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XV. Városnapi és
Szent István napi ünnepség
Augusztus 19-én és 20-án emlékezett meg városunk Önkormányzata a település várossá válásának XV. évfordulójáról és Államalapító Szent
István királyunk ünnepéről. A két napos rendezvényen változatos programokat tekinthettek
meg az érdeklődők, volt színházi előadás, ökumenikus istentisztelet, új kenyér szentelés, bemutatkoztak a helyi csoportok, de több sztárfellépő is színpadra lépett, a programokat pedig látványos tűzijáték zárta. Ünnepi beszédet
mondott Tállai András miniszterhelyettes, parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, Fekete Tibor Emőd polgármestere és Bokor Sándor
Parajd polgármestere. Ekkor kerültek átadásra a
városi kitüntetések, elismerések. Pro urbe kitüntető díjban részesült Lehóczki István és Poráczki
András, díszoklevélben részesült az Emődi Főnix
Íjász Egyesület, a Drenka Polska Hagyományőrző Együttes és az Emőd Brass fúvószenekar. Ezúton köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

Állami kitüntetés
Augusztus 19-én a Nemzetgazdasági Minisztériumban állami kitüntetésben részesült Kocsis István esperes
és Czecze József helytörténeti kutató, az elismerést Varga
Mihály miniszter úrtól vehették át.
Kocsis István a Magyar Arany Érdemkereszt elismerésben részesült, a településen élők és a görög katolikus hívek életét is gazdagító, elhivatott papi szolgálata, illetve
példaadó közösségépítő munkája elismeréseként.
Czecze József a Magyar Ezüst Érdemkereszt elismerésben részesült, Emőd Város történetének és népi hagyományainak kutatását és megismertetését célzó értékőrző munkája elismeréseként. Gratulálunk a díjazottaknak!
Kazárné Kalber Nikolett
alpolgármester

Kazárné Kalber Nikolett
alpolgármester

Emőd város logója
A 15. városnap alkalmából Emőd Város
Önkormányzata
logótervező pályázatot hirdetett. A pályázatra számos alkotás érkezett a lakosságtól, a Képviselő-testület Farkas Zsuzsanna
Emőd Jókai utcai lakos

Tablók a Polgármesteri
Hivatalban
A XV. városnapi évforduló alkalmából a Polgármesteri Hivatal folyosóin színes, fényképes, a település életét bemutató tablók kerültek elhelyezésre,
amelyek ügyfélfogadási időben megtekinthetők.
Emőd Város Önkormányzata
alkotását ítélte a legjobbnak. A nyertes a városnapi ünnepségen vehette át
a győztesnek járó ajándékcsomagot.
Emőd Város
Önkormányzata
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Közérdekű adatok

KÖZLEMÉNY

Polgármesteri Hivatal
3432 Emőd Kossuth tér 1.
Tel.: 46-476-206
Fax: 46/476-195
e-mail: emodihiv@emodph.hu

Emőd Város Helyi Választási Iroda Vezetője az országos népszavazásra a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatkörök végrehajtásának részletes szabályairól, a
választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI.28.) IM rendelet 10.
§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a népszavazás helyéről és idejéről, a szavazás
módjáról az alábbi KÖZLEMÉNYT adom ki

Ügyintézők ügyfélfogadása
Hétfő: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 -12.00, 13-17.00
Péntek: 8.00 - 12.00
Kedd-Csütörtök:
Ügyfélfogadás nincs

I. A népszavazás helye:
1. sz. szavazókör:
Kossuth utca 87. szám (Központi iskola)
2. sz. szavazókör:
Kossuth utca 87. szám (Központi Iskola)
3. sz. szavazókör:
Kossuth utca 12. szám (Orvosi rendelő)
4. sz. szavazókör:
Geleji utca 21. szám (Óvoda)
5. sz. szavazókör:
Geleji utca 21. szám (Óvoda)

Emőd Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalában
foglalkoztatottak elérhetőségei:
Fekete Tibor Polgármester 13. mellék polgarmester@emodph.hu
Tóthné Bodnár Irén Címzetes főjegyző 14. mellék jegyzo@emodph.hu
Titkárság
Turkovics Tünde 23. mellék
emodhiv@externet.hu emodihiv@
pr.hu hivatalemod@emodph.hu
Orosz Ilona 12. mellék
orosz.ilona@emodph.hu
Műszaki és Beruházási osztály
Vass László osztályvezető 21. mellék
muszak@emodph.hu
Dudásné Papp Judit18. mellék
muszak@emodph.hu
Anyakönyv és népesség
Kercsmarikné Farkas Erzsébet
osztályvezető 19. mellék
szociális@emodph.hu
Szociális ügyek
Holczreiterné Szelei Katalin
19. mellék szociális@emodph.hu
Pénzügyi osztály
Szigeti Hajnalka osztályvezető 25.
mellék penzugyvezeto@emodph.hu
Pénzügyi osztály könyvelés
17. mellék penzugy@emodph.hu
Domján Józsefné, Kókai Istvánné
Pénzügyi osztály Adó iroda
Birinyiné Kacsír Veronika, Árvai Tamás 16. mellék ado@emodph.hu
Pénzügyi osztály Költségvetési Iroda
Sebőné Tőzsér Katalin, Dr. Eszláriné
Szűcs Gabriella 27. mellék
Polgármesteri Hivatal

II. A népszavazás ideje:
2016. október 2. 6.00 órától 19.00 óráig.
III. A népszavazás módja:

1. A névjegyzékben szereplő választópolgárok a Nemzeti Választási Iroda
által megküldött értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben személyesen, személyi azonosságuk igazolását
követően szavazhatnak.

2. A névjegyzékben szereplő, mozgásá-

ban akadályozott személy – amennyiben a választást megelőző napon 16
óráig a Helyi Választási Iroda Vezetőjétől, a választás napján pedig az Szavazat Számláló Bizottság elnökétől
írásban kérte, és részére engedélyezték a szavazóurna névjegyzékébe a
felvételt, úgy tartózkodási helyén szavazhat. Fontos szabály, hogy a mozgásában korlátozott személy csak annak az Szavazat Számláló Bizottságnak a területén szavazhat, melynek a
névjegyzékébe szerepel.

3. A szavazás napján külföldön tartóz-

kodó választópolgár, akit a külképviseleti névjegyzékbe kérelme alapján
felvettek külföldön a kijelölt külkép-

viseleti választási irodában szavazhat.
A kérelemnek legkésőbb a szavazást
megelőző 8. napon kell megérkeznie
a Helyi Választási Irodához.

4. Levélben történő szavazás: a magyar-

országi lakcímmel nem rendelkező, a
levélben szavazók névjegyzékébe felvett választópolgár a szavazási csomagban megküldött szavazólap kitöltését követően:

a) a Nemzeti Választási Irodába jut-

tathatja el a szavazólapját, úgy
hogy a szavazást megelőző nap
24 óráig megérkezzen.

b) a magyarországi szavazást meg-

előző 15. napon belül minden
munkanapon 9.00 és 16.00 óra között, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt bármely külképviseleti választási irodába, vagy a
szavazás napján a szavazás időszaka alatt bármely országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodába eljuttathatja szavazólapját.

IV. Emőd Város Helyi Választási Iroda
vezetője: Tóthné Bodnár Irén
Emődi Helyi Választási Irodájának címe:
3432 Emőd, Kossuth tér 1.
Telefonszáma: 06/46-476-206,
Telefax: 06/46-476-195,
Elektronikus levélcíme:
emodihiv@externet.hu
Emőd, 2016. augusztus 22.
Tóthné Bodnár Irén
Helyi Választási Iroda vezető

Tisztelt Adózók!
Emőd Város Önkormányzat Adóhatósága tájékoztatja a tisztelt adózókat, hogy a 2016. év második félévi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, illetve gépjárműadó) pótlékmentes befizetésének határideje:
2016. szeptember 15.

Fizetési kötelezettségüknek a fenti határidőig eleget tenni szíveskedjenek.
Tóthné Bodnár Irén címzetes főjegyző
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Véradás
A Magyar Vöröskereszt
1939 óta vesz részt a véradásszervezésben. Éves
szinten 11–13 ezer véradóeseményt szerveznek.
A véradások szervezése
mellett a véradók megbecsülése, a lakosság véradásra buzdítása és a véradás ügyének népszerűsítése is az ő feladatuk. Ebből az alkalomból került
megrendezésre 2016. július 27-én Emődön, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a véradás. A nagy
meleg, hőség ellenére sokan részt kívántak venni e
nemes ügyben.
Művelődési ház

Tisztelt Véradók és Szervezők!
Ezúttal szeretnénk megköszönni önöknek, hogy véradással, jó kívánsággal, mérhetetlen drukkolással hozzájárultak Pongrácz Zoltánné „Mónika” speciális és életmentő műtéteihez. Külön köszönjük a Magyar Vöröskereszt Dél-Borsod Területi Tiszaújváros Szervezetének és
az emődi szervezőknek.
Mindenkinek kívánunk további jó egészséget!
Köszönettel a Pongrácz család

Új vezető a
Városgondnokság élén
2016. május 1-től
új intézményvezetője van az Emődi
Városgondnokságnak Bódi Csaba személyében. Az alábbiakban az új intézményvezető bemutatkozását olvashatják. 1976-ban,
Miskolcon születtem. Általános iskolai tanulmányaimat Emődön, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában végeztem. Majd
a Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolába felvételiztem. 1995-ben sikeres érettségi vizsgát tettem, majd 1996-ban technikusi
oklevelet kaptam. 1996-2002 között Miskolcon a Betatherm Fűtéstechnikai Kft-nél, mint
műszerész dolgoztam. Közben, 2002-ben a
Miskolci Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán, gépészmérnöki diplomát szereztem. 2002. novemberben a Borsod Volán Mezőkövesdi autóbusz állomásánál, mint állomásvezető helyezkedtem el. 2007-től A Mezőkövesdi Személyszállítási Részleg személyszállítási részlegvezetői feladatait láttam el.
2013. január 1-től, cég átalakulás következtében, a Borsod Volán Tiszaújvárosi műszaki telepén, járműüzemeltetési részlegvezető lettem. 2016-ban, pályázatommal elnyertem az
Emőd Város Önkormányzata által kiírt, Emőd
Város Városgondnokság intézményvezetői
pozícióját. Így 2016. május 1-től vagyok a Városgondnokság intézményvezetője. 6 év kivételével, egész életemet Emődön éltem.
Szüleim is Emődiek.
Elkötelezettnek érzem magam a város fejlődésének elősegítését illetően. Szeretném,
ha az embereknek nyugodt, élhető környezetet tudnánk biztosítani a városon belül. Így
az Önkormányzattal együttműködve, lehetőségeink szerint igyekszünk a városlakók kéréseit, igényeit teljesíteni, megvalósítani.
Bódi Csaba
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2016. augusztus 4-én ünnepelte 90. születésnapját Magyari István.
Ezen alkalomból Kazárné Kalber Nikolett alpolgármester asszony és
Tóthné Bodnár Irén címzetes főjegyző asszony köszöntette fel, és adta át
miniszterelnök úr emléklapját, és az
önkormányzat ajándékát. Ezen alkalomból készítettünk az ünnepelttel
egy interjút.
A történet az akkor 17 éves fiúgyermek, háborút megélt időszakát, majd az azt követő életét eleveníti fel. Magyari István Emődi lakos
így kezdi történetét. „Egy elátkozott
nemzedék volt a miénk. Gyerekfejjel
éltük végig a II. világháborút, annak
elvesztését, hazatérésünk után a bizalmatlanság, kirekesztés légkörét,
annak minden hátrányát”
„Magyarország német megszállása, 1944. március 19. után, az ország lakosainak többsége, már érezte, hogy nagy baj van, a németeknek
nincs kilátása a győzelemre és bennünket, magyarokat is mind jobban
bele fognak sodorni a végső pusztulásba. A magyar vezérkar menteni
akarva az emberanyagot, elrendelte
a leventekorú magyar fiatalok kiszállítását. Ez a 14-17 év közötti fiúgyermekeket, köztük engem is érintett.
A 18. életévüket betöltött leventéket
már korábban hadkötelessé nyilvánították és bevonultatták. Így esett,
hogy azonnali behívólevelemet átvéve, Putnokra, onnan Elemérre kerültem kiképzésre. Majd azt követően gyalogmenetben vittek minket
Németországba. A több százas, nem
egy esetben több ezres csoportokban meneteltünk mi fiatalok. Lerongyolódva, éhesen tettük meg utunkat. Visszaemlékezve, ma már megmosolyogtató, de akkor, abban az
időben, Németország élelem szempontjából nagyon keveset szolgáltatott a részünkre. Volt olyan nap, mikor 2 evőkanál főtt krumplit és 1 evőkanál paradicsompürét kaptunk, ez
volt egy ember napi fejadagja. Mondani se kell mennyire kevés ez egy
embernek, egy egész napos mene-

90. születésnap
telést követően. A mai viszonyokhoz képest a tisztálkodási feltételek
is rendkívül korlátozottak voltak. Sajnos a higiénia hiányzott az életünkből. Így annak érdekében, hogy elejét vegyék a betegségeknek, kórokozóknak és nem utolsó sorban az élősködőknek gőzfürdő alatt mosakodtunk. A mai napig hallom, ahogy hajnyírás közben pattogtak a hajunkból
a hajtetvek. Sajnos ez, abban az időben általános problémát jelentett.
Hazatérésemet követően, Nyugatiként minden nap jelentkeznem
kellett a rendőrségen, valamint szavazati joggal sem rendelkeztem az
akkori időkben. Egy láthatatlan bélyeget viseltem. Végül az élet úgy
hozta, hogy 1 hetes iskolát elvégezve munkába álltam, mint vonatkísérő, és egészen 1980-ig, 55 éves koromig ott dolgoztam, majd nyugdíjba
vonultam. Munkásságomat kitüntetéssel jutalmazták. Megkaptam a
Miniszteri Kiváló Dolgozó jelvényt.
Nyugdíjba vonulásomat követően
Emődön, a volt Tanácsházánál vállaltam alkalmi munkákat. Társadalmi munkában ültettem, gondoztam
és nagy szeretettel neveltem a ma
is látható rózsákat az orvosi rendelő
előtti téren. A régi, volt könyvtárban

Emődi Krónika
szeretett feleségem munkáját segítve tevékenykedtem. Felügyeltem
a festést, rendszereztem a könyveket, és ha kellett, polcot szereltem.
Mindemellett a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Felső tagozatosainak
megépített épület felmérésénél is
segédkeztem. Boldog vagyok, hogy
ma, 90 évesen ennyi mindent megéltem. S szeretteim körében vis�szaemlékezhetek az általam megélt
történésekre.”
István bácsi szavait hallva megelevenedtek az emlékek, szárnyra kaptak az érzések. Mintha minden csak
egy perc lett volna. Folytatva beszélgetésünket István bácsi szabadidejében szívesen olvas régi, magyar mesés könyveket, melyek örömet és kikapcsolódást nyújtanak a számára. 2
lánya, 1 fia, 5 unokája és 1 dédunokája, amikor csak tehetik, látogatják. Jelenleg, kisebbik lányával él egy
háztartásban. 52 évig tartó házassága során mindig az egyetértésre, békességre, odaadásra és a szeretetre
helyezték a hangsúlyt. Ez a mai napig lényeges szempont. Köszönjük,
hogy ezt hallhattuk. Ezúton is kívánunk az ünnepeltnek boldog születésnapot és jó egészséget!
Művelődési Ház

Emődi Krónika
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Őseink hagyatéka nyári napközis tábor

Az emődi gyerekek az Önkormányzat által szervezett napközis táborban
vehettek részt június 27-től – július
1-ig. Tábori életünk fő helyszíne az iskola volt. Hétfőn ellátogattunk a mentőállomásra, a rendőrségre. Itt számos új, a mindennapi életben használható információkkal gazdagodtunk, köztük az újraélesztéssel, amit ki
is próbálhattunk az ambu- babán. A
rendőrségen „megbilincseltek” bennünket, viselhettük a golyóálló mellényt és ülhettünk a rendőrautóban
is, ami nagy élmény volt számunkra. Útravalóként a rendőrségen láthatósági mellényt, karkötőt és kiskönyvet kaptunk. Délután íjászkodtunk
és játékos csapatversenyen vettünk
részt. Kedden délelőtt a védőnőknél
az egészségügyi vetélkedőn tudtunk
meg új dolgokat csapatverseny során az étkezésről, a tisztálkodásról és
az egészséges életről. Délután a tájházba vezetett az utunk, a Tehéntánc

banda kis koncerttel köszöntött bennünket, majd régi magyar népi hangszereket próbáltunk ki. Míg a fiúkat
a helyi termelők által készített méz
és a kecskesajt érdekelte jobban, addig a lányok szép néptáncos ruhákba öltözhettek be. Szerdán délelőtt
kézműveskedtünk, origami halat,
képkeretet és karkötőt készítettünk.
Később kukoricacsuhéból szitakötőt
csináltunk. A nagyobbak próbálkozhattak különböző búzából készült díszek fonásával. Csütörtökön ellátogattunk a Pincék közé ahol Sebő Géza
bácsi tartott nekünk érdekes előadást
őseink múltjáról, pincékről, majd az
iskolában ezzel kapcsolatosan totót

töltöttünk ki. Délután kipróbálhattuk
a korongozást vagy a mézeskalácssütést és díszítést. Amíg szép vázák
és tányérok készültek a fiúk által a teremben, addig a tankonyhán szorgosan szaggattuk, díszítettük a nagyon
finom mézeskalácsokat. Az egész iskola teli lett a mézeskalács jó illatával, amit a fiúk is észrevettek, így páran a tankonyhán kötöttek ki. Pénteken szép, szív alakú hűtő mágnest
varrtunk, majd a játszótéren fagyizva
töltöttük el az időt. A tábor befejezéseként délután táncoltunk egy jót. Kipróbálhattuk a néptáncot és a moderntáncot is.
Mindenki szép élményekkel, emlékkel és új ismeretekkel tért haza
péntek délután.
Köszönjük a lehetőséget, reméljük,
jövőre is részesei lehetünk egy hasonlóan hasznos hétnek.
Tergalecz Dóra 8.b

Focitábor
Idén július végén első alkalommal került megrendezésre az Önkormányzat és az Emőd DSE támogatásával
az emődi napközis focitábor. A gyerekek négy korosztályból jelentkezhettek.
Az első nap Gyula tanár bácsi köszöntött bennünket
és csoportokra osztott minket. Minden délelőtt másfél órás edzés volt, utána ebédelni mentünk az iskolába, és délutánonként különféle szabadidős programban
vehettünk részt. Hétfőn egy miskolci játszóházba indultunk, kedden vegyes bajnokságot rendeztünk a műfüves
pályán, szerdán a bogácsi strandra utaztunk. Kalandos
volt a fürdőzés, mert a megérkezésünk után nem sokkal később nagy vihar tört ki. Gyorsan biztonságos helyre húzódtunk, és alig vártuk, hogy vége legyen, mert nagyon szerettünk volna már visszamenni a medencékbe.
Szerencsénkre csütörtökön benti program következett,
mert az idő rossz volt. A Zootropolis mesefilmet néztük

meg. Sajnos hamar eljött a péntek, de a felkeléssel ezen
a napon sem volt gond, ugyanolyan lelkesedéssel indultunk el otthonról, mint minden nap. Ügyességi játékokon lehetett részt venni, amit virsli sütés követett.
A tábor nagyon jó lehetőség volt arra, hogy újra találkozzunk egymással és a napi erőnléti edzések mellett arra is, hogy kiszabaduljunk a négy fal közül és élményekkel gazdagodjunk.
Köszönjük Bodnár Csabának, Hriczó Gyulának, ifj. Fekete Tibornak, Rémiás Mártonnak, Nagy Dánielnek és
Borbély Ágostonnak a kemény edzéseket és hogy vigyáztak ránk.
Reméljük hasonló izgalmak és programok várnak
majd minket jövőre is, mert mindenképpen szeretnénk,
ha lenne foci tábor!
Ludman Csaba 6.a
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Erzsébet-tábor Fonyódligeten

Emődi Krónika

2016-os
Kézműves tábor

A Bükkaljai Alkotók Közhasznú
Egyesülete 5. alkalommal szervezte meg a kézműves tábort. Évről évre
újabbnál újabb kézműves dolgokat
tanulhatunk meg. Nagy örömünkre a foci EB-re való tekintettel szurkoMindig nagy izgalommal várom a tábort, amit az iskola nyertes pályázattal szervez lói nyakláncot is készíthettünk. Továbmeg. Én már idén nem először vettem részt Erzsébet-táborban. Nekem eddig az idei
bá megtanultunk táskát szőni, makratetszett a legjobban. Sok örömteli élményben volt részem.
mézni, belekóstoltunk a gyöngyszöMegérkezés után beköltöztünk a szobákba, s már mentünk is fürdeni. Este tábornyitó volt. Nagyon sokat voltunk a Balatonban és a parton, de az esték voltak a legjob- vésbe, ill. a foltvarrás technikájába is.
bak, együtt a barátokkal. Érdekes programokon vehettünk részt: tetszett a vízi kaland- Minden nap volt egy kis tréfás játék,
park, vízi vetélkedő és a különböző versenyek: sakk, tábori olimpia, stb. Egyik nap kis- ezzel is fejlesztve az ügyességünket.
vonattal kirobogtunk a kikötőbe, onnan egy csodálatos sétahajózáson vehettünk részt Nagy örömmel vártuk a pénteki naát a túlpartra, Badacsonyba. Majd a bazársoron sétáltunk, vásárolgattunk. A szokásos pot, hogy Pappné Erzsike néni pincéKi mit tud versenyen moderntánc csoportunk megint szép helyezést ért el. Csodás idő jénél bográcsozzunk és a nagy melegvolt a tábor első napjaiban, de szerdán este nagyon nagy vihar kerekedett. Így az éjben vízi csatával küzdjünk a forróság
szakai bátorságpróba elmaradt. A mi kedvünket ez nem szegte, sétával, játékkal töltöttük el az utolsó napot. Este pedig a táborzárón sok érem és ajándék gazdára talált, majd ellen. Aztán megjöttek a várva várt
huszárok! Már harmadik éve ismerkekövetkezett a diszkó.
dünk a huszárok életmódjával, viseleNagyon sok kedves és tréfás élménnyel tértem haza. Remélem, jövőre is mehetek!
Sándor Alexandra 7.b tükkel. Természetesen nem maradhatott el most sem a lovagoltatás.
Ezúttal szeretnénk megköszönni
a szervezők munkáját és a huszárok
re kellett válaszolni. Estére megérkeztek a közreműködését.
Farkas László
szülők, a családok a tábor területére, hogy
közösen ünnepeljünk. Elénekeltük a héHodosi László

Hittantábor

Augusztus 8-12-ig napközis hittantábor volt a Római Katolikus plébánián, amit
már harmadik éve rendeznek meg. Ebben
az évben több mint 70 gyerek vett részt a
programokon, 7 évestől 15 évesig.
A hagyományok szerint szentmisével
nyitottuk a tábort. Hétfőn játékos állomásokon ismertük meg egymást, másnap
csapatokban sorversenyeztünk. A bingó
az egyik kedvencem lett, amiben az volt
a feladat, hogy aláírásokat gyűjtsünk úgy,
hogy kérdéseinkre a választ mindig másmás társunknál kaptuk meg. Nagy örömünkre a harmadik napon egy kis kiruccanást tettünk külön busszal. Mezőkövesden strandoltunk, fagyiztunk, csúszdáztunk, nevetgéltünk. A csütörtököt nagyon vártuk, mert az esti sátorozás járt
az eszünkben, de egész nap is sok jó dolog történt velünk. Például saját pólót festettünk „Hittantábor” felirattal, volt templom-kvíz: az Isten házáról szóló kérdések-

ten tanult dalokat. Hiába csepergett az
eső, nem vette el a kedvünket a szalonnasütéstől. Volt, aki esernyő alatt sütötte
a vacsiját, volt olyan, aki kicsit megázott,
de lassan elállt az eső és fellobbant a hatalmas tábortűz. Körültáncoltuk mindnyájan. A családok is ott ültek a kis tüzek mellett. Énekeltünk is a tűz körül rockosan,
gyorsan, hangosan, halkan, szóval „játszottunk a tűzzel”. Fergeteges volt a hangulat, ami nálam hajnal 2-ig, másoknál
reggelig tartott. Utolsó napon, pénteken
szintén remekül szórakoztunk, de szomorúak is voltunk, mert tudtuk, nemsokára
itt a vége. Elköszöntünk egymástól. A hitoktatóktól ajándékot is kaptunk: könyvjelzőt, kitűzőt, és egy „só dobozt”, hogy ne
felejtsük el a tábor mottóját.
Nagyon köszönjük az ifi segítőknek és
a hitoktatóknak a tartalmas programokat,
a megtanult új játékokat, dalokat, a szakácsnak a finomságokat. Ez a hét egy örök
emlék marad!
Mi, hittanos gyerekek megtanultuk,
hogy igaz a mottó: „Mi vagyunk a Föld
sója!”
Tóth Lilla 5.a
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Zenekari tábor

Ezen a nyáron is megszervezésre
került az egy hetes Balatonlellei fúvószenekari tábor immár 13. alkalommal. Mint eddig, most is felléptünk a Balatonlellei Borhéten, amit
minden este az EMŐD BRASS nyitott
meg.
A tábor ideje alatt, három új zenekari darabot sikerült megtanulnunk,
amit a zenekar 25. évfordulója alkalmából megrendezett koncerten foÓriási köszönettel tartozunk,
gunk először bemutatni.
Emőd Város Önkormányzatának,
A próbák és a fellépések közti szabadidőt, fürdéssel, vízi biciklizéssel hogy idén is hozzájárult a tábor költés egy fergeteges pingpong bajnok- ségeihez.
sággal töltöttük.
Koleszár Zsolt

Kirándulás Cserépfaluban
Az idén megnyerte osztályunk a
papírgyűjtést. Amiért elsők lettünk,
egy szabadnapot kaptunk, amit kirándulásra fordítottunk.
Buszos kirándulást terveztünk Cserépfaluba. Első úti célunk a régi Gazdaház volt. Az idegenvezető sok érdekes dolgot mesélt a régi népviseletről
és a szerszámokról. Persze a fényképezés sem maradhatott el. Csodaszép
képeket készítettünk.
A következő helyszín a Suba-lyuk
barlang volt. Hát… sokat szenvedtünk mire felértünk a hegyre, de felértünk! Szép kilátás tárult elénk. Nehéz volt felmászni, egyszer meg is
csúsztam, sőt vissza már gatyafékkel
jöttem le. Mikor a hegyről leértünk,
az ott lévő játszótéren töltöttünk
egy rövid időt. Ezután a Boldizsár Lovas tanyára utaztunk el. Volt ott fekete, fehér, barna ló, szürkemarha
és még szamár is. Ettünk, ittunk, lovagoltunk. Mindenki bátran lovagolt, kecskesajtot kóstoltunk, tanultunk egy vicces dalt, aztán elsétáltunk a Nótaarénába, ahol el is énekeltük. A kirándulást fagyizással zártuk Bükkábrányban.
Csodálatos nap volt! Remélem,
egyszer ti is eljuttok, a szép Cserépfaluba!
Pál Bence 4.b
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Szüreti felvonulás
és ünnepség
Tisztelt Emődi Lakosok!
Emőd Város Önkormányzata és az Emődi Pincegazdák
Egyesülete szüreti felvonulást
és ünnepség szervezését tervezi, amelyet a civil szervezetekkel
és Önökkel közösen szeretnénk
megvalósítani október második
hétvégéjén, azaz október 08-án.
A felvonuláshoz jelentkezőket várunk.
Tervezzük a szőlő műveléséhez hűen illő robikapák felvonulását, valamint feldíszített traktorokkal szállítanánk a felvonulók és fellépők egy részét. Itt lennének a helyi és környező települések hagyományőrzői, akik
népviseletükbe öltözve vennének részt a felvonuláson.
A nap folyamán lecsó főzőversenyt és házi sütemények
versenyét is szeretnénk rendezni a pincék között. Erre a versenyre nemcsak a pincetulajdonosokat várjuk. A szervezők
minden nevező részére biztosítanak főzőhelyet.
Versenyeket is szerveznénk,
(pl. puttonycipelő, hordógurító,
borivó, és óvodások bicikli versenye).
Készítsük el EMŐD BORÁT
(ehhez felajánlásokat kérünk kb.
5-10 kg szőlőt)
A feldolgozáshoz, a kádban
taposáshoz 4-6 fiatal lány jelentkezését várjuk. (16 éves kortól)
Ebben az évben 10 éves a szalonnasütő guinness rekord. Emlékezzünk együtt erre a napra.
A program csak tervezet, a
végleges program a következő
havi újságban fog megjelenni.
További információt Poráczki
András ad, elérhetősége: 0630/387-6360
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Ellátogattunk a múltunkhoz
Április elején kedves meghívást
kapott a Drenka Polska, a település vezetősége és Derenk leszármazottjai a Podhalei Szövetségtől. Ebből a régióból származtak el egykor
a derenkiek. Ezt bizonyítja az is, hogy
három napon keresztül egy Kustwan
(Adam Andrzej)) volt az idegenvezetőnk, egy Remiasz (Maria) a szállásadónk és egy másik Remiasz (Jozef )
vendégelt meg bennünket a hűvös,
esős időben zajló rendezvény közepette. A július 15-17-e között megrendezett Lengyel - Magyar barátság rendezvénysorozat programjain vett részt kis csapatunk. A Drenka
Polskához és a „derenkiekhez” csatlakozott településünk jegyzője,
Tóthné Bodnár Irénke is a férjével
együtt, amit ezúton is köszönünk nekik. A megérkezésünkkor Bukowina
Tatrzanska polgármestere köszöntött bennünket. Egy kulturális est-

tel folytatódott a program, ahol a
Drenka Polska igencsak kitett magáért, méltó szereplője volt az estnek
a lengyel táncos-énekes műsor mellett.
Szombaton Szczawnicán együtt
emlékeztünk meg az ivó kutaknál
Szalay Józsefről, aki elkezdte a települést gyógyfürdőhellyé alakítani. Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, így a dunajeci tutajozás elmaradt. Ez a program egykor szintén
Szalay kezdeményezésére indult el a
gurálok segítségével. Estefelé megkóstolhattuk a „Trizsi asszonyok” finom palóc levesét a gasztronómiai fesztiválon és újra tapsolhattunk a
Drenka Polskának és a többi - főként
lengyel ajkú - előadónak.
Vasárnap lengyel nyelvű szentmisén vettünk részt Tatranska Bialkán,
egy szép fatemplomban és tiszteletünket tettük a temetőben a
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Gogolyák, Kusztvánok és Rémiások
sírjainál. A hivatalos elköszönés előtt
Újterebes (Trybsz) – Árpádházi Szent
Erzsébet tiszteletére megszentelt római katolikus templomába látogattunk el, ami 1567-ben épült hagyományos fatemplom, és értékes
korabeli festmények díszítik.
Kedves, szívélyes fogadtatásban
volt részünk, s tanúi lehettünk, hogy
a magyar neveket milyen tisztelettel
emlegetik ezen a vidéken.
(ELNÖ)

ÚJRA ÉLETRE KELT A DERENKI VÖLGY

200 MONDAT LENGYELÜL

Augusztus 7-én
az Anna harang szavára elindultak az
emberek az idén
is a DERENKI BÚCSÚBA, hogy szüleik, nagyszüleik rajongásig szeretett
Derenkjén
összegyűljenek, örüljenek
egymásnak. A barátok, rokonok, jó ismerősök újra találkoztak,
együtt tisztelegtek őseik emléke előtt a szentmisén és a temetőben, majd együtt élvezték a kulturális műsort, melynek a lengyel és szlovák szereplői mellett az emődiek ugyancsak résztvevői voltak. Színvonalas műsort adott a Drenka Polska, a Pincegazdák Dalárdája és a spontán fellépőnk, Vascsák Kata is.
Sok ember választotta az idén a természetet, a történelmi emlékeket, közel ötszáz látogatója volt a Búcsúnak. Megtisztelte a
búcsút jelenlétével Emőd város jegyzőasszonya, Tóthné Bodnár
Irénke és római katolikus plébánosunk, Kalóczkai Gábor is. Az
időjárás gyönyörű volt, így minden pillanatát élvezhettük a napnak, amiben sok ember munkája benne van évről-évre. Hiszen
számukra ez az egy napos öröm sok napos munkát is jelent. Köszönjük ezt a szép napot nekik és köszönjük azoknak, akik eljöttek és együtt töltötték a napot „Derenkkel”.
(ELNÖ)

Kedves Meglévő és Leendő Tanulóink!
Szeretnénk az Emődi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat - ELNÖ - nevében minél több
embert - különös tekintettel a derenki származásúakra - megszólítani ezzel a tanulós versennyel. Tanuljunk meg sokan, együtt legalább 200 mondatot/kifejezést lengyelül!
Júliusban már jelentkeztünk az első leckével,
augusztusban megjelenik további két lecke.
A verseny kortalan, mindenkit szeretettel várunk! Célunk, hogy megismerkedjünk a lengyel nyelv alapjaival. A nyelvleckék anyaga 8
leckére bontva (8X25 mondat/kifejezés) jelenik meg. A mondatok kiejtésének gyakorlását
megkönnyíti a lengyelül tudó rokonság, baráti kör és az internet világa. A megtanult mondatokból versenyt hirdetünk decemberben,
amelyen 2-3 fős csoportokban lehet részt venni. Előtte, az ősz folyamán közös gyakorlással
segítjük a kiejtés csiszolását.
A nyelvleckék megtalálhatóak a következő
oldalakon:
facebook/Emődi Lengyel Önkormányzat
emod.hu/Önkormányzat/Nemzetiségi
önkormányzat/Önkormányzat hírei
(ELNÖ)
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Megemlékezés
Fájdalom költözött 10 éve szívünkbe.
Nem múlik el soha, itt maradt örökre.
Nem halljuk hangod, nem foghatjuk kezed, Nem lehetünk mi már, soha többé veled. Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
Elváltál tőlünk, akiket szerettél. Fájdalomtól mindig könnyes a szemünk, mert te
gondolatban mindig itt vagy velünk. Hiába borul rád a temető csendje, Szívünkben
élni fogsz mindörökre.

Kiss Béla
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Megemlékezés

Megemlékezés

A virág elhervadt, rövid pár nap alatt.
De emléked szívünkben örökre megmarad. Számunkra te sosem vagy halott.
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

„A temető kapuja szélesre van tárva, Útjait naponta sok-sok ember járja. Van,
aki virágot, mécsest visz kezébe, S olyan is
aki bánatot szívében, Nyolc éve már, hogy
azt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk. Sírod előtt állunk, Te is látod, Körülötted van ma is szerető családod. Még
fáj s talán örökre így marad, De mindig
velünk leszel, az idő bárhogy is szalad.”

Fájdalommal emlékezünk

Dukát Csaba
halálának 4 éves
évfordulójára
édesanyja
és három testvére

Emődi születésű
1940. II. 10.

Elek György
2008. augusztus 8-án itt
hagyott minket. Emléked
örökre megőrizzük
szívünkben.

2006. VIII. 20-án
itt hagyott bennünket
szerető felesége, fia és családja

2 db 85 literes

használt
boroshordó
eladó.
Érdeklődni:
Bene Imre
Emőd, Borbála út 7.
Tel.: 46/477-343

Üzleti célra,
frekventált helyen
lévő ház és a
hozzátartozó közel
1 ha porta eladó.

Érdeklődni:
06-20/9-122-164

Fájó szívvel emlékezünk arra
a szomorú napra, amikor
a legdrágább férj, édesapa,
nagyapa

szerető családod

Szakállas Zsolt

EGY PECHES NAP

Köszönetnyilvánítás

Aznap fordítva gyújtottam meg
a cigarettám,
aznap érettségizés közben a
vizsgabizottság bólogató elnöke
rockernek minősített,
aznap számháborút játszottam egy
mókussal, aki felfedezte, hogy fejtetőmön
egy diadalív ásít,
aznap egy öntelt kukac
kúszott végig a hátgerincemen,
mitől a körülöttem sertepertélő
malacpersely
vég nélkül csuklani kezdett,
aznap bőszen elhatároztam,
hogy ezentúl fogytán lesz
a türelmem,
meg is lett az eredménye,
hirtelen gipszből kiöntött vállapok
lepték el a teraszom,
s étkezősátram lassan felszívódott
a vércseszárnyak viharában,

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet,
amit tőlünk soha de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
csak próbálkozunk élni nélküled!!!!!”

aznap ki se mozdultam otthonról,
csupán csak a földig hajló komló
megakasztott kaszái fújtak körém egy
félig fortyogó üvegtócsát.

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

PAPP FERENC
temetésén megjelentek,
utolsó útjára elkísérve sírjára
virágot helyeztek és mélységes
bánatunkban részvéttel
osztoztak.
A gyászoló család
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Eltelt egy fél év…
Felfokozott kampány után került sor településünkön 2016. február 28-án az időközi önkormányzati választásra. A választást követően az új Képviselő-testülettel nagy
elszántsággal, lendülettel kezdtük
el közös munkánkat, programunk
megvalósítását. Nekem is, és az új
Képviselő-testületnek is a programunkban megfogalmazottak megvalósítása és nem a visszafelé mutogatás volt a fő cél.
A változás elkezdődött, és remélem, sokan látják úgy, hogy nem
rossz irányba.
Nagymértékben nehezítette a
kezdést, hogy a Polgármesteri Hivatalban többen már a választás másnapján felmondtak,
nem volt a művelődési háznak vezetője, nem volt városgondnokság-vezető.
A hivatalba lépést követően elsősorban a városunkban tapasztalható, az emberek között meglévő feszültséget igyekeztünk feloldani. Megszüntettük a korábban
kialakult szembenállásokat. A Tóthné Bodnár Irén címzetes főjegyzőnő irányításával működő Polgármesteri Hivatalban újra nyugodtan lehet ügyeket intézni, a hivatal
munkatársai készséggel állnak rendelkezésre.
Bódi Csabának a Városgondnokság új vezetőjének kinevezésével lendületet vett az intézmény működése, a
város arculatának megváltoztatása.
A meghirdetett programunk végrehajtásának eredményeként megújult a polgármesteri hivatal előtti tér,
valamint a Kossuth út és az Arany János út sarkán lévő 2
db gyalogátkelő.
A 3. sz. főúton kialakításra került egy – régóta várt – új
gyalogos átkelő. Az Ady E. utca és a Geleji utca kereszteződésében megépítésre került a sokak által hiányolt gyalogjárda.
Elkezdődött a Kossuth utcán a járda díszburkolattal történő felújítása. Ezt a munkát ősszel folytatni fogjuk, szándékaink szerint a ciklus végéig a római katoli-

kus templomig szeretnénk a díszburkolatot megépíteni.
A Kossuth utcai járda felújítása mellett, az iskola „B” épületének (régi iskola) udvarán mintegy 300 négyzetméteres felületen díszburkolatot építettünk.
Befejeződött a Petőfi, Tompa és Kölcsey utcák felújítása, karbantartása.
Az év tavaszától – közhasznú munka keretében – a
mintegy 1 hektár területű kertészetben az önkormányzat konyhája részére zöldséget termelünk.
A mások által beharangozott létszámcsökkentéssel
szemben – többek örömére – sikerült a közmunka keretében foglalkoztatottak számát növelni. A korábbi 145
fővel szemben jelenleg 165 fő végez munkát ezen foglalkoztatási forma keretében.
Jelentős mértékben átalakítottuk a szociális támogatási rendszert. Lényegesen enyhítettük a támogatások
igénybevételének feltételeit és jelentősen bővült a szociális juttatások köre, pénzügyi kerete. A középiskolások részére nyújtandó iskolakezdési támogatás összege 5.000
Ft-ról 10.000 Ft-ra, a főiskolai vagy egyetemi nappali tagozatos hallgatók iskolakezdési támogatása 5.000 Ft-ról
15.000 Ft-ra emelkedett. A 70. életévüket betöltött időskorúak részére egyszeri 10.000 Ft támogatást nyújtunk.

A képviselő-testület döntésének eredményeként ma
minden emődi óvodás részére ingyen biztosít az Önkormányzat étkezést és minden emődi iskolába járó diák ingyen kap tankönyvet.
Az Önkormányzat támogatásával több nyári tábor
megszervezésére került sor 240 gyermek részvételével. Ezek: Őseink hagyatéka- hagyományőrző tábor, Erzsébet tábor Fonyódligeten, focitábor, Bükkalja Alkotók
kézművestábora, katolikus hittantábor.
Az elmúlt félévben több pályázatot nyújtottunk be.
Ezek:
- Települési önkormányzatok működési támogatása,
- Petőfi út felújítása,
- Sportöltöző felújítása,
- Pincebeszakadás megszüntetése,
- Belterületi csapadékvíz-elvezetés,
- Óvoda, bölcsőde, konyha építése,
- Kastély óvoda energetikai korszerűsítése,
- Polgármesteri Hivatal és az Általános Iskola „A” (új) épületének energetikai korszerűsítése,
- Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat,
- Sport park kialakítása.
A benyújtott pályázatok közül négyet bíráltak el. Ennek eredményeként 15 millió Ft kiegészítő működési
támogatást kaptunk. Ezen túl 6,6 millió Ft támogatást
nyertünk a „Patika köz” pincebeszakadásának megszüntetésére és közel 20 millió Ft-ot a sportöltöző felújítására. A Petőfi út felújítására benyújtott pályázatunk sajnos
nem járt sikerrel, így a felújítást önerőből végeztük el.
A megújult honlapon egyébként minden aktuális információt, tájékoztatást, így a benyújtott pályázatokat is
folyamatosan láthatják, olvashatják az érdeklődők.
De hogy ne csak a város anyagi értékeiről essék szó,
szeretnék említést tenni arról is, hogy vállalásainknak
megfelelően bővültek az ingyenesen látogatható kulturális programjaink, rendezvényeink (színházi előadások,
labdarúgó EB közvetítése).
Remélhetőleg az előzőekben leírtakból kitűnik, hogy
választási ígéreteinknek megfelelően a társadalom minden rétegének szeretnénk valamit nyújtani.
Minél többet szeretnénk a ciklus végére az ígéretekből megvalósítani, mert természetesen a rosszindulatú
híresztelésekkel ellentétben határozott szándékom ennek a választási ciklusnak a kitöltése.
Szándékaink szerint nem lassítunk, nem állunk meg,
nem hagyjuk magunkat eltéríteni az általunk helyesnek
ítélt útról. Megyünk előre. Továbbra is határozott célunk
olyan város kialakítása, ahol jó élni, ahová jó hazatérni!
Végezetül, de nem utolsó sorban megköszönöm mindenki biztatását, megértését és türelmét. A korábban
megfogalmazott terveink megvalósításához pedig ez
úton is tisztelettel kérem a lakosság további támogatását, mert közösen kell építeni a város jövőjét.
Emőd, 2016. augusztus 29.
Fekete Tibor
polgármester

