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INGYENES!
A FELSŐZSOLCAI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAPJA

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
szeretettel köszönti a hölgyeket Nőnap alkalmából
Súlykorlátozást kérnek
a polgármesterek
Lakossági és önkormányzati igényeket ﬁgyelembe véve Alsózsolca és Felsőzsolca városok polgármesterei intézkedést kértek a Magyar Közút
Nonproﬁt Zrt.-től, hogy a 3606. sz. út Felsőzsolca–
Muhi és a 3609. sz. Sajólád–Bőcs összekötő utakon
20 tonnás súlykorlátozást vezessenek be.
A 2016. február 10-i egyeztetésen Mikesz Csaba,
a Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.
B.-A.-Z.
Megyei
Igazgatóság megyei igazgatója és
Dr. Tóth Lajos, Felsőzsolca város polgármestere egyetértettek a lakosság életminőségét javító intézkedés
szükségességével. A megbeszélésen elhangzott,
hogy a korlátozás szakmai előkészítése megtörtént,
a táblák készítése folyamatban van, amely várhatóan egy hónapot igényel.
A kihelyezésig kérik a lakosság szíves türelmét.

 Közélet
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Jól vizsgázott
a gátrendszer

Árhullámok vonultak le a Sajón. Északkelet-Magyarország
egyik legnagyobb folyója, a Tisza jelentős mellékvize a múlt hetek erős csapadékhullása nyomán áradt meg.
Felsőzsolcánál az elkerülő út építésekor kialakított vápa jól vizsgázott az első árvíz alkalmával. Csöbör Katalin, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: 2010-ben elöntötte a Sajó
Felsőzsolcát, ezután a Fidesz kormány árvízvédelmi intézkedéseket
hozott. Ennek köszönhetően 2014-re elkészült a teljes gátrendszer,
ami most is jól működik. Jól emlékszünk, hogy a korábbi kormányzat 2010 előtt 1 km gátat sem épített. A mi kormányunk, a Fidesz-kormány elsődleges szempontja az emberek biztonsága, jóléte.
Így a gát miatt is biztonságban érezhetik magukat Felsőzsolcán és a
környező településeken. A januárban életbe lépett reformok is, mind
az emberek érdekében teszi meg a kormány a lépéseket. - mondta
Csöbör Katalin a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője.

A Házasság Világnapjára emlékeztek
családban, szeretetben nevelik gyermekeiket. Az ünnepre nagyon lelkesen
készültünk,versmondással kezdtük és
elmélyültünk a keresztény egyházi gondolatokban melyet Alexa Gábor tiszteletes Úr közvetített, hiszen ő maga is
házasságban, nagy családban él, és tagja
a mi egyesületünknek is. Szerényen terített asztalnál, egy kis pezsgős koccintással, pogácsával, virágokkal ünnepeltünk február 7-én mi nagycsaládosok,
ami nagyon szépen, bensőségesen, az
alkalomhoz illően sikerült nagy létszámmal.
A Nagycsaládosok Egyesülete mindig megemlékezik a Házasság Világnapjáról, mert családjaink számára
ez egy szent ünnep.
A családalapítás a házassággal kezdődik, amikor egy ﬁú és egy lány találkoznak, szerelembe esnek és családot
alapítanak. Megteremtik a közös otthonukat, és együtt közösen házasságban,

„Veled boldog vagyok,
„Veled szelid vagyok,
„Veled erős vagyok,
„Veled nyugodt vagyok,
„Veled mindig mosolygok,
„Veled én, énmagam vagyok,
„Nincs többé olyan, hogy nélküled,
„Tervem és jövőm van veled.”
(Balzac)

KEDVES
OLVASÓINK!
A Felsőzsolcai
Közművelődési Intézet
és Városi Könyvtár

KÖNYVTÁRÁNAK
NYITVA TARTÁSA
2016. február 1-jétől
a törvényi változások
és az előző év
tapasztalatai alapján
A SZOMBATI NAPOKON
MEGSZŰNIK.
Az eddig megszokott
nyitva tartás mellett
várjuk olvasóinkat.

Hétfőtől – péntekig:
900 – 1700 óráig.

2016 február

Zsolcai Hírmondó

Ökumenikus imahét
„Arra hívattunk,
hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!”
Péter apostol ezen szavai adták a január
17-én elkezdődött ökumenikus imahét
mottóját. A felsőzsolcai ökumenikus imahét nyitó alkalmán, hétfőn Gulybán Tibor
esperes parókus szólt a három egyházközség híveihez a református templomban.
Prédikációját Szent Pál apostol Fillipiekhez írt levelének szavaival nyitotta meg.
Majd arról beszélt, hogy aki Krisztushoz
közelebb kerül, az közelebb kerül a másik emberhez is. Ha a lelki egység meglesz közöttünk, bensőséges együttérzésben
tudunk a másik felé fordulni, hordozzuk
egymás terhét, segítünk, akkor a változást
észrevesszük majd magunkon, hiszen nem
vagyunk befejezve. Egy lélekként kell tö-

rekednünk arra, hogy szentté váljuk, hogy
jobbak, tökéletesebbek legyünk. A hitvallás,
az ige, a Biblia mind mind egyetértésünk
alapja. Alexa Gábor lelkész a római katolikus
templomban hirdetett igét. Mint mondta Jézus elmagyarázta, hogy miért olyan fontos
a szeretet. „Arról fogja tudni mindenki, hogy
az én tanítványaim vagytok, ha szeretet van
köztetek” (János 13:35). Minden ember közösségre, egységre vágyik, Krisztus követése
szorosan összefügg a testvéri szeretet kimutatásával. Január 21-én csütörtökön a görög
katolikus templomban Zajacz Ernő plébános szavaival zárult az ökumenikus imahét,
aki úgy véli szükség van a mai világban arra,
hogy érezzük tartozunk valahová, az egyházközségünkhöz, Jézus Krisztushoz, hogy
tudjuk hol a helyünk a világban. A szentmise
végén az egységért imádkoztak a hívek.
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Látogatás
az egri érseknél
Kötetlen magánbeszélgetésen fogadta Dr.
Ternyák Csaba egri érsek Felsőzsolca város
polgármesterét, Dr. Tóth Lajost és Zajacz
Ernő plébánost. A találkozón a város vezetője tájékoztatást adott az érseknek a város
életéről, az intézmények működéséről, a folyamatban lévő és tervezett beruházásokról
és természetesen szó esett a katolikus iskola
működéséről is. Az érsek, úgy is mint az iskola fenntartója és mint Felsőzsolca város
díszpolgára mindig is kiemelt ﬁgyelmet
fordított Felsőzsolca iránt. A találkozók az
elmúlt években már rendszeressé váltak.

Zsolcai siker

Meghalt Sípos Zoltán plébános
Életének 67. évében, elhunyt Sípos Zoltán volt felsőzsolcai plébános. Városunkban 2007 nyarától 2011 júniusáig
szolgált.
Életútjának főbb állomásai:
Polgáron született 1940. március 03-án. Pappá szentelték:
1963. június 13-án. Szolgálati helyei:: 1963-1965. Ózd-Sajóvárkony, káplán; 1965-1966. Baktalórántháza, káplán; 19661967. Vencsellő, káplán; 1967-1968. Edelény, káplán; 19681971. Jászberény I., káplán; 1971-1977. Dombrád, plébános;
1977-1980. Mályi, plébános; 1980-1988. Nyékládháza, plébános; 1988-1991. Tiszafüred, plébános; 1991. kerületi esperes;
1991-1995. Jászberény II., plébános; 1995-2007. Kál, plébános; 2007-2011. Felsőzsolca, plébános;
2011-2015. Arló, plébános; 2015.08.01-től Arló, plébániai kormányzó 2015- nyugállományban
Címek: 1991- c. esperes; 2002- c. kanonok
Sípos Zoltán atyát 2016. február 23-án Polgáron kísérték utolsó útjára.

Bulgária
nemzeti ünnepe
Felsőzsolca Város
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT
ÉS HOZZÁTARTOZÓIT
2016. március 4-én, pénteken 15 órára
a Pokol Csárda Rendezvények termébe
BULGÁRIA
NEMZETI ÜNNEPE ALKALMÁBÓL
szervezett előadásra és tavaszköszöntésre.
„A bolgár népviselet mágiája” címmel
Kupenova-Rónai Tánya,
a Néprajzi Múzeum volt PR munkatársa, a
Zornica Bolgár Egyesület elnöke tart előadást,
aki a török uralom alóli felszabadulással
és a tavaszköszöntéssel kapcsolatban is
elmondja gondolatait.
A rendezvény bolgár táncházzal zárul.

Kedves Szülők!
Tisztelettel hirdetem
a testvéreknek, hogy
az elsőáldozásra felkészítő hittan
2016. február 27-én,
szombaton kezdődik, Felsőzsolcán a
templomban délelőtt 10 órakor.
Tisztelettel kérem a kedves Szülőket,
hogy az első alkalomra
mindenképpen jöjjenek el, hogy
a részteletek, időpontokat, a felmerülő
kérdéseket megbeszéljük.
Tisztelettel:
Zajacz Ernő
plébános

 Itthon
Közélet– Otthon
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ka közben ábrázoló régi fényképekből. Keresett szakemberek voltak, akik maguknak
és családjaiknak megélhetést biztosítottak.
Éltető motorjai voltak a település közösségi életének, helyi értéket teremtettek. Sajnos eltűnőben, kihalóban van a szakma, és
nem csak itt Felsőzsolcán.
A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat segítségével a helyi bolgárság jellegzetes használati – és dísztárgyait gyűjtöttük egybe. Kertészeti és kulturális
hagyományaikat nem csupán őrzik, hanem éltetik. Ezzel is gazdagítva városunk értékeit.

A Magyar Kultúra
Napja alkalmából
2016. január 22-én
„Helyi értékeink”
címmel nyílt kiállítás
a Bárczay kastély
földszinti kiállító
termében.

„MERT
A KULTÚRÁT NEM LEHET ÖRÖKÖLNI…”

Ezen a napon a Magyar Kultúrát és
nemzeti imánknak, a Himnusznak az
elkészültét ünnepeljük. Kölcsey Ferenc
1823. január 22-ei dátummal fejezte be
költeményét, melynek a Hymnus – azaz
ima, fohász – A magyar nép zivataros
századaiból
címet
adta. Az Erkel Ferenc
által 1844-ben megzenésített, össznemzeti imádsággá váló
mű, több próbálkozás
után végül 1989-ben
került
jogszabályi
védelem alá. Bárhol
csendül fel, akár énekelve vagy ritkábban
szavalva, ott érezhetővé válik nemzeti kultúránk megtartó,
összetartó ereje.
A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet
és Városi Könyvtár erre a megtartó, öszszetartó erőre kívánta felhívni a ﬁgyelmet, amikor decemberben felhívást tett
közzé. Ebben arra kértük városunk ügyes
kezű, amatőr alkotóit, hogy „adják kölcsön” néhány hétre munkáikat. Hozzáadott értéket jelentett számomra, hogy
megtudhattam egy-egy darab elkészül-

tének történetét, a
motivációt, aminek a csírája gyakran sok évtizeddel
ezelőtt keresendő,
és mindig felemlegetődött egy szép
emlékű nagymama
vagy más kedves
ismerős.
A
beérkezett
hímzésekből, gobelin-képekből, famunkákból állítottuk össze
a bemutatót, hogy a
szélesebb nyilvánosság is megtekinthesse
azokat, illetve hogy megismerhesse készítőiket. A kiállítás február 29-ig munkanapokon 8-tól 16 óráig látogatható.
Külön sarkat rendeztünk be a zsolcai cipészek munkaeszközeiből és az őket mun-

A Kultúra napi rendezvényt a Cinege
Citerazenekar népdal csokra, valamint
Orosz Gábor népzenész és tanítványa,
Halász András gitármuzsikája színesítette. Műsorukban elhangzott Gyenes Klára
felsőzsolcai költő megzenésített verse,
amit először hallhatott a helyi közönség
és maga a szerző is.
A címben megkezdett Kodály Zoltántól való idézet így
folytatódik: „Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha
minden nemzedék
újra meg újra meg
nem szerzi magának.” Megszerezni
a kultúrát tanulás
útján lehet. Ebben
segítenek az ünnepnapok, amik azért
vannak az ember, egy nemzet sőt a
nemzetek életében, hogy kiragyogjanak a hétköznapok sorából, megtörjék az egyhangúságot, és felhívják a ﬁgyelmet arra, hogy vannak
értékeink…
Vannak helyi értékeink Felsőzsolcán.
Mezei Marianna
közművelődési munkatárs
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Elkészült a zsolcai
körtöltés és a vasúti
ártér rendezése
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2010ben vízkár-elhárítási céllal – környezetvédelmi engedély nélkül – elkészítette a felsőzsolcai
körtöltést, valamint elvégezte a felsőzsolcai
vasúti ártéri hídnyílások kotrását. A környezetvédelmi hatóság az ügyben elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálatot jóváhagyta, és
a környezetvédelmi működési engedélyt az
Országos Vízügyi Főigazgatóság mint engedélyes részére határozatlan ideig megadta. A
teljes szövegű határozat március 8-ig megtekinthető a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályán (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.),
valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi
Osztályán (Miskolc, Városház tér 8. sz.) ügyfélfogadási időben.

Civil bál Dorottya napján
Idén úgy hozta a mi kalendáriumunk
is, hogy rövid volt a farsangi időszak ebben az esztendőben, hiszen Vízkereszttől
Hamvazószerdáig mindösszesen öt hét
adatott zenés-táncos mulatságra.
A felsőzsolcai civil szervezetek télűző
bálját február 6-án, Dorottya napján tartottuk az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület szervezésével. A hideg ugyan keveset
engedett ezen a napon, a Pokol Csárda
rendezvénytermében mégis forró volt a
hangulat. Azért is esett erre a napra a választás,
mert február 1-je a Civilek napja Magyarországon. Mint általában az ünnepnapok, ez a nap is
jó alkalom arra, hogy felhívja a ﬁgyelmet a civil
szerveződések és kezdeményezések fontosságára. Sem helyi, sem országos tekintetben nem
nélkülözhetők az alulról építkező közösségek,
akik legközelebb állnak az egyes emberhez. Ők
látják meg, veszik észre – hiszen a saját bőrükön tapasztalják -, hogy mire van szüksége az
adott lakóközösségnek. Egymással összefogva,
hasonló értékrend mentén dolgozva az észrevételből motiváció lesz, majd jobbító ötlet,

A 6/2016. (I.20.) Kth. számú határozatban foglaltakra hivatkozással
a Zsolcai Hírmondóban történő megjelentetésre
Tiszteletdíj felajánlás
Felajánló
Nádi Gyula

Összeg
232.200.- Ft
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Címzett/Cél

Határozatszám

2015 szilveszteri tűzijáték

4/2016. (I.20.)

Kucskár Tibor

83.484.- Ft

Szent Miklós Óvodáért Alapítvány

5/2016. (I.20.)

Rimán János

69.570.- Ft

2015 szilveszteri tűzijáték

3/2016. (I.20.)

HIRDETÉS

megvalósítható terv, s végül egy egész település
javára váló kezdeményezés, majd meghonosodó hagyomány. A civilek szócsövei, közvetítői,
mozgató rugói annak a hosszú folyamatnak,
amíg a gondolatból valóság lesz.
Felsőzsolca Város Önkormányzatával
együttműködve így kezdődött el néhány évvel
ezelőtt a civil szervezetek által rendezett bál
története is, melynek fővédnöke a város Képviselő-testülete.
A Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár, mint támogató társszervező ezzel a rendezvénnyel csatlakozott a „Kultúrházak
éjjel-nappal” országos kezdeményezéshez,
melynek célja megegyezett a helyi civil szervezetek és az Önkormányzat közös elhatározásával: közösségépítő program megvalósítása, ahol jelen van az élő zene és ének szórakoztató, összetartó ereje is. Az est művészvendége
Gáspár Ani volt, aki igazi tüzes hangulatot
teremtett színes műsorával.
Köszönet a Felsőzsolcán Felsőzsolcáért aktívan tevékenykedő Civil Szervezeteknek.
Mezei Marianna
közművelődési munkatárs

Parlamenti elmélkedés
A parlamenti ülésszak megkezdése
előtt a Németajkú Református Gyülekezet templomában imádsággal egybekötött elmélkedést tartottak Budapesten február 15-én, melyet Alexa Gábor
református lelkipásztor vezetett.

 Közélet
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ZSOLCÁN ELŐSZÖR:
HÁZASSÁG HETE
A házasság hete rendezvénysorozatot
minden év februárjában tartják, felhívva
ezzel a ﬁgyelmet a házasság fontosságára.
A kezdeményezés 1996-ban indult útjára
az Egyesült Királyságban. Magyarországon a programot a Magyar Evangéliumi
Szövetség és a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa indította el 2008ban, azóta minden évben megrendezik
civil szervezetek és keresztény egyházak
együttműködésével, számos település
és közösség részvételével. „A szeretet: szenvedély és döntés” - idén ezzel
a jelmondattal rendezték meg a házasság hetét Felsőzsolcán is. Városunk
először csatlakozott a programhoz. A három zsolcai egyházközség vezetőit
követően a polgármester köszöntötte a rendezvény résztvevőit.
Az élet legnagyobb varázslata, amikor két ember megtalálja egymásban
azt a társat, akinek az életét gyönyörűvé tudja tenni a mindennapokban.
A házasságkötést nem jelzi a naptár piros betűvel, a házastársaknak mégis
a legszebb családi ünnepe nemcsak egy vagy tíz év múlva, de sok-sok év
elteltével is. Az élet nem mindig gondtalan, derűs, de ha megszorítjuk egymás kezét szeretettel, együtt könnyebb a teher elviselése – mondta köszöntőjében Dr. Tóth Lajos polgármester.
A házasságban fontosak a mindennapok apró történései, folyamatosan
tanulni és alkalmazkodni kell. Ha szeretjük a másik embert, automatikusan meghozzuk az áldozatokat az élet nehéz helyzeteiben érte úgy, hogy
ezt nem érzékeltetjük vele. A családi harmónia akkor lesz tökéletes, ha a
házastársak alkalmazkodni tudnak egymáshoz.
A családban élők felelőssége sokkal nagyobb és az érzésvilága gazdagabb, mint az egyedülálló, magányos emberé.
Az idősebb szülők is részei a családnak, amely velük együtt teljes. A
róluk való gondoskodás hozzátartozik a kiegyensúlyozott élethez. Szüleink
hosszú házassága jó minta arra, hogyan lehet szépen megöregedni együtt
– tette hozzá Dr. Tóth Lajos.

Adatlap az ügyfélfogadás bejelentéséhez
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ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Lakossági Hírlevél
2016. február
„Kutyaszorítóban” avagy az állatvédelem helyzete
Február 22. a Bűncselekmény Áldozatainak Napja, amikor megemlékezünk embertársainkról, akik testi épségükben, vagyonukban sértettjei
lettek a bűnelkövetőknek.
Egy bűncselekménynek azonban nemcsak emberek lehetnek áldozatai.
Az elmúlt hónapokban megyénkben több állatbántalmazás borzolta a
közvéleményt, melyek joggal keltettek felháborodást független attól, hogy
valaki állatvédő vagy „csak” kedveli a háziállatokat.
Az egyik esetben egy ﬁatal férﬁ az internetre feltett felvétel képei szerint
szétverte egy kistestű kutya fejét.
A másik történetben kóbor ebeket vett célba a tettes, és oltotta ki az életüket.
Mindkét ügyben a Büntet Törvénykönyvbe ütköző állatkínzás bűncselekmény valósult meg és ezért eljárás indult az elkövetőkkel szemben.
Mikor valósul meg az állatkínzás bűncselekmény?
„Btk. 244. § (1) Aki
a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces
állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely
alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza,
b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi, vétség
miatt két évig terjed szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjed szabadságvesztés, ha az
állatkínzás
a) az állatnak különös szenvedést okoz, vagy
b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.”
A törvény az indokolatlan bántalmazást, vagy indokolatlan bánásmódot
bünteti, amely alkalmas arra, hogy a gerinces állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.
Jogsértés a gerinces állat vagy a veszélyes állat elűzése, elhagyása, kitétele.
Ez utóbbi magatartást nem csak azért rendeli büntetni a jogalkotó, mert
az kiszolgáltatott helyzetbe hozza az állatot, hanem a magára hagyva veszélyhelyzetet okozhat és ennek megelőzése fontos feladat.
A veszélyes állatok körét a törvény nem szűkíti le a csak a gerinces állatokra.
Másik bűncselekmény a Btk. Környezet és a természet elleni bűncselekmények fejezetében a tiltott állatviadal szervezése
„Btk. 247. § (1) Aki gerinces állat részvételével állatviadalt szervez, tart,
ilyen állatviadalra fogadást szervez vagy fogadást köt, bűntett miatt három évig terjed szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki állatviadal céljára gerinces állatot megszerez, tart, tenyészt, kiképez, idomít, vagy forgalmaz, vétség miatt két évig terjed szabadságvesztéssel büntetendő.”
Ezen bűncselekmény megvalósul az állatviadal szervezése, tartása, állatviadalra fogadás szervezése vagy arra fogadás kötése által. Már az is következményekkel jár ha e célból történik a gerinces állat megszerzése, tartása,
tenyésztése, kiképzése, idomítása vagy forgalmazása.
A jogszabály célja az indoklás szerint a társadalom nyugalmának biztosítása, valamint minden gerinces állat, legyen az háziasított vagy vadon
él védelme.
FIGYELEM!
Szigorodott az állatvédelem jogi szabályozása.
Az emberek többsége elsősorban kutyát tart, akár hobbi állatként, akár
házőrzésre. Gazdálkodás céljából pedig haszonállatokat nevelnek.
Az állattartás jogszabályi keretét „Az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény”, valamint „A kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.( II.26.)
Kormányrendelet” határozza meg.
A jogszabályok elírják a különböző fajok tartásának feltételeit, azokat a
paramétereket, melyek az állatok életének kényelmét szolgálják.
Ilyen feltétel például, hogy kistestű ebet 10 négyzetméternél, nagytestű
ebet 20 négyzetméternél kisebb területen, illetve tartósan kikötve tartani tilos.
Veszélyes kutyát kizárólag állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel,
ivartalanítva és elektronikus azonosítóval (mikrochippel) ellátva lehet
tartani.
Az elírások be nem tartása több tízezer forint bírságot vonhat maga után!
A felelős állattartáshoz tartozik kutyák esetében főként az évenkénti kötelez veszettség elleni védőoltás megléte. Ajánlott az egészségmegőrzés
érdekében a féreghajtás, a bolha és kullancs elleni védelem biztosítása,
és a közlekedés és szállítás során a védőeszközök, mint nyakörv, póráz,
valamint szájkosár alkalmazása. Ezzel megelőzhetők a váratlan kutyatámadásból ered balesetek, melynek szintén lehetnek súlyos jogi következményei.
Végül szót érdemel a kutyasétáltatás során felmerül kutyaürülék, mely sok
kellemetlenséget okozhat másoknak, ezért vigyen magával zacskót a gazdi
és gyűjtse össze a járdán, közterületen a hátrahagyott ürüléket.

Tegyen bejelentést amennyiben az állatokkal kapcsolatos jogsértést észlel!
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
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