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Magyar Guinnessrekord felállítására készülünk
Budai János mesterszakács közreműködésével
„A legnagyobb Nagy Magyarország formájú Emődi tehéntánc”
megsütése Magyar Guinnessrekordjának felállítása
„Az egyszerre egy időben megsütött legtöbb Emődi tehéntánc”
Magyar Guinnessrekordjának felállítása
Időpont: 2016. február 20.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal mögötti tér
Programok:
12:00től: Magyar Guinnessrekord hitelesítése,
a megsütött legnagyobb tehéntánc kóstolása
13:00 MC Hawer és Tekknő
13:30 Irigy Hónaljmirigy
14:30 Emőd Brass
15:15 A legízletesebb farsangi fánk és a legfinomabb sós sütemény versenyének
eredményhirdetése
16:00tól Farsangi mulatság: a talpalávalót a Hangszerelők zenekar biztosítja
Házi készítésű sütemények versenye:
farsangi fánk és sós sütemény kategóriában
várjuk a nevezéseket a helyszínen 10:30tól 11:30ig
Szervező: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
A műsorváltozás jogát fenntartjuk

Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosaink !

2015. december hónapban az önkormányzat Képviselő-testülete három
alkalommal tartott testületi ülést. Első alkalommal december 7. napján
ült össze a testület, amelyet a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosítása tett szükségessé. Második alkalommal december 15. napján került újra összehívásra
Képviselő-testület. Első napirendi
pontban döntött arról, hogy jelenleg
nem kezdeményezi Emőd Város illetékességi területén a Magyar Állam
tulajdonát képező és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok önkormányzat felé
történő ingyenes tulajdonba adását.
Ezt követően Emőd Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának 2015. évi felülvizsgálatát hagyta jóvá, maga a program teljes terjedelmében megtekinthető a
www.emod.hu honlapon. A következő két napirendi pontban a Képviselő-testület
megtárgyalta
és
egyhangúlag elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítását, majd az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót is. Ötödik napirendi pont-

ban a temető üzemeltetéséről és
temetkezésről szóló rendelet került
megalkotásra, amely Emőd város Önkormányzat tulajdonában lévő Emőd,
Istvánmajor köztemető működtetésére vonatkozik. Az óvodavezető elkészítette az Emődi Gyermekálom
Óvoda közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók Juttatási Szabályzatát, melyet szintén elfogadott a
Képviselő-testület. Hetedik napirendi
pontban eredménytelennek nyilvánította a beérkezett pályázatokat Emőd
Város Városgondnoksága intézményvezető (magasabb vezető) munkakör
betöltésére vonatkozóan, így a korábbi pályázati felhívással egyező tartalmú ismételt pályázati felhívás
publikálását javasolta. Minden év decemberében a Képviselő-testületnek
jogszabályi kötelezettsége, hogy elkészítse a következő évi munkatervét,
amelynek eleget téve, egyhangúlag elfogadta a 2016. évre vonatkozó munkatervét. Szükségessé vált a 2015.
évre vonatkozó Közbeszerzési terv
módosítása, mely a www.emod.hu
honlapon bárki számára elérhető és
megtekinthető. A nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés december 31. napjával
lejárt. A következő évben Emőd ille-
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tékességi területén a közszolgáltatás
biztosítására (2016.január 1. napjától
2016. december 31.napjáig) Terhes
Tünde egyéni vállalkozóval kötött
szerződést. A Képviselő-testület
Harmadik alkalommal 2015. december 17. napján tartotta meg ülését, amelynek első napi rendi pontja
a közmeghallgatás volt. A közmeghallgatás jegyzőkönyvének teljes terjedelme a www.emod.hu honlapon
olvasható a Polgármesteri Hivatal
menüpont jegyzőkönyv almenüjében. A Képviselő-testület a korábbi
hagyományokat követve, minden év
december hónapban tartja nyilvános
testületi ülés keretében a közmeghallgatást, amely során az évben elvégzett munkájáról szóló tájékoztató
hangzik el és a lakosság kérdéseket,
észrevételeket teheti feléjük. Az
egyebek napirendi pont keretében elfogadásra került Emőd Város helyi
iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletének módosítása, amelyet
a hatályos európai uniós bizottsági
rendeletek alapján felül kellett vizsgálni.
Megtisztelő figyelmüket megköszönve: Hajlik Tünde - jegyző

KÖZLEMÉNY
A Helyi Választási Bizottság tagjairól és elérhetőségeiről, a Helyi Választási Iroda tagjairól és
elérhetőségeiről
Helyi Választási Iroda címe:
A Helyi Választási Bizottság A
3432 Emőd, Kossuth tér 1.
Az öt szavazókör és az ahhoz
címe:
E-mail:
emodihiv@pr.hu
tartozó körzetek vonatkozásában
3432 Emőd, Kossuth tér 1.
Tel.: 46/476-206
változás nem történt.
E-mail: emodihiv@pr.hu
HVI
vezetője:
Hajlik
Tünde
Tel.: 46/476-206
HVI vezető-helyettes:
Hajlik Tünde sk.
Elnöke: Dr. Gönczi István
Kiss
Lászlóné
HVI vezető
Elnök helyettes: Tóth Károlyné Tagok:
Tag: Sárainé Turóczi Magdolna Szigeti Hajnalka
Póttagok:
Kercsmarikné Farkas Erzsébet
Alencsik Lászlóné
Tasnádi Andrea
Varga Ferencné
Rémiás István

Önkormányzati hírek
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Tájékoztatás a helyi adórendeletek változásáról

gatásnak minősül. A csekély összegű
támogatásról az adózónak nyilvánTisztelt Lakosaink!
nak rendeltetésétől, illetőleg haszno tartást kell vezetnie. A nyilvántartás
2016. január 01.-ei hatállyal a helyi sításától függetlenül.”
vezetéséhez szükséges nyomtatváadórendeletekfelülvizsgálatátkövető- Ezen törvényi hivatkozásokat alapul nyok a helyi iparűzési adó rendelet
en, módosításra, illetve újraszabályo- véve, a korábban nevesített adótár- mellékletét képezik.
zásra kerültek a helyi iparűzési gyak az új helyi rendeletben változ- Talajterhelési díj:
adóra, kommunális adóra és talajter- tak, így belterületi lakás és nem lakás A talajterhelési kedvezmény igényhelési díjra vonatkozó rendeleteink, céljára szolgáló építményként kerül- bejelentéséhez csatolni kell az előző
amelyekről a legfontosabb tudnivaló- tek megnevezésekre. A lakóépület 3 havi jövedelemigazolást, valamint
kat, az alábbiakban foglalnám össze: esetén egyértelmű a szabályozás, pontos meghatározásra kerültek a
Kommunális adó:
azonban az egységes „nem lakás cél- kedvezményben szereplő alapfogalA korábbi kommunális adó rendelet- jára szolgáló épület, épületrész” meg- mak: család; egyedülálló; jövede
ben az adótárgyak nevesítve voltak nevezés miatt ez az adótárgy lem. A nyomtatvány a talajterhelési
(pl.: pince, pincehely), amely ellenté- kibővült (pl.: garázs, műhely, mellék- díj rendelet mellékletét képezi.
tes szabályozásnak minősült a „helyi épület) és a rendeltetésétől, hasznosí- A Hivatal internetes felülete jelenleg
adókról” szóló 1990. évi C. törvény tásától függően az épületrész, vagy a még szerkesztés alatt áll, azonban
(a továbbiakban: Htv.) 11. § -ában különálló, nem lakás céljára szolgáló napokon belül a letölthető nyomtatfoglaltakkal, amely szerint
építmény után is 1.000.-ft adótétel fi- ványok elérhetőek lesznek, ezzel is
zetendő, mint a belterületi telek után. segítve a gyorsabb ügyintézés lehe„(1) Adóköteles az önkormányzat il Egyebekben a korábbi szabályozás tőségét.
letékességi területén lévő építmé nem változott.
További információkról és egyéb
nyek közül a lakás és a nem lakás Helyi Iparűzési adó:
kérdésekről a Hivatal adó irodáját
céljára szolgáló épület, épületrész (a A 1407/2013/EU bizottsági rendelet szíveskedjenek megkeresni, akik
továbbiakban együtt: építmény).
alapján a Htv. 39/C. § (1)-(3) bekez- készséggel állnak rendelkezésükre.
„(3) Az adókötelezettség az építmény dése szerinti mentesség, kedvezmény Megtisztelő figyelmüket megkövalamennyi helyiségére kiterjed, an is csekély összegű (de minimis) támo- szönve:Hajlik Tünde- jegyző
hogy nyugdíjba vonulása miatt tevékenységét megszünÉrtesítés
teti. A Képviselő-testület a közszolgáltatás folyamatos
biztosítása érdekében, a beérkezett árajánlatok alapján
Tisztelt Lakosaink!
A hulladékról szóló európai uniós irányelvben foglaltak meghozta a 157/2015. (XII.17.) határozatát, mely szerint
szerint a települési szennyvíz egyik fajtájának minősül a az önkormányzat 2016. január 1.- 2016. december 31.
kommunális eredetű települési folyékony hulladék. A napig terjedő időszakra Terhes Tünde egyéni vállalkozót
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállí- bízza meg a folyékony hulladék – szennyvíz - elszállítátása folyékony hulladékként továbbra is közszolgáltatás sával.
minősül, amelynek biztosítása a város illetékességi terüle- Terhes Tünde 3459 Igrici, Rákóczi u.32.
tén az önkormányzat kötelezettsége. Minden évben szük- (Fűzfa Presszó)
séges felülvizsgálni a szolgáltatás ellátására megkötött Tel: 06-20-557-27-23
közszolgáltatási szerződést, amelyet az is indokolt, hogy E-mail: terhestunde@gmail.com
a 2015. évben szolgáltatást végző vállalkozó jelezte,

TÁJÉKOZTATÁS
2016- ban folytatódik az Erzsébet- program, amelynek keretein belül
üdülési, pihenési lehetőséget és ingyenes fürdőbelépőt kaphatnak a
nyugdíjasok. Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban lehet, ahol a pályázati
anyag letöltésében és annak elkészítésében is segítséget nyújtanak.

Folytassuk közösen, amit elkezdtünk!
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Mérlegen a valóság, avagy mi tör- kat közel 2 000 000,- Ft megtakarítás Ezek az alábbiak:
tént Emődön az elmúlt egy eszten- keletkezezik évente
- megszűnt a helyi dolgozók cafatédőben?
A legfontosabb feladatot a pénzügyi riája és a 10%-os illetmény-kiegészí-

Jó egy év telt el az önkormányzati választások óta, amikor a választópolgárok meghozták döntésüket, hogy
mást, változást és eredményeket szeretnének, mert a régi rendszer már
nem működött Emődön. Igen, a választópolgárok túlnyomó többsége támogatta a változást, de a kisebbség
görcsösen ragaszkodott a korábbi állapotokhoz, beidegződésekhez. Azokhoz a megszokásokhoz, melyek
sajnos a mozdulatlansághoz kormányozták településünket. A hivatalba
lépésem követően érezhető és tetten
érhető volt, hogy az intézményekben
dolgozók között vannak néhányan,
akik nem örültek a kimagasló választási győzelemnek és ezt tudomásomra is hozták, igaz csak burkolt
formában. Ekkor 2014. októbert írtunk. Ebben a légkörben és ilyen feltételek között kezdtem el
munkálkodni, amit Emőd fejlődése
érdekében kezdeményeztem, vagy
alakítottam át. Természetesen voltak
olyan területek, amik a bejáratott elvek alapján továbbműködtek, mert
egyszerűen jók. De akadtak olyanok
is, melyeket kénytelen voltam átalakítani a sikerek, az előrelépés érdekében. Mert születtek eredmények még
az ellenszélben dolgozók akarata ellenére is.
Nézzük, milyen változások történtek
azóta:
- 72 db bélyegző a polgármesteri hivatalban, jelenleg 20 db áll rendelkezésre,
- 10 db OTP bankkártya helyett jelenleg 1 db áll rendelkezésre
- a polgármesteri hivatalban az internetre 2 előfizetés volt megkötve, 1gyel működünk zavartalanul,
- a szerződések áttanulmányozását
követően, új alapokra helyezve azo-

helyzet áttekintése jelentette volna,
hiszen a vádaskodás és számonkérés
helyett egy tiszta, tényeken alapuló
helyzet jött volna létre. Ezért is kértem a képviselő-testületet, hogy támogassanak a pénzügyi átvilágítás
elrendelésében, amelynek eredménye
a két testületi ülésre bevitt előterjesztést 5 képviselő nem támogatta. Kérdések sokasága fogalmazódott meg
bennem az elutasítást követően.
Ugyan milyen érdeke fűződhet az elutasításhoz azoknak a képviselőknek,
akiket újként szavaztak be az önkormányzatba azért, hogy képviseljék a
választói akaratot. Nem hogy leszavazni, hanem valamennyi új képviselőnek kellett volna kezdeményeznie
a pénzügyi helyzetfeltárást.
A 2014. év vége a még futó projektek lezárásával – szennyvíz-beruházás,
gyermekorvosi
rendelő
beruházás, polgármesteri hivatal szervezetfejlesztés, orvosi rendelő garanciális vállalás – folytatódott.
Ne feledjük közpénzekről beszélünk
és döntünk, nem pedig magán vagyon hasznosításáról. Miért írtam ezt
le? Azért, mert tudomásomra jutott,
hogy önkormányzati ingatlanban élő
család közüzemi díjait az önkormányzat fizeti vagy közkifolyóról mossák
az autókat, esetleg úszómedencéket
töltenek meg egy jó páran. Mindezt
természetesen nem lehetett szó nélkül hagyni! Ha ennek a közösségellenes magatartásnak sohasem vetünk
gátat, akkor elszabadul a „pokol.”
Tisztában vagyok vele, hogy vannak
lakosok, akik szándékosan hamis információkkal bombázzák a polgárokat, csak azért, hogy rossz színben
tüntessenek fel. Ezért most leírom a
2015. évhez kapcsolódó tevékenységeinket.

tés, mert az állam ezeket nem
támogatja. Ezt saját bevételeinkből
kellene fedezni (iparűzési, kommunális adó, bérleti díjak)
- a civil szervezetek részére pályázati
rendszer került bevezetésre, amelyet
a Humánerőforrás bizottság, majd a
képviselő-testület hagy jóvá. Nem a
polgármester egyszemélyben dönti
el.
- Civil szervezetek támogatása:
VITYUKA: 80 000,- Ft
Galambász egyesület:80 000,- Ft
Óvodai Alapítvány:80 000,- Ft
Iskolai Alapítvány:80 000,- Ft
BAKE: 80 000,-Ft
DSE:55 000,- történelmi egyházak támogatása:
Római Katolikus Egyház:
300 000,- Ft
Görög katolikus Egyház:
300 000,- Ft
Református Egyház: 300 000,- Ft +
150 000,- Ft (2014. év elmaradása)
=450 000,- Ft
- Vörösmeteor Sportegyesület:
2 100 000,- Ft
+ természetbeni támogatás,
- a nyugdíjasok részére segítséget
nyújtunk az Erzsébet utalvány igénylésében,
- megalakult 2 év elmaradás után a
Helyi Értéktár Bizottság, amelynek
feladata a helyi értékek országos
rangra történő emelése,
- a közétkeztetés minőségi és
mennyiségi változásokon ment keresztül, a szolgáltatást igénybevevők
elégedettségére,

Folytassuk közösen, amit elkezdtünk!

- a gazdálkodásban prioritást élveznek a jogszabályok, ami azt jelenti,
hogy számlákat nem lehet kifizetni
szerződés vagy megrendelő nélkül,
- országos méretű kulturális programoknak adott otthont Emőd (Országos
Búzaszentelő, AutófesztFiataloknak szóló rendezvény)
- szélesebb kulturális programokkal
gazdagodott a település (kultúra napjának és a költészet napjának bevezetése, városi gyermeknap elindítása,
betlehem állítása, városi mikulásnap
és karácsonyi ünnepség)
- díszvilágítás kiépítése kezdődött el
településünkön (Fehérvári Tamás alpolgármester úr, Karabélyos József
képviselő úr, Kaposvári Péter külsős
bizottsági tag tiszteletdíjának felajánlásával)
- megvalósult egy energetikai projekt, ennek keretében az iskola, óvoda, igazgatási épület és a
polgármesteri hivatal tetőszerkezetén
napelemek kerültek elhelyezésre,
- a közmunkaprogram keretében a
hasznos és értékes munkafolyamatok
élveznek előnyt (A cikk megjelent az
Emődi Krónika 2015. októberi számában )
A 2015.márciusától beinduló közmunka program keretein belül átlagban 160 fő munkanélküli emődi
lakosnak biztosítottunk munkalehetőséget. Ez majdnem duplája az előző
időszakban foglalkoztatottaknak. Az
összeszokott, jól működő munkabrigádok nagyon sok területen szinte
nélkülözhetetlenek. Az intézményeink működéséhez nagy segítséget
nyújtanak, hiszen lelkiismeretes munkával segítik a közalkalmazottakat.
A közel 1 év alatt az alábbi munkaterületeken végeztek kiemelkedő
munkálatokat a Városgondnokság
irányítása alatt:
•
Térkő gyártás folytatása
•
Polgármesteri hivatalnál,
Szent István téren park kialakítása,

térkő burkolás (rózsakert, bekötőjárdák), Geleji u. óvoda udvarán 15m²
térkő burkolatú járda készítése
•
Virággúlák kihelyezése
•
Szemetes és pihenőpadok
kihelyezése
•
Virágládák készítése,
kihelyezése a 3-as főút mentén
•
Ady E. utca, Arany János u.,
Völgy u., Petőfi-Zrínyi u. között,
Patak u. és az Árpád u.járda építés
•
Tájház belső felújítása,
meszelése, ablakok üvegezése
•
Volt postaépület felújítása:
villamos hálózat teljes felújítása, vízvezeték és csatornahálózat teljes felújítása, tetőszerkezet felújítása,
ablakok, bejárati ajtó, belső ajtók cseréje, valamennyi helység belső festése, mellékhelységek csempézése,
padlóburkolat járólapozása
•
Patakmeder bozótírtása,
takarítása:
bozótírtás Emőd elhanyagolt
belterületein, volt ahol kétszer kellett
takarítani
•
Gyümölcsös telepítése:
1,37 ha területen 600 db gyümölcsfa (meggy, szilva), ültetése
majd talajápolás,metszése
•
Sziklakertek építése:
Kodály Z. - Arany J. sarka, "B" iskola udvarán, Széchenyi u. - Rákóczi
u. deltájában, valamint az ÖNO udvarán
•
Parkosítás:
Arany J. úton a hidak korlátjaira virágtartó kihelyezése, Polgármesteri hivatal, a Delta ABC és a régi
ABC örökzöld növények ültetése
•
Parlagfű mentesítés, kaszálás
•
Mezőgazdasági
földutak
rendbetétele, pincéknél, tehéntáncnál
- Az Európai Uniós pályázatok segítik a városfejlesztést. A pályázatok előkészítése már elkezdődött, a
kiírások most kezdenek folyamatosan megjelenni. Az alábbi projektekhez kaptunk Tállai András
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Miniszterhelyettes Úrtól támogatást: (A cikk megjelent az Emődi
Krónika 2015. októberi számában)
- Geleji úti óvoda energetikai
felújítása,
- őstermelői piac kialakítása,
- patakmeder kiépítése, burkolása,
csapadékvíz elvezetés Emőd belterületén,
- Zöldváros- gazdaságélénkítés: Polgármesteri hivatal mögötti terület rekreációs központtá alakítása
(játszótér bővítése, kulturális tér, sétány, pihenőpark, parkoló, fiataloknak szabadidőpark, térfigyelő
kamera rendszer, közvilágítás korszerűsítése)
- Iskola és a Polgármesteri hivatal
energetikai korszerűsítése,
- Napelem park kialakítása,
- Művelődési ház kialakítása
a városközpontban
Felelős vezetőként arra törekedtem
az egy év alatt és arra törekszem
most is, hogy Emőd ne csak egy városka legyen a többi között, hanem
egy olyan város, amelyet országosan
is megismernek és elismernek. Ha
tudunk a többi településnél kimagaslóbbat és minőségibbet alkotni, akkor fogjunk össze ennek érdekében,
mert ez minden emődit büszkeséggel
tölthet el! Akkor tesszük vonzóvá és
figyelemfelkeltővé szeretett városunkat, Emődöt, ha az itt élő polgárok és
közösségek ebben partnerek.

Folytassuk közösen, amit elkezdtünk!
Pocsai Enikő, polgármester

Emődi Krónika lapzárta:
2016 február 15.
Tisztelt olvasóink, lapzárta után érkezett
írásokat a megjelenést követő számban
áll módunkban közölni!

Bükk - Térségi LEADER Egyesület
3554 Bükkaranyos, Nagy - ferenczi tanya
Tel.: 46/ 576-280 Fax: 46/576-281
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e-mail: hacs@bukkleader.hu web: www.bukkleader.hu

Hirdetmény
A vidékfejlesztéshez kapcsolódó megújuló energetikában elért eredményeink elismeréseként, a 42 településből,
közel 80 ezer főből álló Bükk-Térségi Leader Egyesületünk
vidékfejlesztési közösségét a felsőfokú oktatásért felelős EMMI jóváhagyásával, a Debreceni Egyetem,
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara és a Szent István Egyetem, Mezőgazdaságés Környezettudományi Kara bevonta a duális képzésbe. Bővebb információ: www.dualisdiploma.hu
Ennek az itthon és külföldön egyedűlálló együttműködésnek a keretében lehetőségünk nyílik arra, hogy az
elsősorban terültünkön élő, 2016-ba érettségiző diákok felvételét segítsük, majd képzésükben aktívan részt vegyünk
az alábbi nappali, egyetemi, duális képzési területeken:
1. Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar,
nappali, mezőgazdasági mérnök alapképzés.
2. Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar,
nappali, környezetmérnök alapképzés.
Az érdeklődő érettségizők jelentkezését a hacs@bukkleader.hu címen január folyamán várjuk.
Bükkaranyos, 2016.01.04.
Dr. Nagy József
PhD elnök
DE MÉK kihelyezett tanszékének vezetője

90. évüket ünneplő születésnaposaink

Az új év januárjában is ünnepelhettünk 90. életévüket betöltő idős emődi lakosokat. Az Istvánmajori
Rémiás Istvánné, Marika néni a többi lengyel honfitársával együtt, a szlovák határ melletti Derenkről került ide,
az Emődhöz tartozó Istvánmajorba . 14 évesen, a 3 testvérével, és a szüleivel együtt 1942-ben érkeztek ide, és
telepedtek le.
Születésnapján Pocsai Enikő polgármesterasszony köszöntötte a fiával, és annak családjával élő idős nénit.
Az Emődön élő Rózsa Lajos bácsit is köszöntötte
90. születésnapja alkalmából
Pocsai Enikő polgármesterasszony, és
Hajlik Tünde jegyzőasszony. Lajos bácsi
az LKM-től 30 év
munkaviszony után
ment nyugdíjba. A
gyártól, mint szakszervezeti bizalmi , kiváló
dolgozóként távozott.
A Kohászati Gyár örökös tagja.

Lajos bácsi elmondta, hogy sajnos, már 8 éve egyedül
él, a gondozásához segítségképpen a házhoz jár a házigondozói szolgálat. Három gyermeke, öt unokája és két
dédunokája, amikor csak teheti, látogatja, és segíti az
idős bácsit.
Szívből kívánunk városunk idős lakóinak jó egészséget,
és szeretetben eltöltött további boldog éveket!
Márton Zsuzsa

Városunkban második alkalommal,
hagyományt teremtve hirdette meg
Pocsai Enikő, polgármester a
SZERETET KARÁCSONYÁT. Az
advent csendes, a Megváltó születésére várakozó időszaka különös
hangulatot áraszt: a békesség, a
nyugalom, a mások iránti érzékenység hatja át lelkünket. Felerősödik a rászorulók iránti
részvét, és úgy érezzük, hogy
minden családhoz el kell hogy
jusson a karácsony legfőbb
üzenete: a szeretet, a megértés,
a boldogság. Ez az időszak különösen alkalmas arra, hogy segítsük a rászoruló családokat.
Így történt városunkban is. A
polgármesterasszony felhívása
sikeres volt. Nagyon sokan keresték fel adományaikkal a
Polgármesteri Hivatalt. Segíteni
nemcsak azok akartak, akik ezt
könnyen megtehették, de a kevesebb
jövedelemmel rendelkezők is fontosnak tartották, hogy a rászorulóknak
is legyen ünnepi, megterített aszta-

Segíteni, adni jó
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Megköszönjük Alencsik Lászlóné,
Atkári Erzsébet, Barta Emilné,
Belencsák Józsefné, Bodnár Istvánné, Bodnár Jánosné, Faragó
Pálné, Farkas Istvánné,
Farkas Tiborné, Fehérvári
László, Fehérváriné Tihanyi
Mária, Fehérvári Tamás, Gáll
Barnabásné, Juhász Tiborné,
Juhász Zoltánné, Karabélyos
József, Kaposvári Péter, Kiss
Lászlóné Erika, Kiss Orbán
Lászlóné, Kóra Mária, Kocsisné Barta Erzsébet, Lukács Béláné, Lukács Lajosné, Matíz
Csilla, Nagy Jánosné, Orosz
Ilona, Pap Anita, Pap Sándorné, Pipolyné Heiszman Ilona,
Pocsai Enikő, Tergalecz Ferenc
,Tóth Ferencné, Varga Istánné,
Tóth Tibor önzetlen segítségét,
összeállított szeretetcsomagot
adományait,
amellyel hozzájárulPocsai Enikő polgármestertől és
tak
a
SZERETET
KARÁCSOKarabélyos József képviselő úrtól.
NYA
sikeréhez.
Reméljük, hogy közösen gondtalaSzigeti Dóra
nabb és a karácsonyhoz méltó ünnep
megvalósításában tudtunk segítséget
nyújtani!
luk, legyen az ott élő gyermekek arcán is boldog mosoly az ajándék
kicsomagolása közben. December
21-én 37 rászoruló személy illetve
család vehette át a felajánlásokból

Segíteni öröm

A Magyar Vöröskeresztnek 2015-ös évben is lehetősége nyílt a karácsonyi ajándékozásra, hogy az
ünnepek boldogabb, meghittebb hangulatban teljenek.
25 családnak élelmiszercsomagot osztottunk ki, melyet az ajándékozottak nevében is köszönünk.
Kérjük ebben az évben is minél többen csatlakozzanak a Vöröskereszthez!
Az elkövetkező évre egészséget, sikert, boldogságot kívánunk. Vöröskereszt Emődi Vezetősége

Köszönet a fényért!
A Kossuth út elágazó szakaszának lakói nevében köszönetet mondunk Pocsai Enikő, polgármester asszonynak és a
képviselőtestületnek, hogy végre, sok-sok idő után a mi utcánk is közvilágítást kapott! Akinek természetes a háza
előtti szilárd burkolat, és a közvilágítás, az nem is tudja elképzelni, hogy mekkora öröm számunkra, hogy már este
is láthatjuk, hogy hová lépünk, és nem kell botorkálnunk a sötétben! Köszönjük!
Hodosiné Fülöp Mária

Városi karácsonyi ünnepség

2015. december 20-án, advent utolsó vasárnapján került megrendezésre a városi karácsonyi ünnepség
a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Pocsai Enikő, polgármester
ünnepi köszöntője után az Emődi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4. osztályos tanulói léptek színpadra karácsonyi műsorukkal. Ezt
követően a zenéé volt a főszerep, a
Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek koncertje varázsolt ünnepi hangulatot. tott zsűri végezte Garanczné Nagy Ildikó rajz és vizuális kultúra
tanárnő, Vargyasi Tiborné nyugdíjas rajztanárnő és Szakállas Zsolt
festőművész személyében, akiknek
ezúton is köszönjük a közreműködést.

A rajzverseny első helyezettjének alkotásából készült az Önkormányzat üdvözlő képeslapja,
a nyertes Szabó János 4.b. osztá-

lyos tanuló lett.
A decemberi Emődi Krónikában
megjelenő 2016-os naptárat a következő pályázók rajzai színesítették,
megosztott második helyezést értek
el a következő tanulók:
Puporka Máté 1.b., Komlósi Ákos
2.b., Rózsa Titanilla 3. b., Farkas
Bálint 2.b., Simon Mira 3. b.
Valamennyi pályázó kisdiák emléklapot vehetett át, megköszönve ezzel a
rajzversenyen való részvételüket.
„Elhozzuk az otthon melegét” címmel novemberben kiállítás nyílt a helyi kreatív kézművesek munkáiból. A
nagy sikerű tárlat közel 300 látogatót
vonzott az Igazgatási Épület emeleti
termébe, ahol közönségszavazással
nyilváníthatták ki tetszésüket. Az érdeklődök által leadott voksok alapján
a következő eredmények születtek:

Köszönjük a fellépő diákoknak és a
felkészítő tanároknak: Dobai Melittának, Márton Mónikának, Vass Krisztinának, Révai Ákosnak, Szekeres
Tamásnak, Koleszár Zsoltnak, Zsalakovics Évának és Sándor Ferencnek a színvonalas előadásokat.
Az ünnepi műsort díjátadó ceremónia követte, az Emődi Művelődési
Ház és Könyvtár által meghirdetett
pályázatok eredményeinek kihirdetésére került sor. A teltházas rendezvényt megtisztelte Török Dezső Úr,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés elnöke, aki közreműködött az oklevelek, emléklapok és a
díjak átadásában.
Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár a VÁROS KARÁCSONYA címen hirdetett rajzpályázatot alsó
1. helyezést ért el:
tagozatos diákoknak. A beérkezett Császár Valéria – szalmafonás tech47 pályamunka értékelését szakava- nikával
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2. helyezést ért el:
Tóth Istvánné – horgolás technikával
3. helyezést ért el:
Simon Lászlóné – frivolitás technikával

Köszönettel tartozunk valamennyikiállítónak, akik alkotásaikkal megörvendeztették a látogatókat, és
szívből reméljük, hogy a jövőben is
számos alkalommal gyönyörködhetünk majd a munkáikban.
Karácsonyhoz közeledve sokan öltöztetik ünnepi díszbe otthonukat.
Ehhez kapcsolódott harmadik felhívásunk, melynek során településünk
több pontján is megcsodálhattuk a
lakóházak kültéri kivilágítását és dekorációját. A zsűrizésben részt vett
Csapkó László fotográfus, akinek
ezúton is köszönjük, hogy megörökítette a résztvevő házakat.
A legszebb karácsonyi díszbe öltöztetett ház címét elnyerte: Botár
Richárd, Erzsébet utca 26. szám
alatti lakos. A város Facebook oldalán meghirdetett közönségszavazás
eredményeként a különdíjat
Juhász Tibor, Margit utca 15.
szám alatti nevező vehette át.
Szívből gratulálunk a nyerteseknek,
és valamennyi pályázónak köszönjük a részvételt!
Karabélyos Renáta

Köszönet a támogatásért
A Bükkaljai Alkotók Közhasznú Egyesülete köszönetet mond minden 2015-ben nyújtott anyagi és erkölcsi
támogatásért.
Támogatóink voltak:Polgármesterhivatal Emőd, Tüfém Kft., Nyugdíjas klub, Tóth Ildikó és családja, Juhász
Ferencné és családja, Bodnár család, Dr. Fülöp Attila, Bányi Jánosné, B:A:Z:megyei Huszár és Lovas
Hagyományőrző Egyesület, Mini Market, Emődi Pékség Adójuk 1 %-val hozzájárulók!

Folytatjuk az Emődön működő civil szervezetek bemutatását. Az Emődi Krónika januári száma az Emődi
Diáksport Egyesület működését, céljait, terveit mutatja be

Emődi Diáksport Egyesület
Az Emődi Diáksport Egyesület elnökét, Bodnár Csaba tanár urat kérdezem az egyesület céljairól, jövőbeli
terveikről.
- Elnök úr! Milyen céllal jött létre
ez az egyesület?
- Az Emődi Általános Iskola Diáksport Egyesület 1986-ban kezdte
meg működését
településünkön. Az egyesület alapító
okirata a következő célokat fogalmazza meg a vezetői, tagsága és a támogatói számára:
„ A DSE céljainak meg kell egyezni
az iskola nevelési-oktatási célkitűzéseivel, ezért a testnevelés és a sporton keresztül olyan erős, edzett
fiatalokat kell nevelni, akik az iskola
és a társadalom célkitűzéseinek, elvárásainak megfelelnek.

Továbbiakban célja, hogy
- tagjait bevonja a rendszeres testnevelési és sporttevékenységbe, tagjai
részére rendszeres versenyzési és
sportolási lehetőséget biztosítson,
intézményen belül, kívül, iskolák közötti, városok és körzetek, megyék
kapcsolatrendszerében.”
- Milyen sportágakkal várják az iskolásokat?
- Egyesületünk jelenleg 5 sportág,
8 csoportjában várja a sportolni vágyó iskolásokat.
Ezek az atlétika, a kézilabda, a labdarúgás, a sakk, és a turisztika.
- Hány gyerek vesz ebben részt
sportáganként?
- Atlétika: 25 fő, kézilabda: 20 fő,
labdarúgás: 54 fő, sakk: 15 fő, turisztika 50 fő.
- Milyen versenyzési lehetőségeket
biztosít az egyesület a tagjai számára?

Akinek fontos a múlt megőrzése

Fontos a hagyomány megőrzése, sőt
tisztelete, mert segít kialakítani egyéni arculatunkat, mert találkozik benne a múlt és a jelen, mert őseink
kultúráját és hagyatékát továbbörökítjük. Emőd régen híres volt a kézművességről: a szalma-, a kosár-, a
gyékényfonásról és a gyönyörű matyómotívumok hímzéséről is. Ennek
a szép népi művészetnek, helyi hagyományoknak a gyűjtését, megőrzését, terjesztését, továbbadását tekinti
életcéljának a városunkban élő és dolgozó Eszlári-Márton Zsuzsa. Ő maga így ír erről: „ célom a különböző

kézművestechnikák oktatásával
az is, hogy kis, összetartozó közösségeket hozzak létre. A mai,
elmagányosodó korunkban igenis nagyon fontos a barátságok
ápolása, kialakulása, új ismeretségek létrehozása, amire a kézimunka, az együtt, társaságban
végzett munka öröme nagyszerű
lehetőséget biztosít. Hiszem,
hogy ezáltal kellemesen eltöltött
együttléteket tudok teremteni, amire talán most van a legnagyobb szükség! Hiszem továbbá, hogy a
nagymamáink idejéből jól ismert "fonókba járás" ma sem idejét múlt,
csak meg kell találni a fontosságát,
és napjainkra átültetni azt.” Tevékenyen részt vett a 2012-ben létrejövő
Bükkaljai Alkotók Közhasznú Egyesületének megalakításában és munkájában. Az egyesület elnökeként sokat
tett a különböző kézműves technikák: mint a szövés, szalmafonás,
gyöngyfűzés, fazekasság, bőrművesség, hímzés, különböző papírtechnikák, gipszöntés és formázás,
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- Hagyományosan minden évben
részt veszünk a Magyar Diáksport
Szövetség égisze
alatt, immár 29. alkalommal meghirdetett Diákolimpián, ahol mind városkörzeti, mind megyei szinten
komoly eredményeket értünk el. Az
idei tanév kezdete is már a versenyekről szólt: megkezdődtek a városkörzeti selejtezők atlétikában,
illetve labdarúgásban.
- Milyen sportág-és létszámbővítési, felkészülési, versenyzési tervei
vannak az Egyesületnek a jövőre
nézve?
Minél több gyerekeknek szeretnénk
továbbra is sportolási lehetőséget
biztosítani, viszont lehetőségeink a
versenyeztetésben és a sportágválasztásban sajnos behatároltak.
Márton Zsuzsa
csuhébáb készítés stb. népszerűsítésében. Az elnöki tisztségről külföldi
tartózkodása miatt lemondott, de az
egyesület továbbra is sikeresen működik megtartva eredeti célját: a hagyományápolást és őrzést, a
hagyományos kézművestechnikák
továbbörökítését, és a fiatalok szabadidejének hasznossá tételét. Eszlári-Márton Zsuzsa jelenleg az
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
munkájában vesz részt. Fontos feladatának tekinti az emődi Tájház berendezésének, kiállítási tárgyainak
gyűjtését és rendezését. Nagy gonddal szervezi a különböző, kézműves
kiállításokat. Sok érdeklődőt vonz az
általa vezetett foltvarrás tanfolyam,
amelyet nagy szeretettel és elhivatottsággal végez.. Az alkotás öröm, a
szép alkotás gyönyörűség, és az, aki
ezt megtanulja olyan tudás birtokába
kerül, amelynek komoly személyiségformáló hatása van: értékrendet,
világnézetet formáz, önfegyelmet
biztosít.
Szigeti Dóra

Köszönjük a tapsokat!

Az előző havi Emődi Krónika lapzártát követően került sor a Reményi
Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola szokásos karácsonyi hangversenyére az általános iskola aulájában.
Ez a hangverseny kiemelt alkalma a
zeneiskolának, ahol az Emőd Brass-
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a lehetőséget, de sajnos a bő órásra
tervezett műsorkeretbe sem férnek
bele mindannyian.
Mint mindig, a mostani karácsonyi
hangversenyen is megteltek a nézőtér sorai. Azok, akik rendszeres
látogatói ezeknek az alkalmaknak,
örömmel hallhatták, mennyit fejlődtek kis művészeink. Köszönhető ez saját szorgalmuknak,
kitartásuknak és annak az odafigyelésnek, amit tanáraiktól és szüleiktől kapnak.
Továbbra is mindent megteszünk
azért, hogy az iskolánkba járó gyerekek megkapják mindazt a szeretetet és támogatást, amely
hozzásegíti őket tehetségük kibontakoztatásához.
Hálásak vagyunk támogatóinknak és
mindazoknak, akik rendszeresen látogatják hangversenyeinket.

on kívül azok a növendékeink lépnek
fel, akik megítélésünk szerint igazán
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak
hangszereiken. A koncertet mindig
komoly fejtörés és vita előzi meg:
kik kapjanak helyet a műsorban? Hi- Szekeres Tamás, intézményvezető
szen bőven vannak iskolánkban
olyan gyerekek, akik kiérdemlik ezt

MEGHÍVÓ

Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
tisztelettel meghív minden érdeklődőt
2016. február 12-én
10.00-18.00 óráig
az Igazgatási Épületben
/Emőd, Hunyadi u. 27-29/
megrendezésre kerülő

FELHÍVÁS
A következő babamasszázs tanfolyamokról minden
szíves érdeklődő kismamánkat időben tájékoztatjuk.
Ezúton egészségben gazdag Békés Boldog Új Évet
Mindenkinek!
Védőnők

EGÉSZSÉGNAPRA
Meghívott vendégek:
Béky László természetgyógyász
Bálint István természetgyógyász
Bichis János gyógygombaszakértő
Rácz Éva fejlesztő-,kutatómérnök
Program:
Délelőtt: személyre szabott állapotfelmérés,
kezelés
Délután: előadások
Belépés: díjtalan

Impresszum
Kiadó: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Szerkeszti: Szerkesztő bizottság
E-mail: szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Nyomdai előkészítés: Óvári Zsolt
Nyomdai kivitelezés: JUMP Nyomda

MIKULÁS BÁL 2015

Ha december, akkor Mikulás bál. A
tavalyi a mulatság 15. alkalommal került megrendezésre.
Nagy várakozás előzte meg ezt a rendezvényünket is. Az iskola auláját
szorgos kezek varázsolták ünnepivé.
Az asztalokon a csoportok által felajánlott pogácsa várta a vendégeket,
akik szép számmal voltak jelen.Rendhagyó módon idén az óvónénik „Manótánca”, majd szokás szerint az
óvodások néptáncbemutatója nyitotta
meg a bált, óvodavezetőnk, Matiz
Csilla köszöntője után. Ez alatt megérkezett a vacsora, mely idén is Lovász Bertalan és segítői keze
munkáját dicsérte, nagyon ízletesre
sikerült.
Az tombolahúzáson idén kivételesen
két fődíj és egy különdíj is gazdára talált, melyeket az Óvodai Szülői Szervezet
és
Pocsai
Enikő
polgármesterasszony, valamint Kósa
Lajos ajánlott fel.És innen nem volt

megállás, a vendégsereg hajnalig ropta, Sanya és fia húzta a talpalávalót.
Itt szeretnék köszönetet mondani
mindenkinek; a gyerekeknek, a pedagógusoknak, a szülőknek, és nem
utolsó sorban nagylelkű támogatóinknak, hiszen segítségük elengedhetetlen volt a rendezvény sikeres
lebonyolításához, illetve kitűzött céljainak megvalósításához.
dr. Eszláriné Szűts Gabriella
a Szülői Szervezet elnöke
Támogatóink:

59-es sz. Nyírzem Coop ABC, Ádám
Adrienn, Ádámcsó család, Bajnok
Söröző, Balogh Cukrászda, Barna
Zsolt, Bodnárné Bozsik Adrienn,
Bogácsi Termálfürdő Kft., Bükkaljai
Alkotók Egyesülete, Bukszár Szilvia,
Dinnyés József, Dukát István, Emődi
Mezőgazdasági Zrt., Emődi Nagycsa-
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ládosok Egyesülete, Emődi Pincegazdák Egyesülete, Eszlári család,
Fantázia Kereskedés, Faragó Méhészet, Farkas Borászat, Fekete Tibor,
Flamingó Virágbolt, Garics Péter,
GOODS Market, Ivánkai Jánosné,
Ivánkai-Szomogya Erzsébet, Karabélyos József, Kazárné Kalber Nikolett, Komlósi István, Kopcsó Ildikó,
Kósa Béla (zöldséges), Kovács Géza, dr. Kovács Péter, Kovácsné Németh Marianna, Lapostyánné Dányi
Katalin, Lilla Szalon, Ludman család, Marján Éva, Matiz Csilla, Matiz
Orsolya, Papírbolt, Papp Ferencné,
Petruska Ágnes, Poráczki András,
Rémi-Ász Zöldségker., Szent Teréz
gyógyszertár, Sepsik Jánosné, Szilágyi Csaba, Szűcs László, Tomanic
Kft., Totálfa Kft., Tóth Ferencné,
Unió Coop Zrt., Veres Istvánné, Veres Lajos

Az elmúlt év utolsó véradása sikeres
volt, minden véradót
töltöttkáposztával, sörrel és
szaloncukorral vendégeltünk meg.
Ezúton köszönjük Vass Józsefnek,
Reuterné Garancz Juditnak, Mihályné
Miklós Edinának a lebonyolításban
nyújtott segítséget.
A következő VÉRADÁS! 2016.
február 24-én (szerda) délután 1418 óráig az általános iskolában lesz.
Várjuk az első véradókat is!
Vöröskereszt Emődi Vezetősége

Az Emődi Idősek Klubja februári
programja
február 1. hétfő Kímélő torna időseknek
február 4. csütörtök Lelki-nap
február 5. péntek
Séta a városi parkban
február 8. hétfő
Kímélő torna
február 11. csütörtök Lelki-nap
február 12. péntek Vendégváró
február 15. hétfő Kímélő torna időseknek
február 16. kedd
Foltvarró tanfolyam
február 18. csütörtök Lelki-nap
február 22. hétfő
Kímélő torna
február 25. csütörtök Lelki-nap
február 29. hétfő
Párduc kalács sütés

10 óra
10 óra
10 óra
10 óra
10 óra
10 óra
10 óra
10 óra
10 óra
10 óra
10 óra
10 óra

Plébános Úr látogatása az intézményben
február 11-én délelőtt 11 órakor lesz.
Szeretettel várjuk programjainkra az
Érdeklődőket.

Tisztelt állattartók!

Emődön az Ist-Vet Kft.
Állatorvosi Rendelője továbbra is működik a
Kazinczy utca 50. szám alatt. Bernscherer
Péter állatorvos vezetésével, aki jogosult
veszettség oltás, oltási programok és egyéb
állatorvosi feladatok elvégzésére, illetve
ellátására is. Háznál és rendelőben egyaránt.
Előzetes bejelentkezés alapján szeretettel
látom és várom jelentkezésüket!
Telefonszámunk: 06/30/98-53-124

Felhívás

Felhívás

INGYENES SZÁMÍTÓGÉPES
TALPVIZSGÁLAT

Tisztelt emődi lakosok!

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a
sokakat érintő ortopédiai jellegű egészségügyi
problémák megelőzése, valamint enyhítése
céljából, lehetőség nyílik
ingyenes számítógépes
talpvizsgálaton részt venni
településünkön.
Különös tekintettel, a
•
bütyök problémákra,
•
megsüllyedt harántés hosszanti boltozati
problémákra
•
sarokcsont kinövés
(sarkantyú) problémákra.
A vizsgálat helye:
Igazgatási épület, I. emelet
Hunyadi u. 27-29.
Időpontja: 2016. február 24.
10.00-18.00
A vizsgálatot A Nő Örök Egészségbolt és
Talpcentrum végzi. Az eredmények kiértékelése
után lehetőség nyílik egyedi, kézzel gyártott
talpbetétek (normál utcai-, papucsos-, sport- és
munkavédelmi betétek) rendelésére.
Várunk minden kedves érdeklődőt szeretettel.
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Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár fontosnak
tartja, hogy a Tájházat méltóképpen rendezze be a
kedves látogatóink számára! Nagyon sok régi
berendezési tárgy érkezett a lakosságtól, amelynek
itt helyet tudtunk biztosítani. Szándékunkban áll ezt
az egyetlen, régmúltat idéző épületünket olyan
barátságossá tenni, hogy a legkellemesebben érezze
magát itt minden idelátogató kedves vendégünk.
Szükségünk lenne még bekeretezett családi, falra
akasztható régi fotókra, és textíliákra.
Az ablakok még csupaszak, amelyekre szőttes
függönyöket terveztünk. Ha valakinek esetleg
akadna a szekrény mélyén olyan anyag, amire már
nincs szüksége, szívesen fogadnánk.
Jó lenne az ágyakat is feltornyozni párnákkal, és
dunyhával, esetleg ágytakaróval…..!
Minden, mások számára talán már kacatnak ítélt
tárgyat szívesen fogadnánk, hogy minél
barátságosabbá,az utókor által megóvottabbá
tegyük a régebbi kor családi fészkét!
Márton Zsuzsa

„ A legnagyobb kincs az egészség”

„Az egészség ízét a betegség adja”,
„Hiába ott a kincs, ahol egészség
nincs” Sorolhatnánk tovább azt a számos, népi bölcsességet tartalmazó
közmondást, szólást, amely az egészség megőrzésének fontosságára figyelmeztet.
„Az egészség a teljes testi, lelki és
szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság
hiánya” fogalmazza meg a WHO
/Egészségügyi Világszervezet/ Az
egészség tehát nemcsak a testi betegségtünetek hiányát, hanem lelki harmóniát, a teljes egyensúlyi állapotot
is jelenti.
Mit tehetünk egészségünk megóvása
érdekében? Természetesen vannak
rajtunk kívül álló tényezők, de az
egyénen is sok múlik! Törekedjünk
tudatosan egészségünk megőrzésére!
Vegyük igénybe szakemberek segítségét, és ne felejtkezzünk el a természet
ajándékairól,
a
gyógynövényekről, amelyek jótékonyan hatnak testünkre-lelkünkre!

Az Emődi Művelődési Ház ehhez
szeretne segítséget nyújtani azzal,
hogy egy nagyszabású EGÉSZSÉGNAPOT szervez. Meghívásunkra városunkba látogat BÉKY LÁSZLÓ,
aki Magyarország egyik legismertebb és a legnagyobb tiszteletnek
örvendő természetgyógyásza, elnöke az Alternatív Orvos- és Természetgyógyászati Egyesületnek és tagja a
Magyar Újságírók Szövetségének.
Évtizedek óta foglalkozik a szervezet
mikrobiológiai harmóniájával, valamint a krónikus betegségek, elsősorban a bél, a bőrgyógyászati,
reumatikus mozgásszervi betegségek
ok-okozati összefüggésével, a természetes élet- és gyógymódokkal. Öt
szakirányú egyetemi diplomával rendelkezik, amelyet kilenc GYEMSZIETI természetgyógyászati diploma
egészít ki. Ezek: alternatív mozgásés masszázs terapeuta, alternatív fizioterapeuta, fitoterapeuta, életmódtanácsadó és terapeuta, szemtréner,
reflexológus, bioenergetikus, akupresszőr, fül addiktológus. Mindezekből állami vizsgabizottsági elnök és
szakértő. Munkássága kiterjed a prevencióra és a rehabilitációra is. Több
mint 1000 rövidebb-hosszabb életmód tanácsadási cikke, s több könyve is megjelent.
BÉKY LÁSZLÓ az Echo TV Vitalitás, azaz Életerő című műsorának szerkesztő műsorvezetője.
A televízió képernyőjén keresztül vé-
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gez egészségügyi ismeretbővítést, és
segítséget nyújt azoknak, akik különféle betegségekkel küzdenek. A
neves természetgyógyász nagyszabású közönségtalálkozójának helyszíne lesz Emőd. Így nemcsak a
képernyőn keresztül kísérhetjük figyelemmel tevékenységét, hanem
személyes találkozóra is lehetőség
nyílik az egészségnap keretein belül.
Az egész napos programon ingyenesen vehetnek részt az érdeklődők. A délelőtti órákban személyre
szabott, egyéni betegellátásban részesülhetnek a különböző bel,- bőrgyógyászati
és
asztmatikus
panaszokkal jelentkező érdeklődők.
A nap további részében érdekes előadásokat hallgathatunk, és megismerkedhetünk
Béky
László
meghívott munkatársaival: Rácz
Éva, fejlesztő-, kutatómérnökkel,
aki az év
természetgyógyásza volt 2014-ben,
Bichis János gyógygombaszakértővel és Bálint István természetgyógyásszal, aki a szervezet
energiagazdálkodásával foglalkozik.
Reméljük, hogy egy érdekes, hasznos, ismereteinket bővítő, egészségünk megőrzését szolgáló napot
tölthetünk együtt meghívott vendégeinkkel.
Szigeti Dóra

Városunkban átadásra került a Magyar Telekom Nyrt. optikai végponti hálózata

2015. december 30-án műszaki átadásra került a városunkban (a környező települések közül elsőként) az ősz
folyamán kiépített XXII. századi technológiai színvonalú optikai hálózat. A hálózat érzéketlen a légköri és időjárási
zavarokra, beázásokra, mivel itt már nem elektromosos vezetékről (réz) és koaxiális kábelről beszélünk, hanem
üvegszálról, amelyben fény halad. A nagysebességű internet adatátvitellel (min.30 Mbit/sec) párhuzamosan a
telefon és digitális IP televízió szolgáltatásokat is elérhetővé tesz sávszélesség csökkenés nélkül. A beruházást a
Hálép 2000 Kft. szakemberei végezték el. Működésről tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Műszaki irodája tud
adni.
A lakosság a 1412-es telefonszámon vagy személyesen a Telekom üzletekben tud szerződést kötni a
szolgáltatásokra.

Csenge anyukája
ismerettertjesztő mese

Csenge egy kicsi méhecske volt. Májusban az akácfák virágzása idején,
egy viharos éjszakán született. A
méhkaptár, ahol világra jött, a gyümölcsöskert egy szélvédett szegletében, a mogyoróbokrok árnyékában
állott. Itt élt és dolgozott a méhcsalád, ami, az évnek ennek az időszakában már több tízezer méhecskét
számlált. Csenge óvodás lett éppen
amikor ez az eset történt. Ő a kaptáron kívüli világról semmit sem tudott
még, noha az iskoláskorú testvérei
délben már kint játszottak a kaptár ellőtt, föl-föl szállva a fák tetejéig, de
Csenge különösképpen még nem vágyott kifelé, persze azért egyszer-egyszer azért ő is kikukucskált
kíváncsian a kaptár kijárónyílásán,az
óvodába menet. A méhek óvodája tulajdonképpen egy nagy játszótér
volt, ahol a kicsi méhecskék az idősebb testvéreik felügyelete mellet, a
léputcák között fogócskáztak, bújócskáztak. Az óvodások, miután megreggeliztek és kijátszották magukat,
legtöbbször átsétáltak a közeli mézüzembe, ahol ekkor már katonás fegyelemben, nagyban folyt a munka.
Csengéék, áhítattal vegyes csodálattal figyelték, hogy miként adják le
felnőtt testvéreik értékes terhüket a
nektárt és hogyan ürítik ki virágportartó kosárkáikat és látták, hogy a
raktári dolgozók többszöri átkeverés
és a szükséges adalékanyagok hozzáadása után miként érlelik mézzé, a
természetnek ezt a csodálatos ajándékát. A munka fontossága miatt, az ott
tébláboló gyerekekre a dolgozók
ügyet sem vetettek,úgyhogy a fiatalok akadálytalanul nézelődhettek,
kóstolgathattak. Az idő viszont általában olyan gyorsan elszállt, hogy az
óvodai ebédet rendszerint lekésték,

Kulturális rovat

de ennek ellenére a dajkanénik sohasem dorgálták meg őket, sőt számtalan, finomabbnál finomabb mézes
virágporos kenyeret készítettek számukra. Volt ott repcemézes, akácmézes, hársmézes, selyemfűmézes,
napraforgómézes és vegyes virágmézes is. Ők leginkább az akácmézeset
szerették. Ebéd után, a csendes pihenő alatt kipihenték a délelőtt fáradalmait, majd segítettek a takarításban a
takarítónéniknek, ugyanis a méhek
jelmondata az, hogy" a tisztaság fél
egészség". Napközben a kicsi méhek
sok testvérükkel találkoztak, de az
anyukájukat nagyon ritkán látták.
Leginkább csak akkor, amikor néha
meglátogatta őket az óvodában. Az
anyukájuk csodálatosan szép volt, a
legszebb a kaptárban és mindig mindenkihez volt egy kedves szava egy
mosolya, egy cirógatása, de Csenge
többet szeretett volna. Szerette volna
megölelni, szeretett volna hozzábújni
és beszélgetni vele. Az anyukájuk,
amikor eljött meglátogatni őket, akkor, mint a mesebeli királynő, barátságosan integetett jobbra, balra az őt
szerető méhecskék sokaságának, de
tulajdonképpen a méhkaptár lakói,a
gyermekei,valóságos királynőként
tisztelték és csodálták. Csenge ezért
elhatározta, hogy ő is királynő lesz
és legközelebb amikor az anyukájuk
meglátogatta őket, eléje állt és így
szólt:
- Én is királynő szeretnék lenni.
Az anyukája ránézett szelíden és
csak ennyit válaszolt mosolyogva, továbblépve a többiek felé:
- Te nem lehetsz királynő kicsim.
Csenge ekkor nagyon megsértődött,
szinte belebetegedett. Egész éjjel
hánykolódott, nem tudott aludni. Állandóan az járt a fejében, hogy biztosan azért nem lehet királynő, mert
nagyon csúnya, ezért reggelre elhatá-
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rozta, hogy világgá megy. Testvéreinek azt mondta, hogy fáj a feje azért
nem tud óvodába menni és amikor
magára maradt gyorsan kiszaladt a
kaptár kijárónyílásáig és huss kirepült rajta. Vesztére, mert odakint
esős, hűvös idő volt, amiből Csenge
a kaptár melegében semmit sem érzékelt és nagy sietségében az sem
tűnt fel neki, hogy a vízhordó munkásokon kívül, akiknek kötelező jelleggel, minden körülmények között
a bölcsődés méhecskék táplálásához
szükséges vizet biztosítani kellett,
senki sem repült kifelé, sőt a kijárónyílást őrző katonák is inkább beljebb húzódtak. A kicsi méhecske,
mivel repülni sem nagyon tudott
még, nem jutott messzire, az eső a
földre kényszerítette. Szerencséjére
egy lándzsás útifű mellé esett, aminek a széles levelei megvédték a zuhogó esőtől, de a levegő lehűlt és
Csenge megdermedt, mozdulni sem
tudott már, lehunyta szemeit. Másnap így találtak rá felnőtt testvérei,
akik gyorsan a kaptárba vitték, szorosan hozzábújva felmelegítették és
meleg mézes teával itatták. Mikor
Csenge újra kinyitotta szemeit, egy
nagy barna szempárt pillantott meg.
Az anyukája aggódó szemei voltak,
aki azt kérdezte:
- Miért csináltad ezt Csenge?
- Azért anyukám, mert olyan csúnya
vagyok, hogy nem lehetek királynő.
- Te kis buta, azért nem lehetsz királynő, mert egy méhcsaládban csak
egy királynő lehet, és új királynőt
akkor nevel a család, ha a régi meghal, megbetegszik, vagy legyengül
és az, hogy ki lesz az új királynő,
már a bölcsőben eldől. Téged, pedig
nem királynőnek, hanem egy szorgos dolgozó méhecskének neveltünk.
- Akkor nem is vagyok olyan csúnya?

Csenge anyukája ismerettertjesztő mese
- Egyáltalán nem. Te a legszebb
gyermekem vagy.
- Akkor mindig te leszel a királynő?
- Nem, Tudom, hogy nemsoká új
királynő születik.
- De én nem akarok új királynőt.
- Kislányom, a méhek törvénye
kimondja, hogy a méhcsalád
fennmaradásának
legfontosabb
feltétele a fiatal egészséges nagy
munkabírású méhanya és én már
nem vagyok fiatal, nagyon
megterhelő számomra a családunk

fenntartása
- De ugye te is itt leszel velünk?
- Én nem maradhatok, de ne aggódj,
mert ő ugyanúgy fog szeretni téged,
mint ahogy én szerettelek
- Hogyan fogom megismerni az új
királynőt?- kérdezte Csenge már
félálomban.
- Megfogod ismerni, mert királynői
termete és kisugárzása akár ezer méh
közül is azonnal felismerhető. mondta édesanyja könnyektől
elhomályosult szemmel és hosszú
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boldog életet kívánva még egyszer
utoljára megcirógatta kicsiny
gyermeke arcát, mielőtt kirepült a
kaptár kijárónyílásán, átadva helyét
az új királynőnek de Csenge ezt már
nem érzékelte, mert egy mesebeli
álomvilágban
járt,
ahol
gyönyörűséges királykisasszonyként
sétált anyukája oldalán, barátságosan
integetve a méhecskék sokaságának.
Klebovicz Gyula

Eb megfigyelési (harapásnál)
igazolások kiadása,

Tájékoztatás Emőd város állatorvosi ellátásáról!

Tisztelt állattartók,Emődön minden hét keddi napján
Rendelőmben,bolha-kullancs irállatorvosi körnapot tartok.
Háznál történő ellátást a 20/343-32-83-as telefonszámon kell tók,vitaminok és egyéb kiegészítők,állateledelek elérhetőek.
bejelenteni.
Hétköznapokon
(hétfőtől-péntekig)
állatorvosi rendelőmben:
Mályi,Akácos u.7.
(tel:319-300) vagyok elérhető.
Rendelési idő: 15-18 h. között.

Ivartalanítási műtétek,
Kardiológiai kivizsgálás,
Bőrgyógyászati rendelés,
Digitális RTG,UH(vemhesség
vizsgálat),
Labordiagnosztikai és
állatkórházi háttérrel,

Szombaton,vasárnap,ünnepnapokon helyettesítő szolgálatom:
Miskolci Állatkórház Kft.
(Miskolc,Major u.14.)
Tel:46-505-857,46-505-858.

Tisztelettel:
Dr. Puskás Gábor
Állatorvosi szolgáltatások:
Veszettség oltás féregtelenítéssel, Haszonállatok egyedi megjelölése Kamarai specialista
magánállatorvos.
Egyéb védőoltások,
(ENAR),
Mikrochippes megjelölés,
Haszonállatok állategészségügyi Emőd jogosult állatorvosa.
Tel:20-343-32-83
Uniós ebútlevél kiállítása,
ellátása,
Ambuláns beteg ellátás,
Szállítási (pl.vásár) igazolások ki- www.malyiallatorvos.hu
puskasgabor@allatkorhaz.hu
Belgyógyászati ellátás,
adása,
Sebészeti ellátás,

Megemlékezés

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak,

akik Lehosik László temetésén megjelentek,
érette a rózsafüzért imádkozták,
sírjára virágot hoztak, és fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család
Lehosik Lászlóné

„Nem múlnak ők el,
Kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.”
(Juhász Gyula)

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
2012. december 26-ra, amikor
Vályi Nagy Károly
szerető Férj, Édesapa, Nagyapa, Após
örökre itt hagyott bennünket.
Szerettei

Gyászrovat
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Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

Faragó Károly
halálának 6. évfordulójára

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

„Csendes a temető, csendesen állj meg itt.
Drága jó férjem békében pihen itt.
Áldja meg az Isten a sírhalom minden
Porszemét, amely takarja férjem drága jó szívét.”
„Kereslek, de nem vagy már sehol,
Mégis itt vagy mindig valahol.
Talán egy napsugárban, talán a holdfényben,
Vagy csillag lettél fent a kék égen?”
„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, s egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.”

Felesége, két fia és 2 unokája

Megemlékezés
Fájdalommal emlékezünk életünk szomorú napjára

2011. január 15-re
TASNÁDI JÓZSEF
halálának 5 éves évfordulóján.
„Ha emlegettek köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek!
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
mert én már jó helyen vagyok.”

Megemlékezés
"Ne fájjon, hogy már nem vagyok.
Hiszen Napként az égen Nektek ragyogok.
Ha telihold van, az értetek ragyog.
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hulló csillag száll az éjféli égen,
akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
hogy boldog lehessen szívetek.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
hiszen szívetekben jó helyen vagyok."

Szomorú szívvel emlékezünk 2013. január 9-ére,
amikor drága Szerettünk,
id. özv. Dobai Józsefné (sz.: Tóth Margit)
eltávozott közülünk.

Kocsis Józsefné

temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak,
és fájdalmunkban osztoztak.

Fia, menye és unokája

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

özv. KIRSCH TIBORNÉ
sz. Papp Mária Magdolna

temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak
és fájdalmunkban osztoztak

Megemlékezés
A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik,feledni nem lehet,
Szívünkben örök a fájdalom és szeretet.
De Ő nekünk sohasem lesz halott,
Mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk drága szerettünk

HADZSEGA LÁSZLÓ
halálának napjára,

aki 2013. jan. 15-én itt hagyta ezt a világot.
Szerettei

