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Az 1956-os forradalomra emlékeztünk

Emőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1956-os forradalom
és szabadságharc, 60. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepséget, melyen több százan vettek részt, hogy leróhassák tiszteletüket a forradalom áldozatai előtt. Az ünnepségen köszöntőt mondott Fekete Tibor polgármester, majd az
Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak színvonalas, megható műsorát és Pecsmány Péter lehengerlő előadását láthatta a közönség. Az ünnepség
az Emőd Brass fúvószenekar kíséretében
fáklyás felvonulással és koszorúzással zárult. A koszorúzás során az önkormányzat, a város intézményei, a politikai pártok, a nemzetiségi önkormányzat, és a civil szervezetek helyezték el az emlékezés
virágait a II. világháborús emlékműnél,

amin javításra, pótlásra került a korábban
hiányzó tábla. Köszönjük az ünnepségen
közreműködőknek, az iskolásoknak, a zenekarnak a felkészítő pedagógusoknak,
és Pecsmány Péternek, hogy előadásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy méltó módon tiszteleghettünk az 1956-os forradalom hőseinek emléke előtt.
A továbbiakban Fekete Tibor polgármester
ünnepi beszédét olvashatják.
Tisztelt emlékező, ünneplő közönség!
Hatvan éve annak, hogy 1956. október 23-án és az azt követő napokban
Budapestre szegeződött a világ tekintete.
1956. október 23-án a magyarok elfelejtettek félni. Nevezhették ellenforradal-

már fasiszta csürhének az együtt éneklő, egyet akaró, együtt mozduló sok ezer
magyar embert. Hirdethettek statáriumot a megszálló szovjet csapatok ellen
fegyvert fogó munkások és diákok megrettentésére – Magyarország azon az estén és a következő napokban megtanult
hinni a feltámadásban.
Néhányan már akkor megsejtették a
csaknem három és fél évtized késéssel, az
1989-ben megérkezett jövőt: a magyar
főváros utcáin, Dávid és Góliát küzdelmekor hosszan tartó, halálos sebet kapott a
bolsevizmus.
Az 1956-os forradalom Magyarország
népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma, a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.
A forradalom a budapesti diákoknak az
egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a
fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én.
A mai napon 60 éve annak, hogy Magyarország meggátolhatatlan erővel fejezte a szabadságba vetett hitét és a szabadság iránti vágyát.
60 éve annak, hogy a csend falai leomlottak, és mindenki megbizonyosodhatott arról, hogy a becsület él és tenni kész,
megbizonyosodhatott arról, hogy a be-

csület ereje erősebb, mint a félelemből
épített falak.
A becsület megmutatta: képtelen a
belenyugvásra, képtelen a tehetetlenségre, alapeleme a változtatni akarás, a
cselekvés.
1956 októbere hazánk történelmének
egyik legsötétebb időszakának vetett végett. A Rákosi Mátyás nevével fémjelzett
magyarországi sztálinista diktatúra teljesen áthatotta a mindennapi életet. Senki sehol nem volt biztonságban. A munkahelyeken, az iskolákban, az utcán, sőt
még otthonaikban is a besúgóktól és az
ÁVH-tól retteget szinte mindenki.
Ezrek kerültek hamis vádakkal az Államvédelmi Hatóság börtöneibe, ahol
kínzások, sokéves börtönbüntetés vagy
éppen halálos ítélet lett a részük.
Családok százait telepítették ki lakásukból, és ezreket zártak bírósági ítélet nélkül évekig internáló- és kényszermunka
táborokba.
A teljesen elhibázott gazdaságpolitika
és az erőltetett iparosítás miatt a lakosság
ellátásának színvonala a háborús éveket
idézte.
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a
hatalom látványos jelei mindenütt jelen
voltak, a vörös csillagok, a Rákosi- és Sztálin képek formájában.
A munkahelyre fél órával korábban kellett bemenni, hogy a „kollektíva” együtt
tárgyalja meg a pártlap, a Szabad Nép
cikkeit, mindenki köteles volt fizetéséből
havonta jelentős összeget ún. „békekölcsön” formájában felajánlani.
1956-ban a magyar emberek nemcsak
egy diktatúra ellen lázadtak fel, hanem a
hazugság és a félelem ellen is. Fellázadtak, mert ez becsületbeli ügy volt, amelyért semmilyen áldozat nem volt és nem
lehetett elég nagy.
Ennek az áldozatnak akkor golyózápor
és akasztófa volt, ma – és reményeink
szerint mindörökké – egy egész nemzet
tisztelete és soha el nem múló emlékezete lesz a jutalma.

Tisztelt ünneplők!
Hatvan évvel ezelőtt, 1956-ban az elnyomó rendszert az egész nép söpörte el. A világon páratlan szabadságharc
volt ez, a fiatalok nemzedékével a magyarok élén. A szabadságharc azért folyt,
mert a nemzet szabadon akart dönteni
arról, hogy miképpen éljen. Szabadon
akart határozni sorsa, államának igazgatása felől.
Az 56-os szabadságharcosok legfőbb
motivációja a remény volt. Az 56-os magyarok a reményt választották a reménytelenség korában. Borzalmas túlerővel
kellett szembeszállniuk, mégis harcoltak, s sokan az életüket áldozták.
A mai ünnep megerősít mind
annyiunkat abban, hogy közös céljainkat csak együtt tudjuk elérni.
Emődön a forradalom eseményei
1956. október 24-én kezdődtek, amikor
a helyi hangosbemondón felhívást intéztek a lakossághoz. Kérték, hogy aki
teheti, vegyen részt a felvonuláson, mely
a volt Tanácsháza előtti, I. világháborús
szobornál csúcsosodott ki.
A felvonuláson részt vevő fiatalok egy
része le akarta verni a földműves szövetkezet címerét, de többen megakadályozták. Másnap az iskolában történt választás után a Munkástanács tagjai a községházára mentek, ahol elnöknek Kósa
Lajos volt bírót választották, helyettesének pedig Pozsonyi László tanítót.
A Munkástanács Dorcsák István vezetésével Nemzetőrséget hozott létre. A
Nemzetőrség a lakosság ellátása szempontjából fontosabb objektumok fegyveres őrzését Botár Károlyra, a Tüzép telep vezetőjére, a zavartalan ellátást pedig Tóth Elekre bízta.
A Munkástanács a miskolci egyetemisták részére adománygyűjtésbe kezdett.
Az összegyűlt élelmiszereket a termelőszövetkezet 2 vontatójával szállították
Miskolcra.
A megválasztott Munkástanács 1956.
november 4-ig tevékenykedett. És túlnyomó részt a rend fenntartásával és a

község élelmezésével foglalkozott.
Az Emődön lezajlott események miatt Botár Károly ellen büntető eljárás indult. A miskolci megyei bíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki és 1 év 2 hónapi börtönre ítélte.
Az Emődön történt eseményeknek
nem volt ugyan halálos áldozata, de településünknek is van 1956-os hősi halottja,
Tergalecz Lajos személyében.
Tergalecz Lajos vasgyári munkás volt,
aki 1921-ben született és 1956. október
26-án a munkából hazafelé jövet, Miskolcon az ottani események iránt érdeklődve, a rendőrség épülete előtt érte a halálos lövés.
Nyugodjon békében!
Az emődi temetőben tegnap koszorút helyeztünk el az Önkormányzat nevében Tergalecz Lajos síremlékén.
Tisztelt megemlékezők!
1956 kristálytiszta bizonyítéka annak, hogy csak az lehet szabad, akiben
él a becsület. Sem hatalom, sem erőszak, sem brutalitás, sem íróasztalnál elkövetett hazaárulás nem képes túllépni
a nemzet becsületének ítéletén.
Amíg bennünk él az 56-osok becsülete,
addig nem létezhet számunkra válságos
helyzet. Amíg bennünk él az 56-osok becsülete, nem érezhetjük magunkat tehetetlennek és erőtlennek az előttünk álló
kihívások előtt.
Tisztelt emlékező közönség!
Az 1956-os forradalom mára igazi történelmi eseménnyé vált. Az ország lakosságának nagy része, különösen a fiatalabb generációk, már csak a történelemkönyvek lapjain, nosztalgiázó idős emberek visszaemlékezéseiben és ünnepi beszédekben találkoznak 1956-tal.
Ez részben így van rendjén, hiszen 60
évvel ezelőtt történt eseményekről van
szó, a forradalom résztvevői és tanúi közül egyre kevesebben vannak már közöttünk.
Ennek ellenére október 23-a több kellene, hogy legyen, mint egy fejezet a tör-
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ténelemkönyvben, vagy egy piros betűs
ünnep a naptárban. Az 1956-os forradalom történelmünk azon ritka pillanatai
közé tartozott, amikor szinte az egész ország egy emberként lépett fel egy közös
ügy érdekében. A közös ügy a sztálinista típusú diktatúra elsöprése és a szovjet
megszálló csapatok kivonása volt.
1956 októberének utolsó napjaiban e
két célért küzdött mindenki. Ki szóval, ki
fegyverrel. Mégis a forradalom kirobbantóinak és részvevőinek egészen különböző elképzelései voltak a jövőre nézve.
Két dologban azonban mindenki
egyetértett: véget kell vetni a kommunista diktatúrának és a szovjet megszállásnak. Ezért vállalt miniszterelnökséget
Nagy Imre és miniszteri tárcát sok kiváló
ember, ezért fogtak fegyvert a „pesti srácok” a Corvin-közben, a Széna téren, valamint Budapest és az ország más pontjain.
1956 októberében nagyon sok embernek kellett egész életére kiható döntést
hoznia. Volt, akinek ez a döntés később
az életébe került, másoknak hosszú börtönéveket vagy több évtizednyi emigrációt jelentett. A fegyveres erők és testületek tagjainak szintén nehéz volt a döntés:

sokan közülük olyan helyzetbe kényszerültek, hogy választaniuk kellett az ország
alkotmányára tett esküjük, elöljáróik parancsa és saját személyes meggyőződésük között.
Néhány napig úgy tűnt, hogy október
23-a felszabadultsága és öröme, tartós
változásokat eredményezhet. Ez az illúzió
azonban hamar szertefoszlott. A Kossuth
téri támadás, a Köztársaság téri vérfürdő, majd a november 4-től induló szovjet támadás, Nagy Imréék letartóztatása, majd 1958-as kivégzése világossá tette, hogy 1956 emléke hosszú évtizedekre
leginkább a tehetetlen elkeseredés érzését idézi fel mindazokban, akiket nem tévesztett meg a hivatalos propaganda.
A lyukas zászló, amelyből október 23án a Bem téren bicskával kivágták a Magyarországot a szovjet birodalom gyarmatává címkéző vörös csillagos, búzakalászos régi címert, sokmillió magyar lelkében évtizedekig őrizte az álmot: lesz még
egyszer boldog, szabad, demokratikus
Magyarország!
Tisztelt emlékező közönség!
Emlékezzünk a halottakra, a hősökre, a
„pesti srácok”-ra, mindazokra, akik az ut-

Önkormányzati hírek

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 21-én rendkívüli
testületi ülést tartott, ahol költségvetést érintő kérdésekben döntött. A testület megtárgyalta továbbá, hogy a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat rendszeréhez nem kíván csatlakozni.
Emőd Város Önkormányzat Képviselő testülete 2016. október 6-án rendkívüli testületi ülést tartott. Az első napirendi pontban Veres Péter (Emőd, Dózsa Gy. u. 33. szám
alatti lakos) a Szociális és Egészségügyi bizottság új tagja esküt tett. A második napirendi ponton belül az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet tárgyalta meg és fogadta el a testület. A rendelet Emőd város
honlapján megtekinthető (www.emod.hu). A következő napirendi pontban Emőd város víziközmű rendszerének 2017-2031. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét
hagyta jóvá a testület. A napirendi pont megtárgyalására a szolgáltató Borsodvíz Zrt-t
érintő törvényi kötelezettség miatt vált szükségessé. A negyedik napirendi pontban az
„Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület” támogatási kérelmét tárgyalta a testület és úgy határozott, hogy 50.000 Ft támogatásban részesíti az egyesületet.
Az ötödik napirendi ponton belül az Újra Dolgozom Programok Országos Szövetsége
(3530 Miskolc, Rákóczi u. 12.) és Emőd Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról döntött a testület. A következő napirendi pontban úgy határozott
a testület, hogy 2017. január 1-jei hatállyal az Emődi Gyermekálom Óvoda többcélú,
közös igazgatású köznevelési intézmény lesz, melynek egységei az óvoda és mini bölcsőde. Ehhez kapcsolódik a hetedik napirendi pont, melyben az óvoda hivatalos nevét
2017. január 1-jétől Emődi Gyermekálom Óvoda és Mini Bölcsőde elnevezéssel hagyta jóvá a testület. A telephelyen működő egységek neve:
- Emődi Gyermekálom Óvoda Rákóczi úti Telephelye
- Pöttömke Mini Bölcsőde
A nyolcadik napirendi ponton belül az Emődi Gyermekálom Óvoda munkatervét
véleményezte és fogadta el a testület. Az utolsó két napirendi pontban két ingatlanvásárlási kérelmet tárgyalt meg a testület.
Emőd, 2016. október 17.
Tóthné Bodnár Irén címzetes főjegyző
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cai harcokban áldozták életüket hazájukért.
Emlékezzünk a megtorlás éveiben börtönben raboskodókra, a kisfogház udvarán meggyilkoltakra.
A titkosítás alól 1993-ban feloldott adatok szerint a harcokban 2.652 magyar és
720 szovjet állampolgár esett el.
A forradalom következményeként hozzávetőleg 176 ezer, más adatok alapján
mintegy 200 ezer magyar hagyta el az országot.
Emlékezzünk a túlélőkre, akik évtizedeken át szívükben, lelkükben őrizték a
szabadság álmát, a szabadulás reményét,
a feltámadás hitét.
Ma elsősorban azok emléke előtt tisztelgünk, akik azért áldozták fel karrierjüket, szabadságukat, sőt életüket is, hogy
megteremtsenek egy szabad, független,
demokratikus országot.
Nem rajtuk múlt, hogy akkor, 1956-ban
ez nem sikerülhetett. Mégis hatalmas részük volt abban, hogy ma, 2016-ban egy
szabad, független, demokratikus Magyarországon élhetünk.
Mindezt KÖSZÖNJÜK 56 hőseinek.

Klebovicz Gyula

Induló 56.
Szabadság bontsd ki zászlóid, vezess harcba most minket. Diákok,
munkások, parasztok, védjétek meg
hazátok.
Barikádra föl ifjúság, hív a magyar szabadság, Elnyomó, megszálló zsarnokok, haza takarodjatok.
Barátaink és kedvesünk, szólít
minket nemzetünk, Szabadítsuk fel
az országot, építsünk szebb világot.
E nép ezer éve itt él, nem vált vízzé
még a vér, Ha a szabadság most azt
kéri, adjuk mi oda néki.
Küzdünk és harcolunk érte, tankok ellen puskával, Kedvesünket látjuk elesni, együtt a bajtársakkal.
Lánctalpak túrják e földet, vér és
holtak mindenütt. A magyar szabadságnak testét, tiporják kegyetlenül.
Közben Európa csak nézi, gigászi
küzdelmünket, de nem jön segíteni
nekünk, a szabadságharcunkat.
Elesett bajtársak teste, jeltelen sírban van már. Ott álmodják tovább
ők álmuk, egy független országról.
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Megújult buszmegállók, térkövezés, új parkoló

Október hónapban felújításra kerültek a 3. számú főközlekedési út mentén található buszmegállók. Mindhárom buszmegálló új tetőt és oldalfalakat kapott, valamint az egész szerkezet újra festése történt meg. Az önkormányzat tervei között
szerepel, hogy a jövő évben a Kossuth utcán lévő buszmegállók építése, javítása, karbantartása is megkezdődik.
Szintén ebben a hónapban került befejezésre még a hideg
idő beállta előtt a Kossuth utcán a Deák utca kereszteződéséig
a járda térkövezése. A városgondnokság a jövő évben tovább
szeretné folytatni a térkövezést.
Szintén ebben a hónapban új parkoló épült a temetőnél,
az eddigi a parkolási problémák orvoslására. A mintegy 400
négyzetméteres zúzottköves parkoló a közmunkások közreműködésével, a katolikus egyház hozzájárulásával és Marczis
László vállalkozó támogatásával valósulhatott meg. Akinek ezúton is köszönjük a segítségét.
Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy vigyázzunk az értékeinkre, ne legyen hiábavaló az a munka, melyet a város megszépítése érdekében végeznek a munkatársak!
Városgondnokság

Adventi koszorú készítés
Az Emődi Művelődési Ház és könyvtár Adventi koszorú készítő foglalkozást szervez
felnőttek részére 2016. november 19-én
szombaton 15.00 órától a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
A foglalkozáson részt venni kizárólag előzetes jelentkezés után lehetséges. Az érdeklődőket a jelentkezések sorrendjében regisztráljuk, az első 15 jelentkezőt tudjuk fogadni.

Jelentkezni személyesen a Könyvtárban vagy a 46/476-156 telefonszámon lehet.
A foglalkozás ingyenes! A
Művelődési Ház minden szükséges eszközt biztosít. Minden
résztvevőnek egy koszorú készítésére lesz lehetősége.
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Közösségben előforduló fertőző betegségekről
A fejtetvesség előfordulása évről évre visszatérő jelenség a gyermek-közösségekben.
A fejtetű egy élősködő rovar, amely színét a haj színének
megfelelően változtatja, ovális alakú petéit – amelyet serkének nevezünk – erős cement anyaggal szorosan a hajszálak tövéhez ragasztja. A legtöbb serke rendszerint a halánték – és a tarkótájon található. A serkéből a tetvek 7-8 nap
alatt kelnek ki. Kizárólag az ember vérét szívja. Tünetei a
viszketés és vakarózás, amely felsebzi a bőrt és ennek következtében másodlagos bőrgyulladás alakulhat ki. A fejtetű közvetlen érintkezés útján terjed.
Irtásuk: A gyógyszertárakban beszerezhető tetűirtószerek (PEDEX,..) a tetveket és a serkéket rövid időn belül biztosan elpusztítják! A kezelést – a tetűirtószerhez mellékelt használati utasítás előírásai szerint (!) – gondosan el
kell elvégezni. A készítmények tetűirtó hatásukat a következő hajmosásig megőrzik és a hajra rákerülő fejtetveket
még azok megtelepedése, elszaporodása előtt biztosan elpusztítják. A tetűirtószeres kezeléstől elpusztult serkéket a
gyermek hajáról el kell távolítani.
Megelőzésük: Ennek egyik leghatékonyabb tényezője a szülői gondoskodás! A gyermek tisztálkodásának, fésülködésének rendszeres ellenőrzése nagyon fontos. Fejtetűvel bárki fertőződhet. Megkapni tehát nem szégyen,
de eltitkolni, nem kezelni, továbbadni, és ezzel a közösséget veszélyeztetni felelőtlenség. A tetvesség miatt előforduló szégyenérzet a közvetlen környezetben társadalmi feszültséget okozhat. Gyermekközösségekben az iskola-egészségügyi hálózat (védőnő) szeptemberben, januárban és áprilisban – de fejtetvesség előfordulásakor soron
kívül is – szűrővizsgálatot végeznek és ha tetves gyermeket
találnak – bár ez elsődlegesen a szülők feladata (!) – szükség esetén azok kezeléseket is elvégzik. Ebben a munkában indokolt esetben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi intézetei is közreműködhetnek. Ha
tetves gyermeket találnak, az óvónő, az osztályfőnök értesíti
a szülőket. A gyermek kezelése elsődlegesen a szülők feladata
és kötelessége! Miután a tetű megfelelő kezeléssel rövid időn
belül elpusztítható, ezért a gyermek közösségből történő kitiltásának közegészségügyi indoka vagy jogi alapja nincs.
Amennyiben az ellenőrző vizsgálatok során az iskola-egészségügyi hálózat gyermeke hajában ismételten tetűt vagy serkét talál, közegészségügyi érdekből a kiszűrt gyermeket az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálatnak (ÁNTSZ) illetékes városi/fővárosi kerületi intézetének név szerint kötelesek jelenteni.
A rüh:
Az emberi rühatka szabad szemmel nem látható, kizárólag emberen él, nősténye a finom bőrfelületek hámjában a
bőr felső szarurétegében telepszik meg. A nőstény a szarurétegben 5-10 mm hosszú zegzugos járatokat fúr, ezekben fejlődik és petézik le. A petéből a lárva 1 hét alatt kel
ki. Hámsejtekkel táplálkozik. Leggyakoribb megtelepedési
helyei: kéz, hónalj, s azon bőrfelület, ami jobban nyomásnak van kitéve – pl. hajlatok.
Az első rühatka befúródása a bőrbe többnyire észrevét-

len marad. Ezt követően 10-30 napos lappangási idővel jelentkezik a viszketés. A vakarózás miatt másodlagosan bőrfertőzés alakulhat ki. Kiterjedt, vagy régen fennálló esetben
az egész testfelszínt borítják felmaródott, 1-2mm átmérőjű
kidomborodó apró piros bőrelváltozások. A fertőzés átvitele emberről –emberre szoros érintkezés útján történhet.
Kezelés: első feladat az atkák /peték elölése (Novascabin,
Linimentum Scabidium), ha valamennyi atka elpusztult
úgy a bőrön jelenlevő elváltozások rövid időn belül maguktól eltűnnek. A fertőzött személy kezelésével egyidejűleg az általa használt textíliák (ruha/ágynemű) hatásos
rühatkamentesítéséről is gondoskodni kell. Erre 60°C feletti hőmérséklet (kifőzés, mosás) megfelel. A rühösség azon
fertőző betegségek közé tartozik, amelyet a legteljesebb
testi higiénia mellett is bárki elkaphat.
Az ótvar:
Az ótvar fertőző betegség, mely leggyakrabban gyermekeket érint. Általában piros sebek formájában jelentkezik
az arcon, különösen a száj és az orr körül. A sebek fájdalmasak, viszketnek és mézsárga pörk jelenik meg rajta. Gyorsabb a gyógyulás folyamata antibiotikummal és csökkenti
a betegség fertőző képességét. Az ótvar közvetlen érintkezés útján is terjedhet. Sérült bőrfelületbe könnyebben bejutnak az ótvart okozó baktériumok. A vakarás következtében hegesedés alakulhat ki, illetve a bőr mélyebb rétegeinek gyulladásos megbetegedése.
Megelőzés: higiéniai szabályok betartása, körömvágás,
gyakori kézmosás.
/Forrás: Epinfo, Dr. Harmos Ferenc bőrgyógyász/
Védőnői Szolgálat

Óvjuk meg közös értékeinket
Tisztelettel kérjük önöket, hogy óvjuk, védjük váro
sunk apró szépségeit, mert hiábavaló az Önkormányzat,
a Városgondnokság és a városlakók szépítő szándéka,
ha vannak olyan személyek, akik nem tisztelve az alapvető szabályokat, rongálják városunk környezetét! Sajnálatos módon nem először kell felhívnunk a figyelmet
az értékeink megőrzésére!
Köszönjük, hogy vigyáznak környezetünkre!
Emőd Város Önkormányzata
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Országismereti vetélkedő 2016.

„Skóciában jártunk”
Képzeletben, megízlelve e különleges
világot, melynek jellemzői rögtön felidéződnek, ha Skóciára gondolunk. Mármint a duda, a kockás szoknya, a viccek,
és természetesen Nessi, a szörny. Egy
héten keresztül folyt az ismerkedés, sokat tanultak diákjaink Skócia természeti és kulturális kincseiről. A felföldi játékokban is összemérhették erejüket a diákok, volt kőhajító verseny, szalmabála- és rúdhajítás, a végén bajnokokat is
avattunk.
Az angol nyelvet tanuló iskolásaink évente egy alkalommal valamelyik
célországgal behatóbban ismerkedve a
„témahét” végén összemérik tudásukat.
Hat fős csapatokat állítanak és a tanultakról számot adnak.
A változatosan megkomponált feladatok megoldása, és a pontok megszerzésére irányuló licitálási technika izgalma szemmel láthatóan nagyon élvezetes délutánnal gazdagította tanulóink
iskolai életét. A szellemi kihívásoktól elnyűtten- stílszerűen – teázással és teasütemény (shortbread) fogyasztásával zárult a versenydélután.
A versenyen az alábbi osztályok remekeltek:
1. hely: 8.b osztály csapata: Hajdu Bianka, Hajdu Blanka, Szabó Attila, Szatmári Viktória, Tergalecz Dóra, Varga Gabriella Lili

gol a szállodai szobámba, üvöltözik és
csapkod a papucsával…
- Szörnyű! És te mit szóltál?
- Semmit. Nyugodtan fújtam tovább a
dudámat.
*

2. hely: 7.b osztáy csapata: Besenyei
Henrietta, Farkas Balázs, Kádas Lilla, Kerekes Tamás Dominik, Liska Petra Zoé,
Sándor Alexandra
3. hely: 6.b osztály csapata: Bukta
Bernadett, Gömöri Gréta, Jenei Blanka,
Majorszki Lina Kata, Papp Boglárka, Szabó Fanni
A győzteseknek szívből gratulálunk,
és hálás köszönetet mondunk a szervezőknek, segítőknek és lebonyolítóknak!
Külön köszönjük a városgondnokságnak, hogy a varroda dolgozói segíthettek az ide illő jutalmak elkészítésében.
Végezetül a hét folyamán összegyűjtött
több száz skót viccből ízelítőül néhány:
Londoni élményeit meséli a skót a barátainak:
- Ezek az angolok mind őrültek. Képzeljétek, hajnal háromkor beront egy an-

A skót felesége hazamenvén azt látja,
hogy a fia eszeveszetten rugdossa az udvarban a szomszéd gyereket. Felháborodottan avatkozik közbe:
- Mit csinálsz te? Nem hagyod abba rögtön? Hogy mered rugdosni a kis barátodat, amikor új cipő van rajtad!
*
Glasgowban két skót támasztja a
kocsmapultot:
- Képzelje uram, a feleségem névnapja
és születésnapja is karácsony napjára esik.
- Micsoda véletlen, uram!
- Dehogyis véletlen! mit gondol, miért
épp őt vettem feleségül?
*
Az angol, az ír, meg a skót elhatározzák, hogy közös vacsorát rendeznek.
- Én hozom a húst!- mondja az angol
- Én hozom a tésztát!- mondja az ír
- Én pedig hozom az öcsémet - kontráz
a skót.
Kósáné Schalkház Erzsébet
szaktanár

Rajzpályázat az Állatok Világnapja alkalmából
Az Állatok Világnapjának története 1931-ben kezdődött,
amikor Firenzében, egy környezetvédelmi konferencián a veszélyeztetett fajok helyzetére szerették volna felhívni az emberek figyelmét. A vadon élő állatok után az Állatok Világnapja
mindenfajta állatra kiterjedt és az összes állat ünnepe lett. Az
esemény napját Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének ünnepnapján, október 4-én tartjuk.
Iskolánk pedagógusai számára is fontos tanulóink környezettudatos magatartásának, természet- és állatszeretetének
formálása, ezért október 4-én az Állatok Világnapja alkalmából idén is megkértük alsós tanulóinkat, hogy rajzolják le kedvenc állataikat. A beérkezett rajzokon sokan házi kedvenceiket elevenítették meg, de találkoztunk vadon élő, sőt vízi állatokkal is. Sok rajzot kaptunk, hisz minden gyereknek van egy
kedvenc állata, akár közvetlen környezetéből, akár egy könyv
vagy filmélmény kapcsán. Voltak, akik egy állatkerti séta pillanatait festették meg, kiválasztva azt az állatot, mely akkor a
legjobban tetszett. A sok szép rajz közül kiválasztottuk a legszebbeket, melyből iskolánk alsó folyosóján kiállítást rendeztünk. Tanulóink a mai napig szívesen megállnak előtte, fel-

fedezve egy-egy újabb állatot. Minden évfolyamon a három
legszebbnek választott rajz alkotóját állatokról szóló mesekönyvvel, regénnyel, ismeretterjesztő könyvvel vagy állatos kirakóval jutalmaztuk.
Szűcsné Kovács Tünde
tanító
1. évfolyam: I. Bölöni Gábor 1.b
II. Márton Orsolya 1.b
III. Kassai Lili Hanna 1.a
2. évfolyam: I. Kardos Bálint 2.a
II. Kis Vivien Nina 2.a
III. Recskó Tímea 2.b
3. évfolyam: I. Farkas Bálint 3.b
II. Pogány Zoltán 3.b
III. Tasnádi Liliána 3.a
4. évfolyam: I. Szendrei Arabella 4.a
II. Simon Míra Hanna 4.b
III. Veres Panna 4.b
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Jeles születésnap
Fekete Tibor polgármester és Tóthné Bodnár Irén címzetes
főjegyző köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Kohári
Gáspárné Annuska nénit. Ezen alkalomból készítettünk az
ünnepelttel egy interjút.
1926 szeptembere. 90 év. Nem kevés. Nem kevés átélni,
megélni, jóban s rosszban együtt kitartani, felfedezni, megörökíteni és visszaemlékezni. Emlékezni a gyermekkor dicsérő, olykor szidalmazó szülői gondviselésre, fájdalmasan ható
élet történésékre és az elmúlás tagadhatatlanságára. Városunk ünnepeltje, a 90 éves Annuska néni így osztja meg velünk
történetét.” 8-an voltunk testvérek. Ez akkor, abban az időben
megszokott volt. Szüleim szegénységben, de nagy-nagy szeretettben neveltek minket. Emlékszem, mikor együtt volt a
család édesapám citerázott, -nagyon nagy tehetsége volt hozzá - édesanyám meg énekelt – gyönyörű énekhangja volt – mi
pedig gyerekek táncoltunk anyánk tanítására, s büszkeséggel
töltött el, mikor kislányként édesanyám megdicsért ügyességemért. Máig élénken él bennem e kép. 14 éves koromban,
első munkahelyemen, summásként (varjúpásztor) átéltem a
természeti csapás egyik legfélelmetesebb jelenségét. Történt
ugyanis, hogy a villám a közvetlenül előttünk lévő fába csapott bele, így megmenekülve a végzetes történéstől. Máig
úgy érzem, akkor ott, az én őrző angyalom vigyázott rám.26
éves koromban férjhez mentem. Újszentmargitán volt az esküvőnk. Gyönyörű május 20-i nap volt.Majd jött 1956. októ-
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ber. 30 évesen, egy 3 éves kisgyermek édesanyja voltam. A férjem az állami gazdaságban, gulyásként dolgozott. Én a háztartás vezetése mellett még nagyszámú jószág tartásával és
leadásával próbáltam hozzájárulni a családi költségvetéshez.
Nagyon nehéz volt szegény családként megélni a kötelező beszolgáltatás rendszerét. Volt, hogy édesapám, a börtöntől, elhurcolástól rettegve, a semmiből vásárolt terményt, tápot, éppen azt, amit tudott, azért, hogy azt odaadhassa beszolgáltatás, jóvátétel fejében. Nekünk sem volt mit ennünk, nem még,
hogy azt oda is adjuk. Az éhezés, nyomorúság, rettegés járta
át akkor a családunk mindennapjait. Ki volt adva, ha 1 disznót
vág az ember, akkor abból 5 kg zsírt le kellett adni, függetlenül
attól, hogy a családnak mennyi maradt, vagy maradt e egyáltalán. 1967-ben költöztünk Emődre. Házas éveim alatt, állandó munkahelyem nem volt, de mindig igyekeztem a családunkat segíteni azzal, hogy a piacra vittem, eladtam az általam termelt zöldségeket, házi, kézzel készített csigát árultam. Vevőim
révén, az általam készített csiga még Angliába és Kanadába is
eljutott. Boldogok voltunk. Igyekeztünk mindenben meglátni és megtalálni a szépet, a jót.”Annuska néni szabadidejében
keresztrejtvényt fejt, könyvet, újságot olvas és televíziót néz.
Mindennapjait szeretett családja körében tölti. Ezúton is kívánunk az ünnepeltnek boldog születésnapot és jó egészséget!
Művelődési Ház
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Idősek napja
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális rendelet áprilisi módosításával lehetővé tette, hogy minden 70 év fölötti emődi lakos egyszeri 10.000 Ft-os
támogatásban részesülhessen. A támogatás kifizetése szeptember végén megtörtént, több mint 550 fő részesült benne. De mindezek mellet a már hagyományosnak számító idősek napja is megrendezésre került, az Önkormányzat 2016. október
1-én rendezte meg, ahová minden 70 év fölötti helyi lakos meghívást kapott. Minden résztvevőt egy finom ebéddel és egy kis ajándékkal vártak a szervezők. Az eseményen Tállai András miniszterhelyettes és Fekete Tibor polgármester köszöntötte
a megjelenteket. Polgármester úr külön köszöntötte a résztvevők közül a legidősebbeket Szabó Józsefnét és Ráday Gézát. A kellemes hangulatról Horváth Károly előadóművész és a Drenka Polska gondoskodtak.
Önkormányzat

Október 6-i ünnepség
Országszerte gyertyagyújtással, koszorúzással emlékeztek október 6-án, a nemzeti gyásznapon, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően
Aradon kivégzett tizenhárom vértanúra, és a Pesten kivégzett Batthyányi Lajosra,
Magyarország első felelős miniszterelnökére. Emőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által az Aradi vértanúk tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésen Kovács Géza, önkormányzati képviselő ünnepi köszöntőt mondott, a vértanúk
hazafiasságáról, hazáért való áldozatukról. Majd a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak színvonalas, ünnepélyes műsora következett. Azt követően a megjelentek egy videó bemutatásán keresztül képekben megtekinthették városunk utcáit, tereit, elkészült, felújított épületeit. Ezúton szeretnénk megköszönni a megjelenteknek, hogy részvételükkel megtisztelték a megemlékezést.
Művelődési Ház
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PÁLYÁZATI PROJEKTEK AZ ÓVODÁBAN
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Két keréken Ökosan! egészségvédő programunk az Autómentes napon (szeptember 22-én) és szeptember 23-án került megrendezésre, a Forever Living Products Magyarország
Kft. támogatásával.
Ezeken a napokon óvodásaink 90%-a futóbiciklivel, kerékpárral, rollerrel vagy gyalogosan érkezett az óvodába. A délelőtt folyamán játékos akadálypálya, ügyességi, kerékpáros
feladatok várták a gyerekeket. A helyi Rendőrőrs jóvoltából
egy rendőrautó érkezett óvodánk udvarára, melyet a gyermekek kíváncsian fedeztek fel. A projektzáró napunkon a gyermekek a szülőkkel együtt kerékpáros akadálypályán vettek részt,
melynek sikeres teljesítését jutalomban részesítettünk. Dr.
Gönczi Zsolt kóstolással egybekötve megismertette a jelenlévőket a kiváló minőségű Forever termékkel. A napot a „Közlekedj okosan” interaktív zenés műsor zárta.
A kerékpáros rendezvényünk élményt, sikert és tanulási lehetőséget nyújtott az egészségfejlesztő, szabad mozgás által. A résztvevők a gépkocsi használat helyett más közlekedési
módok (kerékpár, roller, futóbicikli stb) használatával hozzájárultak környezetünk megóvásához - védelméhez.
A családokkal együtt töltött idő nemcsak jókedvet hozott a
mindennapokba, hanem tudatosodott, hogy gyermekeink jövője érdekében „közlekedni Ökosan” érdemes.
Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. támogatásával nagycsoportos korú óvodásaink 2016. szeptember 26án, „Játsszunk zenét a szimfonikusokkal - Történetek Ütemvárosból“ elnevezésű programon vettek részt Miskolcon a Művészetek Házában.
A koncerten a gyermekek maguk is tevékenyen bekapcsolódtak a zenekar „munkájába”, a zenei gyöngyszemek és a muzsikálás minden fortélyának felfedezésébe. Megismerkedtek
komolyzenei művekkel, a szimfonikus zenekar hangszereivel
és a zenei ábécével.
Aktív részesei voltak egy csodálatos, magával ragadó kalandnak a zene világában.
Óvodásaink felejthetetlen koncertélményben részesültek a
Miskolci Szimfonikus Zenekar közreműködésével.
„A zene az kell, hogy ne vesszünk el…”
Matiz Csilla
óvodavezető

Mesenap
2005 tavaszán indult el a Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére a népmesék fennmaradásának és a mesékben élő bölcsességek továbbhagyományozása, mely szerint szeptember 30.
– Benedek Elek születésnapja – legyen a népmesék napja.
A népmese napját, mint minden évben, idén is megünnepeltük a városi gyermekkönyvtárban. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói látogattak el a könyvtárba, ahol kvíz játékban mérhették fel tudásukat a népmesékkel kapcsolatban,
majd mesenézésre került sor, utána közösen, ki kellett tölteniük egy népmesékre vonatkozó kérdéssort. A nap célja az volt,
hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével
foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és
felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé.
Könyvtár
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Megemlékezés

Megemlékezés

„Szívedben nem volt csak
jóság és szeretet,
szorgalom és munka volt az életed.
Feledni Téged soha nem lehet,
csak letörölni a fájó könnyeket”

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis
egyre várjuk. Enyhíti hiányát,
ha álmainkban látjuk. Az ész
megérti, de a szív soha, Hogy
egyszer majd mi is elmegyünk,
ahol Ő van oda. Az élet múlik,
de akit szeretünk, Arra életünk
végéig, könnyes szemmel emlékezünk.

Szomorúan emlékezünk arra
a 25 évvel ezelőtti napra,
amikor

id. DOBAI
JÓZSEF
1991. október 5-én, tragikus
hirtelenséggel elhunyt.
Szerettei

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

TASNÁDI
MIKLÓSNÉ

Már 10 éve elmentél
családodtól:

Katyina
Ferencné
3 gyermeke és Erika

„Már 1 éve, hogy örökre elmentél, itt
hagytál bennünket, búcsút sem vettél.
Itt hagytad azokat, akiket szerettél. Itt
hagytad mindazt, amiért küzdöttél. Szívedben nem volt más, csak szeretet, szorgalom és munka volt az egész életed.
Másképp lenne minden, ha velünk lehetnél, ha hozzánk szólnál, ránk nevetnél.
Szívünkben helyed, nem pótolja semmi,
őrizzük emléked, nem fogunk feledni.”

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

Mándoki
István

2015. október 10-én örökre itt
hagyott minket. Emléked örökre
megőrizzük szívünkben.

Szerető családod.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Tóth
Józsefné

született Árvai Julianna
84 éves

született Orosz Ilona

jó édesanya és jó nagymama
temetésén megjelentek,
sírjára virágokat helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak:

temetésén megjelentek,
sírjára virágot hoztak és
fájdalmunkban osztoztak.

Szerettei

Megemlékezés

Gyászoló család

Emlékedet megőrizzük.
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Remek hangulatban telt az október 8-án megrendezett
szüreti felvonulás és lecsó főzőverseny az emődi pincesoron! A felvonulás a Polgármesteri Hivatal előtti térről indult,
ahol a motorosok, huszárok, mezőgazdasági munkagépek,
óvodások, iskolások, valamint az Emőd Brass Fúvószenekar
is közreműködött. A délutáni rendezvény részeként a színpadon fellépett az Emőd Brass Fúvószenekar, mely az óvodások és iskolások néptánc műsorával folytatódott. Majd színpadra lépett a Duci csapat, zenés táncos Apáca show produkcióval. Ezt követően a helyi hagyományőrző egyesületek, civil csoportok műsora volt látható. A jó hangulathoz a Dalárda, Tehéntánc Banda, Vityuka, Barátság Nyugdíjas klub,
Drenka Polska és a Tardi menyecskék előadása járult hozzá.
A Dalárda nótájára ropták a szőlőtaposást a színpadon elhelyezett nagy kádba. A délután folyamán Ferenczi Béla nótaénekes, akit a Tehéntánc Banda kísért és Szóka Júlia, az Operett Színház primadonnája biztosította a nagyszerű hangulatot, melyet a tombolasorsolás követett. Közben a szalonnasütő Guinness-rekordról peregtek a megemlékezés képei.
Utána a Főnix Íjász Egyesület tábortűz gyújtására került sor.
Végül zsíros kenyér partival zárult az este, melyhez a Flamingó Music szolgáltatta a talpalávalót. A nap folyamán a fellépőket pedig finom gulyáslevessel és pincepörkölttel várta a
szakács és segédei.
A lecsó főzőversenyen 27 csapat indult, melyből különdíjban részesült Vasutasok; Kis-Tóth Béla; Emődi Gyors
szerviz; Duci csapat.

• Harmadik helyezést ért el

a Karcagi fakanálforgatók, valamint KEVI Juhász.

• Második helyezést ért el

Nagyné Piroska, valamint Ponyvás Ili.

• Első helyezésben részesült

a RENEGADES, illetve Ágoston István.

• Kiemelt első díjban részesült Kiss Csabi és barátai
Az emődi szüreti felvonulás célja volt az egész térség, valamint annak kulturális és természeti értékeinek minél jobb
megismertetése, jó hírnevének terjesztése, a hűséges látogatók megtartása és újabbak idevonzása.

Külön köszönet Emőd Város Önkormányzatának, aki anyagi támogatásával az alapanyagot biztosította a finom ebédhez, Szabó Istvánnak, aki a zsíros kenyér partihoz a kenyeret
adta. Köszönet a további támogatóknak: Emőd Város Városgondnokságának, Dinnyés Józsefnek, Debreceni Istvánnak,
Lilla Szalonnak, Barni Tüzépnek, Bajnok Sörözőnek, Gyógyszertárnak, COOP Nyírzemnek, Autó szerviznek (Lőrincz és
fia), Vurom Sándornénak, Iskolának, Óvodának, Öregek Napközi Otthonának, Kőrösi Ferencnek, Emőd Brass Fúvószenekarának, Nyugdíjas Klubnak, Drenka Polskának, Varga Gábornak, Vattai Önkormányzatnak Korán István Attila polgármesternek, huszároknak, motorosoknak, az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak, minden felvonuló jármű
vezetőjének. Továbbá mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a szüreti felvonulás sikeréhez.
Köszönjük mindenkinek, akik felajánlották a szőlőt az
EMŐD BORÁHOZ.
Emödi Pincegazdák Egyesülete

Tisztelt Szakmai Zsűri!
Szatmári János zsűri eln
ök és Szatmári Zoltán
séf
urak, akik az Étrend Ma
gyar Konyhafőnök Egye
sületének szakmai tagjai, ezú
ton szeretnénk megkös
zönni
munkájukat, melyet az
Emődi Pincegazdák Eg
yesülete
által, 2016. október 8-á
n, az emődi pincesoron
megrendezésre kerülő lecsó főz
őversenyen, mint zsűrik
, részt
vettek.
Nagyra tisztelt szakmai
munkájukat, ahol közel
30
féle lecsót zsűriztek, a
versenyzők és a rendező
k legnagyobb megelégedésére.
Önök a szakmát és a ma
gyar
gasztronómiát szerető,
és a magyar konyháért
törekvők munkájukért enge
djék meg, hogy megk
öszönjük
nagyra becsült, elvégzet
t munkájukat és ehhez
további
jó erőt, egészséget és so
k sikert kívánunk.
Tisztelettel
a Pincegazdák Egyesület
ének szervezői.

KÖSZÖNÖM!
Szeretnék köszönetet mondani
a választókörzetem minden
polgárának, aki október 2-án elment szavazni. Örömteli, hogy
54-ből összesen 30 településen
is érvényes és eredményes
volt a népszavazás, ez az adat
megyei és országos szinten is
kimagasló.

A népszaAz érvényesen
vazáson
NEM-mel szamegjelenvazók aránya
tek aránya
Magyarország
B-A-Z. megye
7. számú
választókerület

44,08%
41,71%

98,34%
98,08%

48,34%

98,30%

Október 2-án Magyarország, ezen belül térségünk jövőjére kellett gondolnunk, és a dél-borsodiak ezúttal is bebizonyították, hogy a közös értékek, a
hazafias szellemiség, az összetartás fontos és meghatározó szerepet töltenek
be az életükben. Mindannyian felelősek vagyunk családunkért, gyermekeinkért, én pedig országgyűlési képviselőként a térségem minden lakójáért.
Büszkén mondhatom: ismét kiderült, hogy Dél-Borsodban meghalljuk egymás hangját, tényleges párbeszédeket folytatunk, emellett értékeinkért,
elveinkért képesek vagyunk összefogni és tenni is. Még egyszer köszönöm
mindenkinek, aki elment és szavazott a kényszerbetelepítés ellen!

Tállai András
országgyűlési képviselő

