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25 ÉVE EGYÜTT

Idén töltötte be a 25. évét az Emőd Brass fúvószenekar. Ennek alkalmából népes közönség előtt jubileumi koncertet adtunk október 29-én, melyen közreműködött a Sátoraljaújhelyi Holdfény Mazsorett Csoport.
Megemlékeztünk volt tanárainkról és a sok-sok fellé-

pésünkről. A tagoknak köszönjük a több évi áldozatos
munkát, a támogatóinknak a sok segítséget! Reméljük,
még sokszor 25 évet ünnepelhetünk együtt önökkel.
Koleszár Zsolt karnagy

Új fák ültetése, hirdetőtáblák kihelyezése

November hónapban kivágásra kerültek a járda mellé ültetett szilvafák, melyek gyümölcse szennyezte, illetve balesetveszélyessé tette a járdát. Az egységes utcakép kialakítása céljából született a döntés, hogy az
egész utcaszakaszra egyforma korú és fajtájú facsemeték kerüljenek. Az orvosi ügyeletnél termés nélküli gömbszivar fát, a
Vörösmarty utcától egészen az orvosi rendelőig gömb vérszilva fákat, valamint a rendelőtől a Deák útig gömbakác fákat ültettek. Melyek formájukkal, színükkel, levelükkel díszítve
hozzájárulnak az egységes utcakép kialakítá-

sához. Fontos szempont volt, hogy lombkoronájuk, lehullott termésük ne zavarja sem a gyalogos, sem pedig
az autós közlekedést. Továbbá hirdetőtáblák lettek kihelyezve a Polgármesteri Hivatal melletti térhez, valamint a felújított buszmegállókhoz. Emellett elkészült
a Kossuth út és a Hunyadi út kereszteződésénél
lévő lépcső oldalfalának
térkőburkolása.
Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy óvjuk,
védjük városunk környezetét, hogy ne legyen hiábavaló a befektetett munka, melyet a város megszépítése érdekében végeznek a munkatársak!
Városgondnokság

Nyílt levél

Nyílt levélre válasz

Tisztelt Polgármester Úr, és Tisztelt Képviselő Testület!
Azért szeretném észrevételemet ezúton jelezni, mivel
úgy gondolom másokat is érint az általam leírt probléma.
Tanévkezdéskor a korábbi gyakorlatnak megfelelően, iskolalátogatási igazolással szerettük volna unokám részére igénybe venni az iskolakezdési támogatást. Az unokáim Nyékládházára járnak általános iskolába, mivel az iskola elkezdésekor az élethelyzetük ezt tette szükségessé.
Egyikük hetedikes, másikuk negyedikes. Mivel csak egyiküknek volt ingyenes a tankönyv, ezért a hetedikesnek járt
volna a támogatás. A Polgármesteri Hivatalban szembesültünk a ténnyel, miszerint neki nem jár semmi, mivel a
képviselő testület nem rendelkezett az ilyen esetre. Azt a
felvilágosítást kaptuk, (mivel nem egyedi esetről van szó)
hogy a következő testületi ülésen napirendre kerülhet a
téma, ám ez valószínűleg nem történt meg. Sértőnek tartjuk, hogy emődi lakosként nem kapta meg, azt a támogatást, amit a többi emődi általános iskolába járó tanuló.
Nyékládházán soha semmilyen megkülönböztetés nem
éri, az év közben önkormányzat által nyújtott ajándékok,
támogatások tekintetében (pl.: Mikuláskor, Gyereknapkor…) attól függetlenül, hogy emődi lakhelyű. Lassan eltelik 3 hónap az iskolakezdéstől, és ezek a gyerekek el lettek felejtve?
Tisztelettel: Szűcs Istvánné

Tisztelt Szűcs Istvánné!
Köszönettel vettem nyílt levelét, bár sajnálom, hogy problémájával személyesen nem keresett meg, és így nem volt lehetőség arra, hogy megbeszéljük az Ön által felvetett kérdéseket.
Mindenekelőtt szeretném arról tájékoztatni, hogy településünkön a szociális igazgatással
és a szociális ellátással kapcsolatos szabályokat a Képviselő-testület 5/2016. (IV.29.) rendelete rögzíti. A hatályos helyi rendelet szerint Emőd Város Önkormányzata nem biztosít általános iskolások részére készpénzben kifizetendő iskolakezdési támogatást. Ilyen jellegű pénzbeli támogatást csak a középiskolás diákok, valamint a főiskolai, egyetemi hallgatók kapnak.
Így tehát nemcsak az Ön unokái nem kaptak ilyen pénzbeli juttatást.
Az említett önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdésének c) pontja arról rendelkezik,
hogy a Képviselő-testület „ingyenes tankönyvellátást biztosít az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói jogviszonyban álló, a tanévben ingyenes tankönyvellátásra nem jogosuló tanulók részére”. Tehát nem az Emődön lakó, hanem az emődi általános iskolába járó
diákok számára biztosítunk támogatást. Miután az unokái nem az Emődi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tanulói, a rendelet alapján nem biztosítható az említett juttatás.
Egyébként a levelében leírtak szerint is, unokái azért kapnak különböző alkalmakkor
ajándékot, mert a nyékládházi általános iskolába járnak, függetlenül attól, hogy emődi lakosok. Ez a gyakorlat azonos az emődivel. Emődön is minden, nem emődi lakhellyel rendelkező, de iskolánkban tanuló diák részesül az általános iskolások részére nyújtott támogatásban, kedvezményben.
Szándékaink szerint a továbbiakban is mindent megteszünk azért, hogy a jövőben az általános iskolánkban, valamint a zeneiskolánkban tanulók további kedvezményt, támogatást kapjanak.
Tisztelettel Fekete Tibor polgármester
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Önkormányzati hírek
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 24-én rendkívüli testületi ülést tartott. A Képviselő-testület ezen az ülésen az első két napirendi pont keretében ingatlanokkal kapcsolatos döntéseket hozott. A harmadik napirendi pontban az Emődi Gyermekálom
Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását fogadta el. A különfélék
napirendi pontban
INTERREG Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
pályázat benyújtását szavazta meg a Képviselő-testület.
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 17-én testületi ülést tartott. Az első három napirendi
pontban önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról és módosításáról döntött a
testület. Először a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalására került sor. Ennek során az önkormányzati támogatási
formák, azok feltétel rendszerei, továbbá
az eljárásrendek – a lakhatási támogatás
kivételével – a korábbihoz képest változatlanul maradtak. A támogatások kibővültek a zeneiskola teljes tandíjának átvállalásával és a gyermekeknek nyújtott természetbeni juttatással.
A Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati rendeletben kibővítésre kerültek az Alap felhasználását érintő célok
és szabályozásra került az Alap bevételét
érintő ideiglenes felhasználás.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendeletet módosította a testület azzal, hogy 2017. január 1-től
2018. december 31-ig Terhes Tünde egyéni vállalkozót bízza meg a közszolgáltatási
feladatok ellátásával. Mindhárom önkormányzati rendelet megtekinthető a város
honlapján (www.emod.hu).
A negyedik napirendi pont keretén be-

lül a 2016. évi ellenőrzési tervet módosította a Képviselő-testület. Az ötödik napirendi pontban 2017. évi ellenőrzési tervet
hagyta jóvá, az alábbi témákban: a térítési díj megállapítási, beszedési, nyilvántartási és elszámolási rendjének ellenőrzése
Emőd Város Városgondnoksága költségvetési szervnél, a gépjármű használat és
üzemeltetés vizsgálata Emőd Város Önkormányzatánál és a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata az Emődi Gyermekálom Óvoda költségvetési szervnél. A hatodik napirendi
pontban az Emődi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységeit érintő változások,
kormányzati funkció kódok aktualizálása, valamint a hivatal szervezeti struktúráját érintő átszervezés indokolta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. Az átszervezés révén a hivatal korábbi 20 fős létszáma 19 főre csökkent. A Városi Művelődési Ház és Könyvtár vezetésére legutóbb 2016. július 14-én hirdettünk pályázatot, mely eljárás eredménytelenül zárult, így ismét tárgyalta a testület a pályázati kiírást. A 8. napirendi pontban Emőd Város Önkormányzatának
2016. évi közbeszerzési terve került módosításár. Két olyan nagyobb beruházás
volt az önkormányzatnál -„Belterületi útfelújítás és útkarbantartás Emődön” tárgyú projekt (Petőfi, Tompa, Kölcsey utcák felújítása, karbantartása), valamint
a „Sportöltöző bővítése és felújítása” tárgyú projekt - amely ezt szükségessé tette.
A módosított Közbeszerzési Terv az www.
emod.hu-n megtekintethető. Ezt követően Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására került sor. A 10. napirendi pontban a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata volt ismét napirenden, melyben a testület a felülvizsgálat határidejét 2017. december 31-ére módosította.

Sorozatos rongálások
Tisztelettel kérjük önöket, hogy óvjuk, védjük városunk apró szépségeit, mert
hiábavaló az Önkormányzat és a városlakók szépítő szándéka, ha vannak olyan
személyek, akik nem tisztelve az alapvető szabályokat, rongálják városunk környezetét! Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az újonnan kiültetett csemetefákat
már megrongálták, illetve eltulajdonítottak belőle. Sajnálatos módon két egymást követő hónapban is atrocitások érték városunkat!
Kérjük tisztelettel, vigyázzunk együtt környezetünkre!
Városgondnokság
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A Képviselő-testület a 11. napirendi
ponton belül a Művelődési Ház helyszínét
tárgyalta és bízta meg a Polgármestert,
hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg a tervek elkészítésére. Ez azért vált
szükségessé, hogy amennyiben pályázati
kiírásra kerül sor, úgy rendelkezésre álljon
a terv. A következő négy napirendi pont
a 2017. január 1-jére tervezett Mini Bölcsőde beindításához szükséges módosításokról szólt. Következő napirendi pontokban a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények Alapító Okiratainak módosítását fogadta el a testület. A 20. napirendi
pont az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szólt.
Sportöltöző bővítése és felújítása” tárgyú projekthez a Közbeszerzési Bíráló Bizottság kiegészítésre került egy közbeszerzési szakértővel, valamint a kivitelezéshez szükséges ajánlatételi felhívásról
és annak megküldéséről szólt a döntés.
Ezt követően Képviselő-testület elfogadta a 2017. évi munkatervét. Utolsó napirendi pontként az Emőd 510/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról szóló korábbi ülésen hozott határozat módosításáról döntött a testület. A különfélék napirendi ponton belül az Emődi Karate Sportegyesület – 2017. évet érintő
- 100.000 Ft támogatásáról, Visegrádi Alap
2016. évi kis-, és standard projektek támogatására kiírt pályázati felhíváson való
részvételről és a „Rákóczi” az Emődi Iskolásokért Alapítvány tulajdonában lévő eszközök megvásárlásáról döntött a testület.
A Képviselő-testület úgy határozott,
hogy 2017. december 1-jén 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Városháza
dísztermében.
Emőd, 2016. november 21.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző
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Újra szárnyal a Rakamazi Turul!
2016. szeptember 24-én az Emődi Főnix Íjász Egyesület és Emőd város képviseletében négy fővel neveztünk a
Rakamazi íjász barátaink által rendezett
íjász megmérettetésre.
A verseny Rakamaz és Tokaj között
elhelyezkedő íjász pályán került megrendezésre. A szebb időket látott Rakamazi
Íjász Egyesületet a megszűnés széléről rántotta vissza a helyi önkormányzat vezetése. A város és a helyi vállalkozók támogatásával hosszú idő óta most
először sikerült megrendezniük egy nagyon hangulatos versenyt. Gyönyörű
környezetben, családias hangulatban
haladtunk célról célra. Nagyon büszke
voltam a csapatunkra a tisztes helytállásért. Szükség is volt minden ügyességünkre, hiszen szokatlan célok kerültek
kihelyezésre. Volt, ahol bekötött szemmel kellett lőni, volt ahol kb. 70 méter távolságba helyeztek ki egy harcost ábrázoló célt. Egyszer a királykisasszonyt kellett megmenteni az elrablóitól, másszor
lóhátról kellett lőni előre – hátra és oldal
irányban elhelyezkedő ellenséges katonákra. Büszke voltam, hogy egy cérnán
függő almát a mezőnyben egyedülállóan több Főnixes barátommal egyetemben sikerült eltalálnunk. Persze mondhatnám, hogy a hírnév kötelez, mivel
ahol megjelenik a versenyen ez a nem
könnyű cél, ott szinte mindig kimagasló számban találjuk el az almát a mezőny
többi versenyzőjéhez képest.
A verseny díszvendége Mónus József többszörös távlövő világbajnok
volt, akinek a nevéhez számos távlövő
rekord fűződik. Az ő és tanítványa Prokaj
Kiara (Aki 17 évesen fiatal kora ellenére
már 3D-s íjász világ- és Európa-bajnok.)
vezényletével kipróbálhattuk magun-

kat a távlövés tudományában is. Itt egy
150 méterre kihelyezett ember nagyságú célt kellett eltalálni.
Sajnos senkinek nem sikerült, de cmek választottak el minket a találattól.
Nem búsultunk, hiszen mi nem szoktunk
ilyen távolságba lőni, ráadásul a távlövéshez távlövő íj és vessző dukál, amivel nem rendelkeztünk. Ettől függetlenül nagyon jó szájízzel távoztunk a verseny végeztével, bár ezúttal érem nélkül
tértünk haza.
Külön öröm volt számomra, hogy
új egyenruhánk mindenkinek nagyon
tetszett. Az íjász versenyen és Rakamaz
városában készült képek több, mint felén szerepelünk az egyen kaftánunkban. Felkerültünk a BOON honlapjára, az Észak-Magyarország honlapjára, a
facebook -ra. Immár nem csak lélekben,
hanem külső megjelenésünkben is egységet mutatunk.
Ezúton szeretném megköszönni csapattársaim és jómagam nevében
Fekete Tibor Polgármester Úr, Kazárné
Kalber Nikolett Alpolgármester asszony
és Emőd Város képviselő testületének
nagylelkűségét, kiknek jóvoltából elkészültek kaftánjaink. Köszönöm a varrónők munkáját, akik segítségével megvalósult a megálmodott korhű viselet.
Új öltözékünkben megjelentünk az
Emődi szüreti felvonuláson is, illetve
Mezőkeresztes település vezetése felkért minket, hogy tartsunk egy íjász bemutatót október 23-án, az 1596. október
26-án lezajlott Mezőkeresztesi török elleni összecsapás emlékére, aminek boldogan eleget is tettünk.
Turi Róbert
Emődi Főnix Íjász Egyesület

Szüreti bál
Ha október az Szüreti bál, immár
18 éve. Mindig nagyon készülünk,
mert a Majális után ez a legnagyobb
rendezvényünk most mivel nagykorúak lettünk, sok mindenben eltértünk az eddig megszokottól, a díszítést átterveztük, volt vacsora is és egy
csősz vigyázta minden lépésünket.

Fellépéshez igyekeztünk olyat
találni, amit még nem láttunk itt
Emődön, az ARABESQUE Mozgásművészeti Tánc Stúdió növendékei bemutatójukkal el is varázsolták a vendégeket. A vacsora igen finom lett, köszönet érte Pappné Editkének, gyermekeink ügyeskedtek a
felszolgálásnál, a zenészek is kitettek magukért. Köszönet mindenkinek aki részt vett és ezzel támogatta egyesületünk munkáját. Köszönet
annak aki dolgozott, hogy minden
rendben menjen és köszönet a támogatóknak, Papírboltból Piroskának, Fekete Tibor polgármester úrnak, Kazárné Kalber Nikolett alpolgármester asszonynak, Szűcs László képviselő úrnak, Poráczki András
képviselő úrnak, Kósa Lajos képviselő úrnak, Ludman Csabának, Matiz
Csilla családjának és nem utolsó sorban Lapostyánné Dányi Katalin képviselő asszonynak, aki még dolgozott is, de sokat! Meg kell említeni
még minden olyan egyesületi tagot,
aki nem volt a bálba, de így is hozzájárult az adományjegy megvásárlásával annak sikeréhez.
Emődi Nagycsaládosok
Egyesületének vezetősége

Emődi Krónika

5

Emődre jött a színház
Október 28-án elindult a gőzös az emődi állomásról.
Telt házas előadással debütált városunkban a Sodrás színtársulat darabja, az Indul a bakterház falusi komédia. Az
amatőr színkör nem hazudtolta meg önmagát, nagyon jól
szórakoztatta a közönséget.

Adventi
koszorúkészítő
foglalkozás
Nagyszerű hangulatban telt a november 19-én, szombaton megtartott koszorúkészítő foglalkozás. Az ünnepi készülődésre hangolódva, lelkes és kreatív résztvevők mutathatták meg tehetségüket egy-egy megalkotott koszorú által.
Így szebbnél szebb karácsonyi hangulatú asztali díszek, koszorúk születtek a délután folyamán. A kész alkotásokat mindenki hazavihette, hogy az ünnepi asztal méltó dísze legyen.
A foglalkozáson résztvevők számára minden hozzávaló biztosítva volt.
Művelődési Ház és Könyvtár

Az első felvonás több meglepetést is tartogatott a közönség számára. A játék az összehúzott függöny előtt kezdődött, ahol Bendegúz vezette fel a történetet. Majd az események a szülői házban folytatódtak, ahol a lókupec ajánlkozott,
mint munkaerő közvetítő. Később a darab másik főszereplője,
a Szabó bakter jelentkezett be az állomáshelyén, nem kis derültséget okozva a közönségnek. A falusi komédia tartalmazta a filmből ismert, és már-már szállóigévé váló szófordulatokat, jellegzetes mondatokat és az elmaradhatatlan poénokat.
A komédia végén, a közel két és fél órás előadást, a közönség állva és vastapssal köszönte meg. Ezúton is köszönjük a
Sodrás Amatőr Színtársulatnak.
Művelődési ház

40 éves osztálytalálkozó
1976 nyara fontos dátum volt az életünkben, hiszen ekkor fejeztük be általános iskolai tanulmányainkat.
Valamikor 2016 februárjában fogalmazódott meg a gondolat, hogy jó lenne találkozni 40 év után. 1996 őszén találkoztunk utoljára.
A gondolatot tett követte és 2016
szeptember 24-én húsz ill. negyven év

után köszönthettük újra egymást. Sajnos már nyolcan nem lehettek velünk,
mint ahogyan osztályfőnökünk sem.
Hat osztálytársunk, valamint Ujvári
Lászlóné itt nyugszanak az emődi temetőben. Felkerestük sírjaikat, s emlékeztünk. Ezt követően 18-an beülhettünk régi osztálytermünkbe, ahol még
mécsest gyújtottunk két osztálytár-

sunkért, akik máshol pihennek. Jó volt
újra látni egymást. Kasza Istvánné, Irénke tiszteletbeli osztályfőnökünkkel egy
őszinte, nagyon kellemes, hosszú „osztályfőnöki óra” keretében mesélhettünk életünkről és elevenítettük fel a
régi emlékeket. Sokunk életében voltak nehéz, embert próbáló időszakok,
de mindig tettük a dolgunkat, haladtunk a kitűzött célok felé.
Szépen terített asztalnál fogyaszthattuk el - az Oázis Étteremben - finom
vacsoránkat, ahol jó hangulatban folyt
tovább a beszélgetés. Az este is hamar
elszaladt, néhány fotóval örökítettük
meg ezt a nagyszerű találkozást.
Többünkben fogalmazódott meg a
gondolat, hogy talán nem kellene várni 20 évet egy újabb találkozásig. Esetleg már jövőre is összejöhetne ez a remek társaság.
az 1976-ban végzett
8.b osztály
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Amit jó tudni a csontritkulásról

A csontritkulás alattomos betegség, kezdetben semmilyen klinikai tünetet nem okoz. Első jele egy kisebb baleset,
például egyszerű elesés miatti csonttörés lehet, előrehaladott formájában azonban már a mindennapi élet biztonságát is veszélyezteti.
A csontritkulás a csontok anyagának kóros mértékű megkevesbedése, mely miatt terhelések hatására eltörhetnek. Előrehaladott formájában már egy lehajolás, kisebb tárgy felemelése is
csonttöréshez vezethet. Súlyos esetben a csigolyák a test súlyától összeroppanhatnak, ami görnyedéshez és a testmagasság
csökkenéséhez vezet.
A csontritkulás veszélyei
Leggyakoribb és legsúlyosabb szövődménye a csonttörés, mely általában a gerinc, a combnyak, a medence és a csukló csontjait érinti. Bár a legtöbb beteg viszonylag jól kezelhető
műtétileg, a combnyaktörés jelentős mozgáskorlátozottságot és
halált is okozhat a műtét utáni szövődmények miatt.
A gerinc csigolyatesteinek összeroppanása esés vagy sérülés
nélkül is kialakulhat, mely súlyos fájdalommal járhat és a felépülésig tartó út hosszú. Ha több ilyen jellegű törése van, néhány
centivel csökkenhet a magassága.
Mit tehetünk a megelőzés érdekében?
A séta és a kocogás a szabadban nemcsak a mozgásterápia elengedhetetlen része, hanem biztosítja azt is, hogy szervezetünk
hozzájuthasson a nélkülözhetetlen D-vitaminhoz, amely fontos szerepet játszik a csontok egészségében. Idős korban, amikor már nehezünkre esik a mozgás, akkor is célul kell kitűznünk,
hogy hetente legalább 3-4 alkalommal 20 percet mozogjunk.
Pl. sétáljunk a szabadban. A gyógytorna általános szempontja,
hogy teherviselő és súlyzós edzőgyakorlatok egyaránt szerepeljenek programunkban. Teherviselő testgyakorlatok: séta, tánc,
labdajátékok (pl. kosárlabda, tenisz, röplabda).
FONTOS TANÁCSOK KIALAKULT CSONTRITKULÁS ESETÉN!
• Csökkentsük a megbotlás lehetőségét! Tekintsük át lakóterünket és távolítsuk el a veszélyt jelentő tárgyakat! (megbotlási veszélyt jelenthet: szőnyeg, elektromos vezeték, telefonzsinór, stb.)

Ha a csontanyag a normálisnál nagyobb mértékben épül
le, akkor áll fenn először az oszteopénia, utána pedig a
csontritkulás.

• Legyünk óvatosak csúszós padlófelületen (főleg fürdőszobá•
•
•

•
•
•

ban, küszöbnél, járdaszegélynél)!
Biztosítsunk jó látási lehetőséget - főleg lépcsőházban, kapubejárónál!
Ne emeljünk nehéz tárgyat! (Ha ez feltétlenül szükséges, akkor a
felemeléshez guggoljunk le és emelés közben a terhet tartsuk minél közelebb a törzshöz.)
A padló- vagy talajközeli tevékenységet egyenes törzzsel és
kissé hajlított térddel végezzük - a szerszámok nyele ennek
megfelelő hosszúságú legyen! (Kerti munkánál fokozott óvatosság szükséges.)
Álló vagy ülő elfoglaltságnál a munkafelület derékmagasságban legyen!
Ne utazzunk merev rugózású járművön!
Kényelmes, megfelelő sarokmagasságú lábbelit viseljünk!
Szociális és Egészségügyi Bizottság

KARATE TOBORZÓ
„Az igazi karate azt jelenti, hogy a napi életben a test képzett, a lélek gyarapodott az
alázatosság szellemében, hogy kritikus
időkben végsőkig ragaszkodjon az
igaz ügyhöz.”
(Gichin Funakoshi)
Idén nyáron megalakult az Emődi Karate Sportegyesület. A Miskolci Törvényszék 2016. 09. 16-án hivatalosan is bejegyezte a sportegyesületek sorába. Ez azt
jelenti, hogy a Nyékládházi Karate SE szakosztályaként működő csapat, önálló, helyi sportegyesületté nőtte ki magát. A
klub életéről bővebb információt a
www.emod.hu internetes oldalon, a
sportrovatban olvashatnak.

Ebből az alkalomból az EMŐDI KARATE SPORTEGYESÜLET TOBORZÓT HIRDET
ifjúsági (középiskolások) és felnőtt korúak részére. Korhatár nincs. Bárki, aki úgy
érzi, hogy szüksége van fegyelemre, kitartásra, önbecsülésre, önbizalomra,
céltudatos munkára az egészség megőrzésével, jelentkezzen! Mert a karatéban nem az a fontos, hogy mikor kezdi el valaki, hanem az, hogy mikor hagyja
abba! Feltételek orvosi alkalmasság, büntetlen előélet. Jelentkezni és érdeklődni
lehet személyesen az edzéseken!
Az edzések helye: II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola kis tornaterme.
Ideje: szerda 18-20 óráig,
pénteken 16-17.30 óráig.
Urbán László sensei
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ÖNISMERET
Isten fia megtestesülésének ünnepére készülve sem fölösleges átgondolnunk „helyünket a világban”.
Minden ember személyre szólóan
kapta és kapja Istentől a jó tulajdonságokat. Ezeket felismerni és azokkal élni
kinek-kinek privát joga. Mert még ezt
a mérlegelési lehetőséget is megkapta
mindenki.
Egy artistával gyónása után beszédbe elegyedik a pap és megkérdezi, hogy
mit dolgozik a cirkuszban. A tornász
ott helyben, a gyóntatószék előtt ugrik
egy ügyes szaltót. Meglátja ezt egy idős
néni. Gyónása előtt ijedten suttogja a
papnak: - Tisztelendő úr, tudom, hogy
én is megérdemelném; de könyörgök,
rám ne ilyen penitenciát szabjon ki! (Dr.
Obbágy, L. Önismeret)

GÖRÖGKATOLIKUS
TEMPLOMUNK
KARÁCSONYI
ISTENTISZTELETI RENDJE
December 19.
9.00 –tól betegek, idősek látogatása
(áldoztatás)
16.00-tól karácsonyi közös gyóntatás
Kalóczkai Gábor plébános úrral
16.30 róm.kat. Szentmise

20.00
20.30

December 24.
Betlehemes játék
(iskolás gyermekek)
Karácsonyi zsolozsma

17.00

December 25.
Ünnepi szentmise
(miroválással, antidorosztás)
Vecsernye

8.00
8.30
17.00

December 26.
Utrenye
Szentmise
Vecsernye

8.00
8.30
17.00

December 27.
Utrenye
Szentmise
Vecsernye

8.30

„A szív és az ész együtt mindenre
kész” elv álmodozásra adhat okot. Ha
eltúlozzuk önbecsülésünket, akkor az
„ügyes szaltóból” üres, elhibázott szaltó lesz. S ez nevetség tárgya. Aki viszont szívét és eszét adottságai tudatában mozgósítja, azt elismerés és a hálával teli köszönet övezi. Kétségbeejtő
következményei lehetnek annak a túlzott önértékelésnek, ha időben nem-,
vagy egyáltalán nem veszi észre valaki az áhított cél elérésére való alkalmatlanságát. Az önfeláldozó, felelősségteljes áldozatvállalás ellenben csodálatos
átalakulásokat, örömteljes eredményeket hoz.
Az előttünk álló szent időszakban
felelősséggel gondoljuk át életünket,
életmódunkat, tetteinket, gondolatain-

kat. Ott vagyunk-e, ahová Isten rendelt
bennünket? Úgy élünk-e (a családunkban, munkahelyünkön, településünkön, hazánkban), ahogyan keresztény
emberhez méltóan élnünk kell?
Számomra a biztos útmutató Jézus
Krisztus, aki a vámszedőkből lelkipásztorokat állított; az üldözőkből pártfogókat szerzett.
Nem szégyen lélekben és mindennapi életünkben Krisztus „munkatársaivá„
szegődni!
Tartalmas adventi lelki
készülést kívánok!
Emőd, 2016. november 15.
Kocsis István
görögkatolikus szervezőlelkész

A 2016/17-es tanévben
ismét filharmónia…
A Swing à la Django fellépésével vette kezdetét iskolánkban a filharmónia-koncertsorozat. Ebben a tanévben is három előadásból áll majd ez a program, amely minden évben fantasztikus hangulatot vált ki a nézőtéren diákjaink körében.
A zenekar különleges, egyedi stílust képvisel ötvözve a magyar autentikus
zenét a francia swing és sanzonok világával, valamint összetevője még a tangó és a jazz. Koncertjeiken felidézik a ’30-as, ’40-es évek hangulatát. A zenekar tagjai között olyan zenészek játszanak, akik más neves együttesek tagjaként bejárták a világ nagy zenei színpadait. Itthon sorozatosan sikeres teltházas koncerteket adnak. Így történt ez nálunk is, hiszen a közönségünk mindig
nagyon lelkes, amit ezúton köszönünk. Köszönjük a szülőknek is, akik gyermekeiket nem mindennapi zenei élményhez juttatják a bérlet megvásárlásával,
hiszen „a zene múlhatatlan része az egész emberi műveltségnek.” (Kodály Zoltán)
Lapostyánné Dányi Katalin igh.
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Papírgyűjtést szerveztünk

Sikeresen zajlott október 18-án és
19-én iskolánkban a papírgyűjtés. Megmozdultak az osztályok, hatalmas men�nyiségű papírral töltöttek meg két konténert, több mint 12 tonnát gyűjtöttek.
Két napon keresztül hordták kicsik és nagyok, szülők és nagyszülők, kerékpárral
és teherautóval. Örülünk mindenkinek,
aki fontosnak tartotta, hogy akár 5-10
kg-ot is felajánl az iskola számára, vagy
aki szem előtt tartotta az osztályát a versenyben való minél jobb szereplés reményében. Köszönjük mindenkinek, aki
bármilyen formában segített a gyűjtésben, lebonyolításban.
A nyertes két osztály egy-egy szabadon felhasználható napot kap tanítási időben, melyre programot tervezhet
magának. Az osztályok közötti versenyben az alábbi eredmények születtek:
kg
osztály összesen
4.b
2030
3.b
1504
2.a
985
4.a
609
3.a
580
1.b
544
2.b
473
4.c
250
1.a
245

kg
osztály összesen
5.b
1902
5.a
1081
6.b
1031
7.b
717
8.a
576
8.b
472
6.a
185
7.a
128

Az alábbi tanulóink a legtöbb papírt gyűjtötték,
ezért az ő jutalmuk egy kirándulás a
Diósgyőri Vár „Nagy Lajos Király Kincse” c. várjátékára.

Tóth Lilla

5.a

Papír
/kg
607

Farkas Bálint

3.b

Halkó Gábor

Szoboszlai Ádám

2.a

Papír
/kg
191

405

Garics Péter

5.a

182

5.b

376

Sándor Alexandra

7.b

181

Váradi Péter

5.b

376

Liska Petra

7.b

181

Nagy Eliza

4.b

371

Varga Lili

8.b

165

Gaál Botond

4.b

354

Lovász Emma

7.b

161

Bukta Bernadett

6.b

343

Birinyi Beáta

5.b

135

Kerékgyártó Aida

3.b

324

Kardos Bálint

2.a

135

Ragályi Jázmin

4.a

314

Rublinszki Zsombor

5.b

124

Kerékgyártó Damján

5.b

311

Rublinszki Botond

3.b

124

Kis-Tóth Léda

2.a

308

Nagy Boglárka

2.a

118

Teleki Senon

3.a

262

Tábori Orsolya

2.b

115

Lapostyán Martin

4.b

236

Hajdu Adrián

6.b

115

Lapostyán Milán

4.b

236

Tóth Dávid

6.b

115

Fazekas Norbert

4.b

236

Miczán Adrián

1.a

110

Ragályi Tamara

8.a

226

Rubos Leona

4.a

106

Simon Míra Hanna

4.b

220

Boros Panna

4.b

106

Karsai Dusán

1.b

218

Kállai Vivien

5.a

100

Komlósi Orsolya

5.b

200

Márton Orsolya

1.b

99

Komlósi Ákos

3.b

200

Tóth Lea Viktória

2.a

98

Pál Bence

4.b

197

Szőlősi Ákos

1.b

97

Név

Osztály

Név

Osztály

Szép siker a meseíró versenyen
A Zempléni Gombász Egyesület által kiírt meseíró pályázatra a tanulók osztályfőnöke, Sebőné Borbély Márta talált rá a
Magyar Mikológiai Társaság Facebook- oldalán. Olyan mese
megírására buzdították az érdeklődő gyerekeket, melyeknek
szereplői, hősei gombák.
A megmérettetésre az ország minden részéről érkeztek be
pályamunkák. A pályázat alsó és felső tagozatos diákok körében külön-külön került kiírásra.
Alsó tagozatos kategóriában 54 gyermek vett részt. Ezen a
nagyszabású versenyen Pál Bence 5., Hoban Balázs pedig 1.
helyezést ért el, mindketten a 4. b osztály tanulói.
Az eredményhirdetést és díjátadást 2016. október 17-én
Sárospatakon a művelődési házban tartották, melynek kísérő
eseménye volt a „Gombák a mesékben, képekben és élőben”
című kiállítás, ill. a „Gomboszi” című gombás mesekönyv bemutatója. Az említett könyv írónője, Fedor Ica egyben a pályázat egyik zsűritagja is volt. A zsűrizésben részt vettek még továbbá Kövér Sándorné a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár könyvtárosa, ill. Gécziné Nagy Mária a sátoraljaújhelyi PIM Kazinczy Ferenc Múzeum múzeumpedagógusa.

Az eredményhirdetésen a tanulók nem tudtak részt
venni, így a díjakat postán kapták meg.
A legjobb művek íróit a következő díjakkal jutalmazták:
- gombás mesekönyv és ismeretterjesztő könyv,
- a mese megjelenik a Magyar Gombász országos folyóiratban,
- a mese olvasható lesz a ZGE honlapján, ill. az Egyesület
Facebook oldalán,
- egy gombagyűjtő túra a Zemplénben, melyet 2017 tavaszára terveznek.
Én személy szerint nagyon örülök, hogy az osztályfőnök kérésére, mint kapcsolattartó részese lehettem
mindennek, s szívből gratulálok a tanulóknak az elért
eredményeikért!
Mindkét mese olvasható iskolánk honlapján:
http://www.rakoczi-emod.sulinet.hu/
Vascsák Ágnes
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CSALÁDI NAP AZ ISKOLÁBAN
Immár sokadik alkalommal került megrendezésre az alsó
tagozat szervezésében a hagyományos őszi Családi nap azzal a szándékkal, hogy az iskola és a családok kapcsolatát
erősítsük, valamint élményt nyújtó hétvégi programot szervezzünk. A visszajelzések alapján sikerrel jártunk. Minden évben egy bizonyos téma köré csoportosulnak a Családi nap
feladatai. Idén ez a dió volt. Már az előzetes feladat is egy
dióból készült tárgy elkészítése volt, és mint minden évben,
most is rácsodálkoztunk a rengeteg kreatív ötletre. 43 gyermek adott be a nevezéshez munkát, amit ezúton is szeretnénk megköszönni a segítő szülőknek.
A játékos vetélkedésre november 12-én 15 órától került
sor. Bemelegítésként Vas Krisztina tanító néni vezetésével zenére tornagyakorlatokat végeztek a jelenlévők. A versengést
az 1-2. osztályosok kezdték, gyermek és segítője különböző
ügyességi feladatokon keresztül szerezhetett pontokat. Míg
ők kellemesen elfáradtak a versengés közben, a 3-4. osztályosok szüleikkel, kísérőikkel kézműves foglalkozáson vettek
részt két teremben, tanítók segítségével. A rendezvény félidejében a két csoport helyet cserélt.
Az eredményhirdetésre nem kellett sokat várni, a pontok
alapján a helyezések a következőképpen alakultak:
1-2. osztályosok:
1. helyezett: Juhász Vivien (1.a)
2. helyezett: Puporka Máté (2.b)
3. helyezett: Horváth Andrea Ilona (1.b)
3-4. osztályosok:
1. helyezett: Szomogya Botond (3.b)
2. helyezett: Lapostyán Martin (4.b)
3. helyezett: Ludman Lili (4.a)

A győztes gyerekek és versenytársaik oklevelet, ajándékcsomagot kaptak.
Idén az előzetes feladatként elkészített alkotásokat emléklappal és egy-egy ajándékcsomaggal díjaztuk. A közönség
szavazatai alapján a következő családokat jutalmaztuk:
Rublinszki család, Lapostyán család, Szomogya család,
Facebook szavazás alapján különdíj: Bukszár - Miczán család
A napot egy kis vendéglátás zárta, ahol a résztvevők zsíros
és májkrémes kenyeret fogyaszthattak lilahagymával, paprikával, valamint diós süteményeket és meleg teát. Összességében egy nagyon jól sikerült, részvevők és szervezők által egyaránt élményt nyújtó rendezvény részesei lehettünk. Reméljük, mindenki jól érezte magát és sokan fognak jövőre is eljönni meghívásunkra.
Köszönetet szeretnénk mondani a jutalmazás és a vendéglátás támogatásáért a következőknek:

• Emőd Város
•
•
•
•

Önkormányzata
Városgondnokság Emőd
Barna Zsolt
Faragó Béla
Emőd Gyorsszerviz
Lőrincz és Fia

• Viszokai Erika
• Hlad Gabriella
• a szervezésben és

lebonyolításban részt
vevő dolgozóknak és
pedagógusoknak.

Külön köszönjük a diós süteményt sütő családok szorgalmát:

• Gávai család
• Simon család
• Szőlősi család

• Bartha család
• Lapostyán család
• Gaál család

Az alkotások az iskola Facebook oldalán, a rendezvény képei az iskola honlapján megtekinthetők.
Kirschné Bódi Judit
igh.
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Megemlékezés

Megemlékezés

Csendesen alszik, megpihent végleg
angyalok bölcsője, ringat már.
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk.
Emléke szívünkben, otthont talál.

Szomorú szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezzünk
életünk legszomorúbb
napjára, amikor szeretet
gyermekem

Hlad
Lászlóné
Deák Ilona

10 éve örökre itt hagyott
bennünket. Fájó szívvel
emlékezünk rá:
Édesanyja, lánya,
három testvére és három
keresztgyerekei.

Köszönetnyilvánítás

Soltész Tibor

halálának 20-éves fordulójára,
aki 1996. december 29-én
örökre itt hagyott minket.
„Milyen szomorú mindig egyedül lenni,
Valakit mindenütt hiába keresni.
Valakit várni, Ki nem jön többé.
Valakit szeretni, titkon örökké.
Az idő sem gyógyítja sebeinket,
Mert Te igazán szerettél bennünket.
Hiába borult Rád a temető csendje,
Szívünkbe Te élni fogsz mindörökre.
Nem ölel át a dolgos kezed többé,
Bezárult a sírhant feletted mindörökké.”

Örökké bánatos felesége,
és imádott két fia.
Gábor, Tibor és családja.

VÉRADÁS

Hálás szívvel mondunk
köszönetet,
Mindazoknak, akik

Temetésén megjelentek,
sírjára virágot hoztak
És fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család.

„Csak az idő múlik, feledni
nem lehet, hogy fiatalon tört
ketté életed. Temető csendje
ad neked nyugalmat, emléked
szívünkben örökre megmarad.”

Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk

KALAFUSZ
GÁBORRA,
aki már 10 esztendeje,
hogy itt hagyott
bennünket.
Szerető családja

Bababörze
és Kacat
vásár
az Emődi Piactéren
a régi Coop boltnál.
Időpontja

özv. Lengyel
Barnabásné
született
Makra Hermina,
élt 85 évet,

Megemlékezés

2016. 12. 10-én

Az év utolsó véradására
2016. december 7-én
(szerdán) 14-18 óráig,
az Emődi II. Rákóczi Ferenc
Ált. Iskolában kerül sor.
Mindenkit szeretettel várunk,
a sikeres véradóknak külön
ajándékkal kedveskedünk.
Véradásszervezők

(szombat) 8-11-ig
Szeretettel várunk mindenkit,
akinek kinőtt, megunt,
számára felesleges holmija
van, pl: babaruha, konyhai
felszerelés, saját készítésű
holmi, stb.
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. december 7.
Elérhetőség: szerkeszto.emodikronika@gmail.com Tel: 46/476-156
Tördelés, nyomtatás: Pető Nyomda Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Tel.: 49/414-000

Gyermekrajz pályázat
2016. október 28-án a hagyományokhoz híven megrendezésre került
Nyékládházán a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvodában a Dargay Attila nap, amikor is a névadójukra emlékeztek. Ennek kapcsán idén is, mint
minden évben rajzpályázatot hirdettek a környező óvodásoknak. A rajzpályázat témája: A kismalac és a farkasok c. mese volt. Az Emődi Gyermekálom Óvodát három kisgyermek kép-

viselte. Az óvodában kézműves foglalkozással, táncházzal kedveskedtek a vendégeknek, majd a mesét a
nyékládházi óvodások el is dramatizálták. A zsűri, ezalatt meghozta döntését. Óvodánkból mind a három kisgyermek nyert, és ajándékot kapott.
- Csontos Patrik Ádám III. helyezés
- Farkas Raul
II. helyezés
- Juhász Amina Martina I. helyezés

Tovább bővült a
könyvtári állomány
A Városi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap, Máraiprogram keretében számos új könyvvel bővítette állományát, mely által hozzájárul a nemzeti kultúrkincs megőrzéséhez, az értéket képviselő könyvek eljuttatásához minél
több olvasó részére, a kortárs magyar szerzők megismertetéséhez, valamint az olvasókultúra fejlesztéséhez. Minden
korosztály megtalálja a számára megfelelő olvasmányt a regénytől kezdve, a mondókákon, fejtörőkön és verseken át
egészen a receptekig, tudományos publikációkig.
Ezek közül néhány ízelítőül:
• 100 magyar népmese
• Elmemozgató nyelvi játékok
• Szólások és közmondások eredete
• Kiskanálnyi szeretet – Kisgyermekek táplálása
• Furfangos fejtörők gyerekeknek
• A nyugat hanyatlása
• Szerelem és Halál órája
• Tej-, cukor- és lisztmentes ételek receptes könyve
A beiratkozás mindenki számára ingyenes! Beiratkozás
diákigazolvánnyal, vagy személyazonossági igazolvánnyal
és lakcímkártyával történik! Önálló keresettel nem rendelkező gyermek beiratkozásnál, szülői jótállási nyilatkozathoz
a szülő személyazonossági igazolványra és lakcímkártyára
szükség van!
Sok szeretettel várunk minden kedves olvasót.
Művelődési Ház és Könyvtár

A díjakat Dargay Attila özvegye,
Henrik Irén operatőr adta át. Az elkészült műveket magával vitte és
megígérte, hogy a több éves munkákból kiállítást fog szervezni. Nagyon büszkék vagyunk az ügyes kis
óvodásainkra.
Gratulálunk nekik.
Juhászné Csrefkó Rita

Fókuszcsoportos
beszélgetés az Emődi
Gyermekálom Óvodában
2016. november 11-én az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási, Elemzési és Értékelési Igazgatóság, Elemzési és
Értékelési Központ felkérésének eleget tett az Emődi Gyermekálom Óvoda. A korábbi egyeztetéseknek megfelelően,
a hároméves kortól kötelező óvodáztatás témájában szerveztünk fókuszcsoportos beszélgetést. A beszélgetés alapjául szolgált a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről
8.§ (2) bekezdése, mely szerint: 2014. szeptember 1-től kezdődően, az óvoda 3 éves kortól kötelező. Matiz Csilla óvodavezetőnk, folyamattámogató mentorként meghívta a környező óvodák intézményvezetőit, helyetteseit. Négy óvoda képviseltette magát. A Harsányi Hársfavirág Óvoda vezetője, a
Bükkaranyosi Óvoda vezetője, az Igrici Százszorszép Óvoda
vezetője és a Nyékládházi Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda vezetőhelyettese részvételével zajlott a beszélgetés. A találkozó nagyszerű alkalom volt a szakmai tapasztalatcserére,
mindenki nyíltan elmondhatta, hogy a törvény milyen változásokat hozott az óvodákban. Török Balázs / PhD/ tudományos főmunkatárs minden kérdésére választ kapott és nagyon
jó hangulatú vitafórum alakult ki. Reméljük, hogy az elkövetkezendőkben is helyet tudunk biztosítani az ilyen típusú szakmai rendezvényeknek, melyek lehetőséget biztosítanak arra,
hogy látókörünk szélesedjen és mások betekintést kaphatnak az óvodánkban végzett minőségi munkáról.
Juhászné Csrefkó Rita

Meghívó

Szeretettel meghívunk
mindenkit
2016. december 3-án
19.00 órai kezdettel
az óvodai

Jótékonysági
Mikulás bálra

(Helyszín az Általános iskola aulája)

Az óvodások műsorával veszi kezdetét a
mulatság! A jó hangulatról a „Royal zenekar”
/Bizsu gondoskodik/
Hogy senki ne maradjon éhes, vacsorára:
„Mikulás kedvence”-t szolgáljuk fel
(Emődi tehéntánc, steak burgonyával
és káposztasalátával)
Értékes tombolatárgyakkal, frissel sült
süteményekkel várunk mindenkit!
A támogatói jegy ára: 2.500 Ft
(amely tartalmazza a belépést
és a vacsorát egy személyre)
Jegyek vásárolhatóak:
az Óvodai Szülői Szervezet tagjainál

Érdeklődni: 70/ 591-7432 számon

Bálba Csalogató
Az Emődi Pincegazdák Egyesülete megrendezé

kocsonya bálját
2016. az Úr december havának 10-e napján,
az iskola aulájában.
A hölgyek keressék elő pörgős szoknyájukat. Az urak
sarkaltassák meg kopott csizmájukat, és támogassák
személyükkel, baráti társaikkal 1.500 csengő magyar
forinttal a bál összejövetelét.
Egy serpenyű kocsonya és egy pohár pezsgő mindenkinek.
18:00-19:00 óráig a 25 éves Emőd Brass szórakoztatja a
nagyérdeműt.
Majd a Flamingó Music húzza a talpalávalót,
csizmasarok kopásig. Tombola.
Otthon elkészített kocsonyát is várunk
versenyre.
A versenyre jelentkezés december 8-ig
a 30/387-6360-as telefonszámon.

Meghívó
Öltöztessük szívünket ünnepi fénybe!
Sok szeretettel várjuk Önt és kedves családját
2016. december 17-én szombaton 16
órára a Polgári kör által immár 10. éve
megszervezésre kerülő

Karácsonyi ünnepségre,

a Polgármesteri hivatal elé, ahol igazi
karácsonyi hangulatban lehet részük.
Fellépnek
- Harangvirág Csengettyű
Együttes – Emődi Zeneiskola
- Pincegazdák Dalárdája
Szervező az Emődi Polgári kör
és a Művelődési Ház és Könyvtár

Szilveszteri hívogató!
Szeretettel hívunk, várunk mindenkit újra a
szilveszteri bálunkba, az általános iskolában.
Tánc, tombola, szilveszteri totó és tűzijáték
szórakoztat majd minket a szokásos módon.
Zenél nekünk, ismételten, a Sanya és fia zenekar.
A mulatság este hét órától, a kifulladásig tart.
A támogatói jegy 1.500 Ft / fő.
(Keresünk a Himnuszt
előéneklő bátor
vállalkozókat)

VITYUKA

