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Becsengettek
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Szülőket, Nagyszülőket, Diákokat és Pedagógusokat, meghívott
vendégeinket, valamint minden kedves jelenlévőt a tanév első napján, iskolánk tanévnyitó ünnepségén!
A nemrég elhunyt Eszterházy Péter így írt az ünnepről: „Az ünneptől
főként azt várnánk, hogy legyen! Végre valami ne tőlünk függjön, ne a jókedvünknek, szerencsénknek, boldogságunknak legyen kiszolgáltatva, hanem legyen: mint a természet. Mint
a napsütés. Mi meg ülnénk a kerti fehér karosszékekben, valaki talán még
könnyen mellettünk, és arcunkat a
fénybe tartjuk. Ez volna az ünnep - jön,
amikor ideje van, harmónia és jóság
nő a nyomában, és nemcsak jobbá
változunk, de a másik jóságára is rálátunk.” A tanévnyitó ilyen ünnep, jön,
amikor ideje van, tőlünk függetlenül és a nyomában elinduló tanévtől
kapjuk azokat a lehetőségeket, melyektől jobbá, okosabbá válhatunk.
Persze a szokványos „Mit is ünneplünk ma?” kérdésre valószínűleg nem
kapnánk egységes választ, de abban
biztos vagyok, hogy mindenki tud-

na több okot is felsorolni. Sokan említenék a barátokkal, osztálytársakkal való találkozást, a közös programokat, vetélkedőket és a tudás megszerzésének lehetőségét, amelyre
szükség van az életben. Gorkij szavaival élve: „Nincs hatalmasabb erő,
mint a tudás: a tudással felfegyverzett ember legyőzhetetlen.”
Kedves Gyerekek!
Ezt a tudást nem adják könnyen,
leckéken, házi feladatokon, sok-sok
gyakorláson keresztül vezet az út, de
a végeredmény megéri a fáradtságot. Biztosan sokat hallottátok már
szüleitektől is Petronius elhíresült
mondását: „Bármit tanulsz, magadnak tanulod”. Ennek szellemében
bíztatlak Titeket, hogy ne riadjatok
meg a nehézségektől és éljetek a lehetőségekkel, amelyeket a tanév során biztosítunk számotokra.
Kedves Elsősök!
Ti talán még nem is értitek, milyen nehézségekről beszélek, hiszen
számotokra az iskola még csak kellemes, izgalmas várakozás, a csodák
ígérete. A csibenapon sokan belekóstoltatok az iskolába, jól éreztétek
magatokat, egymással versengve

igyekeztetek bizonyítani, hogy milyen ügyesek vagytok, milyen sokat
tudtok már. Sok játék vár rátok, bíztatlak Titeket, hogy ne veszítsétek el
a lelkesedést és ígérem Nektek, hogy
mindenki megtalálja a maga kis csodáját év végére, tanítóitok ezért mindent meg fognak tenni.
Kedves Szülők!
Önökre is sok feladatot ró a tanévkezdés, hiszen önöknek kell biztosítani mindazt a nyugodt, támogató hátteret, amely elengedhetetlen feltétele a sikernek. Nem könnyű
feladat a mai rohanó világban, amikor időből van talán a legkevesebb,
és sokszor úgy tűnik az egyre növekvő gyermekünk már nem is igényli
az állandó jelenlétünket. De higgyék
el a rutinszerű „Mi volt az iskolában?
kérdéseken túl (melyre a rutinszerű
válasz általában az, hogy: „semmi”)
szükség van a megerősítésre, bíztatásra, ellenőrzésre. Támasszanak elérhető elvárásokat, tűzzenek ki közös célokat, örüljenek együtt a sikereknek.
Kedves Nyolcadikosok!
Nektek ez nagyon fontos év lesz.
A középiskolai rendszer módosul, a
szakképző intézmények átalakulnak,
új elnevezésekkel találkozhattok. Kísérjétek figyelemmel a változásokat,
mi is igyekszünk minden segítséget,

információt megadni a nehéz döntéshez. Ti is tudjátok, nem mindegy
milyen középiskolát választotok. Remélem sokat komolyodtatok a nyáron, és mindent megtesztek azért,
hogy megvalósuljanak az elképzeléseitek. Vegyetek részt a felvételi előkészítőkön, tanuljatok, gyakoroljatok és az eredmény nem marad el.
Kedves Jelenlévők!
Minden tanévnyitó beszéd egyik
kulcsmondata, hogy „a tanév személyi és tárgyi feltételei adottak”, én
ezt most mégis különös örömmel és
elégedettséggel mondom ki. Ennek
egyik oka, hogy teljes a tantestület,
sikerült jól felkészült munkatársakkal pótolni a távol lévőket. Szeretettel köszöntöm iskolánkban Bartha
Erikát, aki angol nyelvet tanít alsó és
felső tagozatban, Deák Ágnest, aki a
3. a osztályfőnöke, Feketéné Orbán
Anitát, aki az 1. a és 3. b osztályokban dolgozik majd, Horváthné Hos�szú Andreát, aki magyart tanít a felső

tagozatban és Pataki-Tóth Juliannát,
aki a 4. c osztályban napközis nevelő.
Sikeres beilleszkedést és eredményes
munkát kívánok valamennyiüknek
és kérem ehhez a szülők segítségét,
támogatását. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak
az elmúlt tanévben nyugdíjba vonult Bóczér Lászlónénak és Lehóczki
Istvánnénak, akik a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesültek, melyet a holnapi nap folyamán vesznek át a Kormányhivatal
dísztermében, valamint szeretnék
gratulálni minden munkatársunknak, aki gyermekáldás elé néz, vagy
az elmúlt hónapokban megszületett
a gyermeke. Jó egészséget kívánok
valamennyiüknek!
A másik oka az örömömnek,
hogy a nyári karbantartás során sikerült olyan munkálatokat is elvégezni mindkét épületben, amelyek
nem csak szebbé, hanem élhetőbbé, használhatóbbá, komfortosab-

bá tették iskolánkat. Gondolok itt a
mosdófelújításra, udvar térkövezésre, járda cserére, csapadékvíz elvezetésre, előtetőre, tetőfelújításra, függönyökre, padtetőkre, szekrényekre és számos egyéb javításra. Köszönettel tartozom a működtető önkormányzatnak, polgármester úrnak, a
városgondnokság dolgozóinak és
a közmunkaprogram keretein belül
foglalkoztatottaknak, hogy támogatásukkal, munkájukkal mindezt lehetővé tették. Külön szeretném megköszönni a szülők nevében a képviselő-testületnek, hogy iskolánk valamennyi tanulója ingyen kaphatja
meg a mai napon a tankönyveket.
Úgy érzem felkészültünk a kihívásokra, a célokat kitűztük magunk
elé, kívánok valamennyiünknek sikerekben gazdag boldog új tanévet
és ehhez sok erőt, kitartást, egészséget! Ezzel a 2016/17-es tanévet
megnyitom.
Szűcs László igazgató
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Önkormányzati hírek
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.
augusztus 25-én tartotta munkaterv szerinti ülését. Az
első napirendi ponton belül az Emődi Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) munkakör betöltésére beérkezett pályázatokat bírálta el a testület. A benyújtott pályázatok alapján a lefolytatott eljárást eredménytelennek nyilvánította. Második napirendi pontban
az Emődi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását fogadta el a testület. Majd
a következő napirendi pontban az Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.29.) Önkormányzati rendelet módosítását tárgyalták meg. A Polgármesteri Hivatal és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata Emőd Város honlapján (www.emod.hu) megtekinthető. A negyedik napirenden belül, az Emődi Gyermekálom Óvoda maximális csoport létszámának túllépését engedélyezte a testület. Az ötödik és hatodik napirendi pont keretén belül, támogatási kérelmet bírált el a
testület. Az Emődi Pincegazdák Dalárdájának és a „Gyermekálom” Alapítványnak 100.000-100.000 Ft összegű támogatást állapított meg. A hetedik napirendi pontban a
Borsodvíz Zrt. által megküldött Gördülő Fejlesztési Terv
2016. évre vonatkozó beruházási, valamint felújítási-pótlási munkák elfogadásáról határozott a testület. A különfélék napirend két pályázat benyújtásának megtárgyalásáról szólt. Az egyik az Europe for Citizens Programme
2. prioritási tengelyének 1. intézkedésére Testvérváros
programban való részvétel, a másik pedig az INTERREG
Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program című pályázat.
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.
szeptember 8-án rendkívüli testületi
ülést tartott. Első napirendi pontban az Emőd 634.
hrsz.-ú közterületen (Patika köz) kialakult
pincebeszakadás helyreállítására beérkezett ajánlatokról döntött a testület. A különfélék
napirendi ponton belül a közterületen történő szükséges gallyazások elvégzésére kapott felhatalmazást a
polgármester és a Városgondnokság vezetője, majd az
Emődi Pincegazdák Egyesületének a szüreti mulatság
megrendezéséhez nyújtott 150.000 Ft támogatásáról
döntött a testület.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Tegyük szabaddá
járdáinkat és
közútjainkat
Emőd Város Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosok, Ingatlantulajdonosok figyelmét,
hogy az ingatlanuk területéről kinövő, illetve a
járdák mellé ültetett fák, bokrok, cserjék ágait megmetszeni szíveskedjenek azért, hogy a
járdákon a biztonságos gyalogos közlekedés
megvalósuljon.
Az önkormányzati közutak egyes szakaszain
nagyon nehéz a gépjárművel történő közlekedés, az utak mentén kiültetett fák és cserjék kiálló ágai miatt. Gyakran két személyautó nem
tud egymás mellett elhaladni, valamint a szemétszállító vagy egyéb gépjárművek sem tudnak az úton úgy végigmenni, hogy ne kelljen
a padkára hajtaniuk, ami miatt az aszfaltos út
széle letöredezik, és megindul az útburkolat
rohamos tönkremenetele. A fentiek miatt fokozottan kérjük a Lakosságot, hogy az utak mentén kiültetett fák ágait, cserjéket úgy megmetszeni, levágni szíveskedjenek, hogy azok a biztonságos közúti közlekedést ne zavarják.
Amennyiben a fenti gallyazásokat az őszi
kertészeti munkák során nem végzik el a lakosok, úgy a közterületeken a Városgondnokság a késő őszi-téli időszakban elvégzi azokat,
melyre Emőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 142/2016. (09.08.) határozata ad
felhatalmazást:
„Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a Városgondnokság vezetőjét, hogy a biztonságos
gyalogos és gépjármű közlekedés érdekében
közterületen, a szükséges gallyazás elvégzése
iránt intézkedjen.”
Kérjük a lakosság megértését és együttműködését!
Vass László
osztályvezető
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A természet bűvöletében

Ezzel a címmel nyílt meg Emődön Nagy István művésztanár úr első, önálló kiállítása az Önkormányzati Hivatalban. A kiállítás keretében a sályi alkotó természet,
táj képei mellett csendéletei, illetve vadászati festményei kaptak helyet. A „Természet bűvöletében” címet viselő kiállítást Fekete Tibor polgármester úr nyitotta meg.
Beszédében bemutatta a művésztanár életútját, pályáját, kiemelve, hogy az elmúlt 45 év alatt több mint 2000
alkotás került ki a művész kezei közül. Polgármester úr elmondta, hogy Nagy István különleges módon kötődik a
természethez, amelyet leginkább a festő mottója fogalmaz meg, amely így hangzik: „A természetet számomra a színek, a formák, az állandó változások halk és erőteljes akkordjai jelentik. Különösen az állatok ragadnak
meg dinamikus mozgásformáikkal, színvilágukkal. Állandóan arra késztetnek, hogy a környezet egy csendes
zugában megbújva, megfigyeljem és vászonra vigyem
egy-egy történés pillanatnyi varázsát.” A tárlat megnyitóján Gyulai József művészúr előadásában Assisi Szent Ferenc – Ima; Szemlér Ferenc – Anyám szólt; Radnóti Miklós – Erőltetett menet című versét hallhattuk. Továbbá
közreműködtek a Reményi Ede Zeneiskola diákjai. Klarinét duót hallhattunk Petruska Petra Mária és Lapostyán
Fanni előadásában, valamint fuvola duót játszott Ragály
Tamara és Gömöri Gréta.
A tárlat 2016. szeptember 30-ig volt megtekinthető az
Önkormányzati Hivatal nyitvatartási idejében.
Művelődési ház

Köszönjük
Augusztus 20.-án nagy megtiszteltetés érte zeneiskolánk fúvószenekarát. A 25 éves Emőd Brass díszoklevelet
kapott a városért tett szolgálataiért. Egyúttal átadásra kerültek az Önkormányzat által varratott új zenekari mellények. Ezért nagy köszönettel tartozunk Emőd Város Önkormányzatának és a varrodában dolgozó szorgos kezű
hölgyeknek. Nagyon örültünk, hogy a városi ünnepi műsorban fő műsoridőben kaptunk lehetőséget a fellépésre.
Koleszár Zsolt karnagy

Augusztus 1. - a Szoptatás és
az Anyatej Világnapja
„Magasztalni kell az anyát,
akinek szeretete nem ismer határt,
s akinek emlőin nevelkedett az egész világ”
/ Gorkij/
A szoptatás a legősibb és legnagyszerűbb módja az
újszülött táplálásának. A legideálisabb a baba szervezete számára, fejlődését ez biztosítja leginkább. Az anyagyermek közti kötődést erősíti, valamint az anya szervezetére is számtalan pozitív hatással van.
1992-től ünneplik világszerte ezt a jeles napot. Idén,
szeptember 9-én ismét lehetőségünk volt együtt ünnepelni szoptatós és várandós kismamáinkkal Emődön. A
városgondnokság vezetője köszöntötte a jelenlévőket,
melyet az óvodások kedves műsora követett. Továbbá
Simon Nóra pszichológus tartott előadást a kötődésről
és válaszolt a felmerülő kérdésekre. Örülünk, hogy sok
anyatejes babát és szoptatós anyukát ünnepelhettünk
és köszönjük a részvételt.
Védőnők

Nagyon kicsi a kép
felbontása!

Emődi Krónika

5

Öreg fiúk focitorna

Szeptember második hétvégéjén,
baráti kezdeményezésre megrendezésre került az I. emődi kispályás
„öreg fiúk” focitorna. Meghívásos
alapon hat csapat részvételével indultak a mérkőzések. Miskolcról két
csapat: Kandó Arcok és a Replay, Hatvanból a Vasutasok, Emődről Urunk
Mennybemenetele Plébánia Fc,
Unicum TK és az Emődi Gyüttmentek
neveztek. Hriczó Gyula és Vass Lász-

ló játékvezetése mellett zajlottak a
mérkőzések. Két csoportba osztotta Bodnár Csaba a csapatokat. 2x12
perces mérkőzéseket játszottunk. Az
eredményekért mindenki lelkesen
küzdött, mint fénykorában.
5. helyért Emődi GyüttmentekUMP Fc: 1:5;
3. helyért Hatvani Vasutasok-Kandó Arcok: 4:2,
1. helyért Replay-Unicum TK: 4:2.
A gólkirályi címet 6 góllal Lehotai
Árpád (Hatvani Vasutasok) nyerte el.
Az eredmények kihirdetése után
vendégül láttuk a résztvevőket egy
tál ízletes étellel, melyet Sándor László készített el.
Köszönjük támogatóinknak és a
torna előkészületeiben, lebonyolításában részt vevőknek a segítséget:
Emőd Város Önkormányzata, Fekete
Tibor polgármester, Bódi Csaba, Lapostyán család, Mensol Kft., Petruska
Ágnes, Tomanic Kft., Tóth Ferencné
Ica néni, Sándor László, Szűcs László, Petruska József és a Papp pékség.
A lelkesedések és a visszajelzések
alapján igyekszünk jövőre is megrendezni.
Ludman Csaba

Papírgyűjtés
Az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2016.
október 18-án és 19-én délután papírgyűjtést szervez a
postagarázs udvarán. Mindkét napon 1300 -1800 óráig
várjuk az összegyűjtött papírokat. A hozott mennyiséget
osztályonként regisztráljuk,
a legaktívabb osztályokat jutalmazzuk.
Köszönjük a felajánlásokat, számítunk az elmúlt
években tapasztalt aktivitásra. A bevételt a tanulók jutalmazására, eszközök vásárlására fordítjuk.
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Őszi egészségmegőrzés
Beköszöntött az őszi, nyirkos,
hűvös időszak, amely nemcsak az
ember közérzetére van nagy hatással, hanem szervezetünket is
jócskán igénybe veszi. Könnyebben fázunk meg, támadnak a vírusok, a szürke borongós idő látványa pedig kedélyállapotunkra
van negatív hatással.
Készüljünk fel a hideg napokra

Télen kevesebb a boltban kapható zöldség és gyümölcs vitamin és
ásványi anyag tartalma, így érdemes az őszi hónapokban minél változatosabban fogyasztani ezekből
a hazai csemegékből. Így biztosíthatjuk azt, hogy szervezetünk kellő mennyiségű vízben oldódó vitaminhoz jusson, amelyek közül a
C-vitaminnak kiemelkedő szerepe
van a nátha és a megfázás megelőzésében. Az őszi hónapok végén,
ha elfogynak az idénygyümölcsök,
ne feledkezzünk meg a citrusfélékről, és a savanyúságokról sem. A savanyítás több értékes vitamin mellett megőrzi például a káposzta ma-

gas C-vitamin tartalmát. A vitaminhiányos táplálkozás a szervezet immunrendszerében sejtszintű károsodást okoz, így megnő az ilyenkor
amúgy is gyakoribb megfázásos betegségek kialakulásának az esélye.
Mozgásra fel

A mozgás jó hatással bír a szervezet egészére: csökkenti a koleszterinszintet, nagy szerepe van a szervezet energia egyensúlyának megőrzésében, és a kedélyünk is derűsebb marad. Öltözzünk fel melegen,
és sétáljunk nagyokat az őszi napsütésben. Ilyenkor már nem olyan
erős a nap sugara, ezért a napsütés jótékonyan hat a szervezetünkre, hozzájárul a D-vitamin raktárak
feltöltéséhez. Egy pár órás kirándulás remek alkalom lehet a felfrissülésre. Akár egyedül, akár barátokkal, családdal indulunk útra, biztos,
hogy hosszútávon meglesz az eredménye. A kerékpározás leginkább a
szív- és érrendszer működésére van
pozitív hatással, így a rendszeres tekerés javítja az erőnlétet, a szerve-
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zet fizikai terhelhetőségét, és persze első osztályú alakformáló.
Továbbra is fogyasszunk minél
több folyadékot: míg nyáron elsősorban a meleg miatt, ősszel és télen a szervezetünk megfelelő működése igényli a bőséges folyadékbevitelt. Ha napi 1,5 – 2, akár 3 liter folyadékot megiszunk a vesénk és a májunk méregtelenítő, salaktalanító feladatát hatékonyabban el tudja látni.
Lehet ez a folyadék tea, ásványvíz, de
ha nyáron nem fogyasztottunk, most
jó hatásúak lehetnek a különböző
gyümölcslevek.
Lelki feltöltődés

Ne csak a testünkre, a lelkünkre
is figyeljünk. Kikapcsolódásként válasszunk olyan tevékenységet, ami
megnyugtat, ellazít. Választhatunk
jógát, különböző meditációs tréningeket, de már az is hatásos lehet, ha
egy kanna meleg teával kellemes,
relaxáló zene mellet kicsit el tudunk
vonulni, kiereszteni a fáradt gőzt. Érdemes elsajátítani néhány meditációs technikát, légzés gyakorlatot, melyeket otthon is végezhetjük.
Szociális és
Egészségügyi Bizottság

Döntenünk kell
Hogy miről is kell döntenünk az október 2-i népszavazás kapcsán? Ha egy szóval kellene megfogalmazni, csak
annyit mondanék, hogy a jövőnkről. Arról kell elmondanunk a véleményünket, hogy akarjuk-e hogy olyan embereket telepítsenek az országunkba, akik nem ismerik
és nem tisztelik a kultúránkat, a vallásunkat, a történelmünket, a hagyományainkat, a nyelvünket. És ha mindez még nem lenne elég, sajnos a bevándorlók nem rendelkeznek az alapvető egzisztenciális háttérrel sem, így
pénzügyileg is terhet jelentenének az országnak, hiszen
az alapvető szociális ellátásokat és juttatásokat a magyar államnak - az általunk befizetett adókból - a részükre is biztosítani kellene. Sokan csak a híradásokból, a televízióból, vagy újságból értesülhettek a menekültválságról, az országon tavaly átzúduló tömegekről és annak minden negatívumáról, a megbénított forgalomról, a szeméthalmokról, a fertőzésveszélyről. Mi Emődön
szerencsés helyzetben voltunk, mert nem vagyunk sem
határmenti település sem pedig a főváros, hogy személyesen is szembesülnünk kellett volna vele. Számos embernek közömbös véleménye van a bevándorlás kérdéséről, azon oknál fogva, hogy véleményük szerint őket

közvetlenül nem érinti. A jelenlegi Európai Uniós elosztás szerint évi 13000 bevándorlót kellene befogadnia
Magyarországnak. Gondoljunk csak bele, ha arra köteleznének bennünket, hogy fogadjuk be a kertünk végébe, az otthonunkba az életerős, - családját sok esetben a saját országukban hátrahagyó - bevándorló fiatalembereket és biztosítsuk nekik a megélhetést. Vajon akkor is közömbös lenne számunkra a dolog? Akkor is úgy
gondolnánk, hogy ez nem a mi problémánk, ez minket
nem érint, nem érinthet! De vajon ez mindig így marad?
A közeljövőben sem lesz ránk közvetlen hatással? Szülőként, édesanyaként, számos nehézséggel, találkozunk az
életben mindannyian, hisz a legjobbat szeretnénk gyermekeinknek, legyenek bármilyen életkorban. Ebben az
esetben a legkevesebb, amit tehetünk, hogy ott leszünk
október 2-án és nemmel szavazunk magunkért, gyermekeinkért, a jövőnkért, hogy nagyobb biztonságban élhessünk az azonos kultúrájú, és vallási értékrendet vallókkal együtt!
Kazárné Kalber Nikolett
alpolgármester
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A nyári véradás nagyon jól sikerült már csak azért is, mert kisvárosunk lakói emberségből, odafigyelésből és segítségnyújtásból jelesre
vizsgázott. Több mint 30-an jelezték
a rendszeres véradókon kívül, hogy
vérüket adják egy életmentő műtéthez, amelyet már tudjuk, hogy sikeres volt és mielőbbi teljes gyógyulást
kívánunk sokunk nevében is.

Véradás!
Nekünk nincs szükségünk fejvadászokra, lasszóra, Colt-ra, vágtató
paripákra, hogy véradókat fogjunk!
Abban bízunk, hogy belső késztetéstől vezérelve, önként jön mindenki véradásra, akár többedmagával együtt.

A nyár végi, kora őszi vérkészlet
gyarapításához várjuk
az önkénteseket
2016. október 5-én (szerda)
14-18 óráig az Emődi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolába.
Véradás előtt mindenki egyen,
igyon, hozza magával a szükséges
iratait.
Véradásszervezők

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS LECSÓ FŐZŐVERSENY
AZ EMŐDI PINCESORON
2016. október 8-án
Felvonulás kezdete 12.30
Gyülekező 12.00
Indulás a Polgármesteri Hivatal előtti térről
Érkezés a Csillagpincéhez 13.00 óra körül
A felvonuláson közreműködnek motorosok, huszárok, mezőgazdasági munkagépek, óvodások, iskolások Emőd Brass Fúvószenekar
Útvonal: Kossuth tér, Kossuth u., Lévai u., Rákóczi u. Bor
u. Kodály Z. u. Csillagpince
A főzőverseny kezdete 9.00 óra, zsűrizés 11.00-tól –
12.30-ig

15.15 Főnix tánccsoport műsora
16.00 Ferenczi Béla nóta énekes
16.20 10 éves a Szallonasütési Guinness rekord
16.25 Főzőverseny eredményhirdetése
16.50 Puttony cipelő verseny, hordó gurító verseny
17.30 Szóka Júlia az Operett Színház primadonnája
18.30 Tombola sorsolás
19.00 Szól a zene Zsíros kenyér parti a zenét szolgáltatja a Flamingó Music
Tábortűzgyújtás. (A tábortüzet meggyújtják az Emődi
Főnix Íjászegyesület tagjai)

PROGRAMOK:
13.15 Emőd Brass Fúvószenekar
13.30 Óvodások, iskolás néptáncos műsora
14.00 Apáca show
14.15 Emőd borához a szőlő begyűjtése, szőlőtaposása közben a helyi hagyományőrzők fellépése: Dalárda,
Tehéntánc Banda, Vityuka, Barátság Nyugdíjas Klub,
Drenka Polska, Tardi Menyecskék

Egésznap: Képkiállítás a régi Emődről, kovács mesterség
bemutatása és kovácsoltvas termékek árusítása, Bükki
Hegyi Vadászok, Cserkészek, ugrálóvár, büfé, Karcagi birkapörkölt kapható
Kisbíró: DEBRECZENI ISTVÁN
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!

Tájékoztatás
Az Emődi Nagycsaládosok Egyesülete szeretettel várja a város lakosságát

2016. október 15-én

19 órai kezdettel tartandó hagyományos

Szüreti Báljára

Helye: az általános iskola aulája
Bevétele az egyesület életét fogja segíteni.
Jegyek az egyesület tagjainál és a megszokott helyeken
október 1-től, legkésőbb október 13-ig vásárolhatók.
Pontos információk a plakátokon lesznek.

Vacsora, zene, büfé
Támogatói jegy ára: 2.200 Ft*
* a támogatói jegy belépésre jogosít
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Közérdekű adatok - Autóbusz közlekedés
Emőd autóbusz fordulótól –
Miskolc autóbusz állomásra
Autóbuszjáratok indulnak
4.25 szabad és munkaszüneti
napokon, valamint tanszünetben
munkanapokon
4.35 iskolai előadási napokon
5.10 munkanapokon
6.00 munkanapokon
6.30 iskolai előadási napokon
7.00 munkaszüneti napok
kivételével naponta
7.50 munkanapokon
12.30 munkaszüneti napok
kivételével naponta
12.31 munkaszüneti napokon
14.10 munkanapokon
16.00 munkanapokon
17.21 a hetek első iskolai előadási
napját megelőző munkaszüneti
napon
18.40 munkaszüneti napok
kivételével naponta
20.14
***
Emőd ABC áruháztól –
Miskolc autóbusz állomásra
Autóbuszjáratok indulnak
4.23 iskolai előadási napokon
4.28 szabad és munkaszüneti
napokon, valamint tanszünetben
munkanapokon
4.38 iskolai előadási napokon
5.01
5.13 munkanapokon
5.54 iskolai előadási napokon
6.03 munkanapokon
6.11 munkaszüneti napok
kivételével naponta
6.19 munkaszüneti napok
kivételével naponta
6.29 iskolai előadási napokon
6.33 iskolai előadási napokon
6.39 munkanapokon

6.41 munkaszüneti napokon
6.58 munkanapokon
7.03 szabadnapokon
7.06 munkanapokon
7.08 munkanapokon
7.11 szabad és munkaszüneti
napokon
7.49 szabad és munkaszüneti
napokon
7.51 munkanapokon
7.53 munkanapokon
7.55 munkanapokon
8.56 munkaszüneti napok
kivételével naponta
8.59 munkaszüneti napok
kivételével naponta
9.11 munkaszüneti napokon
9.16
9.56 munkanapokon
10.09 munkaszüneti napok
kivételével naponta
10.29 munkaszüneti napokon
11.09 munkanapokon
11.29 munkanapokon
12.10
12.21 szabadnapokon
12.33 munkaszüneti napok
kivételével naponta
12.34 szabadnap kivételével
naponta
12.46 munkaszüneti napokon
13.36 munkanapokon
13.46 szabad és munkaszüneti
napokon
13.53 munkanapokon
14.09
14.13 munkanapokon
15.05 munkanapokon
15.06 munkaszüneti napokon
15.11 munkaszüneti napok
kivételével naponta
15.19
15.48 munkanapokon
16.03 munkanapokon

16.19
16.51 munkanapokon
17.24 a hetek első iskolai előadási
napját megelőző munkaszüneti
napon
17.31
17.57
18.43 munkaszüneti napok
kivételével naponta
18.59 VI.1-től VIII.31-ig szabad és
munkaszüneti napokon
19.09
19.37
19.48 munkanapokon
20.17
21.45
***
Emőd Bagolyvár Csárdától –
Miskolc autóbusz állomásra
Autóbuszjáratok indulnak
4.19 iskolai előadási napokon
4.59 naponta
5.52 iskolai előadási napokon
5.55 tanszünetben
munkanapokon
6.09 munkaszüneti napok
kivételével naponta
6.27 iskolai előadási napokon
6.37 munkanapokon
6.39 munkaszüneti napokon
6.54 munkanapokon
6.55 szabadnapokon
7.06 munkanapokon
7.09 szabad és munkaszüneti
napokon
7.45 munkanapokon
7.49 munkanapokon
7.53 munkanapokon
8.54 munkaszüneti napok
kivételével naponta
9.09 munkaszüneti napokon
09.54 munkanapokon
11.07 munkanapokon
12.09
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12.19 szabadnapokon
12.25 munkaszüneti napok
kivételével naponta
12.27 munkaszüneti napokon
12.32 munkanapokon
12.44 munkaszüneti napokon
13.35 munkanapokon
13.44 szabad és munkaszüneti
napokon
13.51 munkanapokon
15.03 munkanapokon
15.04 munkaszüneti napokon
15.09 munkaszüneti napok
kivételével naponta
16.17
16.49 munkanapokon
17.17 a hetek első tanítási napját
megelőző munkaszüneti napon
17.29 munkanapokon
18.35 munkaszüneti napok
kivételével naponta
18.57 VI.1-től VIII.31-ig szabad és
munkaszüneti napokon
19.07
19.46 munkanapokon
20.10
A jelzés nélküli járatok naponta
közlekednek.
***
Emőd ABC Áruháztól –
Mezőkövesd autóbusz állomásra
Autóbuszjáratok indulnak
4.37 munkanapokon
4.54 szabadnapokon
5.28 munkanapokon
5.58
6.16 munkanapokon
6.30
7.01 munkanapokon
7.30
8.04 munkanapokon
8.29 szabad és munkaszüneti
napokon
8.34 munkanapokon
8.59 munkaszüneti napokon

9.05 munkaszüneti napok
kivételével naponta
9.09
10.00 szabad és munkaszüneti
napokon
10.04 munkanapokon
10.34 munkanapokon
11.15 munkanapokon
11.19 szabad és munkaszüneti
napokon
11.49 munkaszüneti napok
kivételével naponta
12.15 naponta
12.45 munkanapokon
13.15 munkanapokon
13.19 szabad és munkaszüneti
napokon
13.49 munkanapokon
14.00
14.17 munkanapokon
14.34 munkanapokon
14.44			
15.04 munkanapokon
15.15 munkanapokon
15.30 szabad és munkaszüneti
napokon
15.49
15.56
16.30
17.04 munkaszüneti napokon
17.05 munkanapokon
17.15
18.04
18.30
18.34
19.10
21.29 munkanapokon
***
Emőd ABC áruháztól Mezőkövesd Gyógyfürdőhöz
Autóbuszjáratok indulnak
08.04
08.34
14.34
14.44

munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
naponta

***
Emőd Bagolyvár Csárdától –
Mezőkövesd autóbusz állomásra
Autóbuszjáratok indulnak
4.56 szabadnapokon
6.18 munkanapokon
6.32
8.06 munkanapokon
8.31 szabad és munkaszüneti
napokon
8.36 munkanapokon
9.01 munkaszüneti napokon
10.06 munkanapokon
10.41 munkanapokon
11.17 munkanapokon
11.21 szabad és munkaszüneti
napokon
11.51 munkaszüneti napok
kivételével naponta
13.17 munkanapokon
13.21 szabad és munkaszüneti
napokon
13.51 munkanapokon
14.19 munkanapokon
14.36 munkanapokon
15.17 munkanapokon
15.32 szabad és munkaszüneti
napokon
15.51
17.06 munkaszüneti napokon
17.07 munkanapokon
18.06
19.12
21.31 munkanapokon
***
Emőd Bagolyvár Csárdától –
Mezőkövesd Gyógyfürdőhöz
Autóbuszjáratok indulnak
08.06 munkanapokon
08.36 munkanapokon
14.36 munkanapokon
A jelzés nélküli járatok naponta
közlekednek.

Emődi Krónika

10

Civil élet a településen
- Bemutatkozik az Emőd Brass fúvószenekar A Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara az Emőd
Brass 25 éve működik. Megalakulását az első fellépéstől számolják, azaz
1991. október 23-tól. Az évek folyamán a zenekar létszáma fokozatosan
nőtt, jelenleg 45 tagja van, akik a zeneiskolának jelenleg is növendékei, illetve régebben növendékei voltak. A
tagok életkora 10-37 év között van.
A zenekar hangszerei: fuvola, klarinét, trombita, tenor, harsona, tuba,
ütők.

A zenekar repertoárjában számos
induló, filmzene és egyéb szórakoztató zenekari feldolgozás van.
A zeneiskola hangversenyein kívül
rendszeresen fellépnek a város ünnepi rendezvényein. Az ország több
pontján is szerepeltek, térzenét adva,
vagy a helyi mazsorett csoportokat kísérve. Az ország határain túl megismerhették a zenekart Lengyelországban, Szlovákiában és Görögországban is.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Szabados
Lászlóné,

özv.

született Bolyós Erzsébet
75 éves

PB - Gázcseretelep

nyílt Emődön, a Kölcsey utca 10
szám alatt, a szeszfőzde udvarán.
Áraink:
11,5 kg-os 3.500 Ft
23,0 kg-os 7.000 Ft

A fúvószenekar karmestere a 19912014-ig Aranyosi György volt, majd
2014-től Koleszár Zsolt vette át a zenekart, aki az emődi zeneiskola növendéke volt és 2014-től a rézfúvó
tanszak tanára.
Művelődési ház

Megemlékezés
Édesanyám halálának első évfordulójára.
„Nem integet többé elfáradt kezed,
Nem dobog már értünk jóságos szíved,
Számunkra Te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok:”

Marczis Józsefné,

jó édesanya és jó testvér temetésén
megjelentek, sírjára virágokat helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak:
Szerettei
Emlékedet megőrizzük.

MEGNYÍLT!

2001-től minden nyáron fúvószenekari tábort szervez a zeneiskola.
2001-2003-ig Bogácson majd 2004től Balatonlellén, ahol részt vesznek a
Borhét rendezvényein.

lánykori neve Soltész Rozália
(Rózsika néni)
2015. szeptember 6-án hunyt el.
Hiányzol lányodnak, unokáidnak,
és két pici dédunokádnak.

Bababörze
és Kacatvásár
az Emődi Piactéren
a régi Coop boltnál.
Időpontja: 2016. október 8-án
szombat 8-11 óráig

Ajándék:
1 db PB tömítés (tömítőgyűrű)

Szeretettel várunk mindenkit, akinek
kinőtt, megunt számára felesleges
holmija van, pl: babaruha, konyhai
felszerelés, saját készítésű holmi, stb.

Érdeklődni:
Vass Józsefnél a szeszfőzdében,
vagy a 06-30-9286-082-es
mobil telefonszámon.

A részvétel ingyenes.
Érdeklődni: 06-30/815-2814
vagy 06-70/388-4658-as
telefonszámokon.

Impresszum
Kiadó:
Emőd Város Önkormányzata
Szerkeszti
a Szerkesztőbizottság
Lapzárta:
2016. október 20.
Elérhetőség:
Tel.: 46/476-156
szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Tördelés, nyomtatás:
Pető Nyomda
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2.
Tel.: 49/414-000

Kirándultak a nagycsaládosok
Augusztus 6.-án három busszal 148 fővel hagytuk el reggel 7 óra előtt Emődöt. Előző nap előkészítettük a paprikás
krumplihoz valót. Szép napnak néztünk elébe. Kicsik és nagyok egyaránt nagy csodálattal néztük a barlang cseppköveit, mely a Vöröstói bejárat és a Jósvafői kijárat 2 kilométerén
elénk tárult. A barlangban csuda jó idő volt, szinte levegőhöz
alig jutottunk, mikor kiléptünk a napra. Aztán csak kis, 300 méteres séta és a Tengerszem tavat csodálhattuk. Buszos utunkat fél óra múlva folytattuk Szögliget felé, ahol Csécsi Peti tagtársunk és kislánya jóvoltából várt minket az ebéd, amit igen
jóízűen fogyasztottunk el. Az ebédért köszönet még Polgár-

mester Úrnak, aki biztosította a hozzávalókat, Kósa Bélának,
aki a savanyúságot adta, Rémiás Istvánnak, aki a Derenki búcsú szervezése közben ránk is szakított időt. Szögliget Önkormányzatának, aki a helyet és az üstöket biztosította és nem
utolsó sorban Emőd Város Önkormányzatának, akinek támogatásával létre jöhetett ez a kirándulás! Kicsit beborult az ég
mire végeztünk az ebéddel, de azért még egy kicsiny, de lelkes
csapat (olyan 30 fő) esőben, megmászta a Szád-vári várat. Fáradtan, jókedvűen, de élményekkel gazdagon indultunk haza!
Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát!
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete

Két keréken ÖKOSAN!
Óvodánk kiemelt célja az egészséges életvitel megalapozása, a környezettudatos magatartás kialakítása. Az egészséges életmód népszerűsítése érdekében egészségvédő programokat szervezünk. Közkedvelt programunk az Autómentes
Nap alkalmából megrendezésre ke-

Meghívó
Emőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját az

1956-os forradalom
és szabadságharc
60. évfordulója alkalmából
tartandó ünnepségre
2016. október 22-én 17.00 órára
az Emődi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolába.
Program:
Ünnepi műsor
Ünnepi köszöntőt mond
Fekete Tibor
Emőd város polgármestere
A műsorban közreműködnek az
Emődi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tanulói
Emőd Brass fúvószenekar
Pecsmány Péter előadóművész
Fáklyás felvonulás és koszorúzás
Emlékezzünk együtt!

rülő „Két keréken ÖKOSAN” elnevezésű projekt.
Rendezvényünk célja: a gyalogos
és kerékpáros közlekedés szabályainak megismertetése, alkalmazása,
a kerékpározás mint sportolás, szabadidős tevékenység felfedezése,
népszerűsítése.

Az idén pályázati támogatással valósítjuk meg célkitűzéseinket. A Foreves Living Products Magyarország Kft. az egészségmegőrző program megvalósítására pályázatot hirdetett, a Forever Kids – Gyermek Egészséges Életmód Támogatási
Program keretén belül.
A pályázati kiírás és projektünk célja összecseng, amely felhívja a figyelmet a mozgás és sport fontosságára,
a tiszta és élhető környezet megvalósulásával a jobb életminőségre, az
egészséges életvitel megalapozására.
Örömünkre pályázatunk sikeres
elbírálást nyert, a programunk megvalósításához a Forever üzleti partnerek 123.500 Ft támogatást nyújtottak.
Az ünnepélyes díjátadás 2016.
szeptember 10-én volt Budapesten a
Papp László Sportarénában.
A jutalmazás és elismerés mellett
lehetőség adódott óvodánk bemutatására, egészségvédő programunk
népszerűsítése.
Matiz Csilla
óvodavezető

Meghívó színházi előadásra
Emőd Város Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és kedves családját
2016. október 28-án pénteken 19.00 órakor megrendezésre kerülő

Indul a bakterház

című színházi előadásra
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába.
A darabot előadja a Sodrás Amatőr Színtársulat.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Belépés díjtalan.

Meghívó
25 ÉVES
AZ EMŐD BRASS

Nagyon sok szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt

2016. október 29.-én
szombaton 17:00 órától

a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola aulájában tartandó jubileumi
hangversenyünkre.
A rendezvény ingyenes.

