlanokon 
belül készüljenek el a házi szennyvízcsatorna azon szakaszai 
-az újonnan létesülő közüzemi szennyvízcsatorna hálózat DN 160 KG 
PVC bekötő csatorna végpontján, az ingatlan határon belül 1 m-es sáv-
ban elhelyezett tisztító idom és az ingatlan régi csatornája között-, majd 
az élőre kötése megtörténjenek.
Az új építésű szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep üze-
meltetője a Borsodvíz Zrt., aki a szennyvíztisztító telep 6 hónapos pró-
baüzemét lefolytatja. 

A rákötéseket az Önkormányzat koordinálja, jelentkezés és igénybe-
jelentések benyújtása az Önkormányzat épületében, munkanapokon 
ügyfélfogadási időben. A leigazolt jelentkezési lapot az Önkormányzat 
továbbítja folyamatosan az üzemeltetőnek, amely a megadott elérhető-
ségen ütemezi az átvétel időpontját a lehetőségek szerint a legrövidebb 
határidőn belül. A Borsodvíz Zrt. mindazon felhasználók részére, akik 
2014. június 30-ig csatlakoznak a rendszerhez, a rácsatlakozás műszaki 
átvételi díjából 100% kedvezményt ad tehát ingyenes lesz, a később 
csatlakozóknak a 2014. évben aktuális díjat kell megfizetni.

Felhívjuk a tisztelt fogyasztók szíves figyelmét arra, hogy a közcsator-
nába csak friss, nem berohadt, kommunális szennyvíz vezethető, ipari 
és állati eredetű szennyvíz bebocsájtás nem engedélyezett. A meglévő 
csatorna szétválasztását és az újrendszerre való átkötést, minden eset-
ben a házi szennyvíz gyűjtő előtt kell elvégezni, a házi szennyvíz gyűjtő 
tartalma semmilyen módszerrel, ill. utólagos szivattyúzással sem kerül-
het a közcsatornába, mert az jelentős kárt okozhat, a szennyvíztisztító 
telep üzemeltetését ellehetetleníti. A szennyvíz csatornába csapadék és 
csurgalékvíz nem köthető be. A meglévő házi szennyvízcsatorna és az 
új építésű csatona tisztító idomot összekötő  DN l 10-es házi szennyvíz 
csatorna élőre kötését a Borsodvíz Zrt. ellenőrzi, ez időpontig a csat-
lakozási pontokat földdel visszatölteni nem szabad. Ugyan ezen alka-
lommal a Borsodvíz  Zrt. adatregisztrálás céljából leolvassa a vízórát és 
formanyomtatványon adatokat rögzít a leendő szerződéskötéshez.

Miskolc, 2013. október 30.
Ficsor Miklós

cégvezető

Októberben Egerben és Hosszúhetényben jártunk, de nem feledkez-
tünk meg a helyiek színvonalas szórakoztatásáról sem: nemzetközi 
néptáncfesztivál helyszíne lehettünk. Emlékező műsort adtak elő a Kár-
olyi Gáspár Általános Iskola tanulói 1956 hőseinek tiszteletére, ünnepi 
beszédet dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő mondott.
November 25-én családias, meghitt ünnepség keretében köszöntöttük 
a város szépkorú lakosságát. Idén lehetőségünk nyílt vásárlási utalvá-
nyok kiosztására is.
Hagyományos közösségi összefogással készülünk az Adventre, 
a Városi Karácsonyra és időben megrendezésre kerül az évi 
közmeghallgatás is.

Mint minden március 15-én, idén is fáklyás felvonulással és 
ünnepi megemlékezéssel tisztelegtek az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc hősei előtt a gönciek.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Gönc Város szennyvízelvezetési és tisztítási projektje, 
azonosító szám: KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0026”.

2013. november 05.

TÁJÉKOZTATÓ A HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉSRŐL

Széchenyi terv keretében mintegy nyolcszázharminc millió forint ér-
tékű beruházás keretében megvalósul Gönc Város teljes csatornázása.

 A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulaj-
donos feladata. A házi szennyvízvezeték és tisztítóidom összekötése, 
azaz a közcsatornára rákötés csak az üzemeltető Borsodvíz  Zrt. je-
lenlétében történhet. A házi szennyvízhálózatnak vízzárónak kell lenni!

TILOS AZ ESŐVIZET
 A SZENNYVÍZ cSATORNÁBA VEZETNI!

Ellenőrizni fogják, s szigorúan büntetik majd!

Házi szennyvízhálózat: az ingatlanon keletkező szennyvíz össze-
gyűjtését szolgáló és azt a szennyvíz bekötővezeték, vagy a csatlakozó 
szennyvízhálózat végpontjához továbbító - az ingatlanon lévő épít-
mény (épület) tartozékát képező - szennyvízvezeték-hálózat, annak 
kiegészítő elemeivel (így például szennyvízmennyiség-mérő, szenny-
vízminőség-ellenőrző akna, szennyvíz-előkezelő mű) együtt. A házi 
csatorna kiépítését szakemberrel szükséges elvégeztetni. Célszerű az 
épület azon pontjától indulni, ahol a lakóház belső lefolyó csöve kilép 
az épület falsíkjából (ez az ún. kitörési pont). Innen a kivitelező által 
elhelyezett házi tisztítóaknáig célszerű a legrövidebb úton (legkevesebb 
iránytöréssel) lefektetni a házi csatornát. A közcsatorna részét képező (a 
kivitelező által elhelyezett) tisztítóaknába a házi csatornát a tisztítóak-
nán gyárilag kialakított csonkon keresztül kell bekötni. Amennyiben az 
épület felől érkező házi csatorna és a kivitelező által elhelyezett tisztí-
tóakna fenékszintjei között jelentős szintkülönbség mutatkozik, két 45 
fokos idommal és a közéépített csőszakasszal rövid távon egy nagyobb 
lejtésű (surrantó) szakasz beépíthető közvetlen a tisztítóakna elé.

A vezeték 90 °-os vagy kisebb szögű töréspontjaiba tisztítóidomot vagy 
fordító aknát célszerű elhelyezni, a házi alapcsatorna tisztíthatósága 
érdekében. Függőleges irány törés esetén 2 x 45 °-os iránytörés meg-
engedett, a 90 °-os buktatást el kell kerülni. A házi szennyvíz-csatornát 
minimálisan 1% (1 cm lejtés 1 m-en), max. 15 % (15 cm lejtés 1 m-en) 
egyenletes lejtéssel, a legkevesebb iránytörés beiktatásával kell meg-
építeni. A lejtésnek végig azonosnak kell lenni a dugulás megelőzése 
érdekében! Amennyiben iránytörés szükséges, úgy a 90°-os iránytörést 
célszerű nagysugarú 90°-os ívcsővel, ennek hiányában 2 db 45 °-os 
idommal megoldani a későbbi könnyebb karbantartás érdekében (hosz-
szabb íven a tisztítóspirál áthatoló-képessége jobb).

A kivitelező által elhelyezett tisztítóaknáig az ingatlanon belül a be-
kötővezeték javasolt csőátmérője 110 mm, anyagát tekintve KG-PVC 
(vastag falú sárga csatornacső). Csatlakozásai vízzáró kötéssel készül-

jenek: nem csak a szennyvíz talajba való kijutása megakadályozására, 
hanem a talajvíz csatornahálózatba való nemkívánatos bevezetése miatt 
is.

A házi csatorna javasolt minimális földtakarása a felületi terhelés miatt 
(minimum): Gépkocsi bejáróban: 1,2 m; Egyéb területen: 0,6 m. Ezen 
földtakarási értékek szükség esetén és egyedi esetekben műszaki véde-
lem (hőszigetelés, védőcső, védőbeton) alkalmazásával csökkenthetők.

A közcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet sza-
bad bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító telep tisztító-
berendezése alkalmas, tilos olyan szennyvíz bevezetése, amely a dol-
gozók egészségét veszélyezteti, illetve a szennyvízcsatorna állagára, a 
berendezések működésére káros hatású. A tulajdonos köteles megaka-
dályozni a felszíni csapadék és talajvíz közcsatornába jutását, a házi 
csatornát állandóan üzemképes állapotban fenntartani, az ellenőrzést 
lehetővé tenni és elősegíteni.

Az Üzemeltető és a Mérnök Szervezet véleménye szerint az ingatla-
non belüli házi szennyvízcsatorna kiépítése október hónaptól november 
végéig célszerű kiépíteni, ebben az időszakban a talaj még alkalmas a 
földmunkára. A gerincvezetékre való rákötés SZIGORÚAN TILOS a 
kivitelező és az üzemeltető jóváhagyása, engedélye nélkül.

 A rákötés kezdeti időpontjáról a Tisztelt Lakosságot értesíteni fogjuk.

Gönc, 2013.10.02.                                   Tisztelettel: Mérnök Szervezet

Gönc Város Önkormányzata
Cím: 3895 Gönc, Kossuth u. 71.
Tel: 06 46/588 355
e-mail: goncpolghiv@wdsl.hu
honlap: www.gonc.hu

MEghívÓ
A Gönc Város Önkormányzata meghívja Önt a „Gönc Város 
szennyvízelvezetési és tisztítási projekt”-el kapcsolatos lakossági 
fórumára.

Helye: Gönc, Károlyi Gáspár út 31/b. 
(Volt diákotthon ebédlője)
Ideje: 2013.11.12-én 17.00 óra

Program: 
-Beszámoló a beruházásról,
-A kivitelező tájékoztatója a szennyvízhálózat és tisztító 
kivitelezési munkálatairól,
-Tájékoztató lakossági rákötésekről,
-Egyebek (kérdések és válaszok).

A környezet megóvása szempontjából kiemelkedő fontosságú 
a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0026 számú projekt az Európai Unió 
támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Gönc Város Önkormányzata
Cím: 3895 Gönc, Kossuth u. 71.
Tel.: 06 46/588-355
e-mail: goncpolghiv@wdsl.hu
honlap: www.gonc.hu
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GÖNc VÁROSI 
SPORT EGYESüLET

2012.04.20-án a gönci Polgármesteri Hivatal nagytermében tartott köz-
gyűlésen, a résztvevők megalakították a Gönc Városi Sport Egyesüle-
tet. A közgyűlés 7 tagú Elnökséget és 3 főből álló Felügyelő Bizottságot 
választott. A jelenlegi  szezonban a  vezetőség célul tűzte ki a bajnokság 
megnyerését, ennek érdekében új igazolások is történtek és természete-
sen az edzésmunka is ennek megfelelően lett kialakítva.
Az új igazolások: Lehoczki Ferenc, Molnár István, Parzignáth Gergő 
(Abaújszántó) Vranyák György, Szemán Márk (Hollóháza).
Természetesen fő célunk, hogy elsősorban helyi és környékbeli fiata-
lok számára biztosítsunk sportolási lehetőséget, ezért külön öröm szá-
munkra, hogy fent nevezett játékosok nagyrészt újra gönci mezt húznak 
magukra. A fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy jó irányban haladunk 
és a tavalyi „tanulóév” után most már reális cél a megyei II. osztályba 
való felkerülés. Addig is folytatjuk a megkezdett munkát.
Az Egyesület honlapjának elérhetősége: 

www.goncvse.hu                                                                  Hajrá Gönc!

GÖNc VÁROS 
XIV.SAKKBAJNOKSÁGA

Idén is megrendezték Gönc Város Sakkbajnokságát, ami a XIV. volt
a sorban. A versenyt Nagymáté László alpolgármester nyitotta meg és 
adta át a díjakat is. Az ünnepi hangulatban lezajlott sakktorna eredmé-
nyei:

I. hely: Bujdosó Barnabás - Szendrő
II. hely: Pásztor Lóránt - Homrogd
III. hely: ifj. Bujdosó Barnabás - Szendrő
Legjobb gönci: Dula Zsolt
Legjobb gönci amatőr: Kiss Zoltán
Legjobb gönci ifjúsági: Papp Zoltán
Legjobb női: Bujdosó Barbara Szendrő
Legjobb senior: Zádori János - Homrogd

Gratulálunk a győzteseknek és minden résztvevőnek!

A telep elhelyezkedése Gönc Város belterületén, a település lakott terü-
letétől délre légvonalban, mintegy 120-130 m-re, a 484. hrsz ingatlanon 
található a Gönci patak völgyében, a patak és a Miskolc-Tornyosnémeti 
vasútvonal keresztezésénél.

A szennyvíztisztító részére leválasztott terület: 1994 m²

Bruttó beépített terület: 178,13 m²

A megépített műtárgyba az alábbi funkciójú medencék kapnak helyet:
-anaerob medence: 40 m³
-anoxikus medence: 100 m³
-levegőztető medence: 2x100 m³
-gravitációs iszapsűrítő: 26 m³
-mosóvíz tároló és fertőtlenítő: 10 m³

GÖNc VÁROS 
SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS 
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Befejezéséhez közeledik a Károlyi Gáspár Általános Iskola

2012. decemberében átadásra került a felújított Városi Könytár


