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Újévi köszöntő
Tisztelt Emődi Polgárok!
Ismét lezártunk egy évet, új tervekkel
nézünk az idei esztendő elé. Mit mondhat előremutatót, biztatót, reménytelit ilyenkor egy polgármester? Valami
olyasmit, amivel elő tudja segíteni a településen élők közösségének erősödését, a lakóhelyhez való kötődést, amivel növelni lehet a közös tenni akarást, s
együtt megoldani közös dolgainkat.
Az elmúlt év egyik legfontosabb tapasztalata az volt számomra, hogy nagyon sok segítőkész, a közösség építésén fáradozó, jó szándékú ember él településünkön. Nekünk, az Emődöt szolgálóknak azon kell fáradozni, hogy ezt
a közösségben rejlő erőt a város, a településen élők érdekében összehangoljuk, mozgósítsuk azért, hogy az itt élők
minél jobban érezzék magukat.
A tavalyi év legfontosabb tanulsága
az volt számomra, hogy az Önök hathatós segítsége és megértése nélkül
nem létezik hatékony önkormányzati munka. Szükségünk van az Emődiek
türelmére, megértésére, bizalmára, hisz
mindent azért teszünk, hogy ez a város
olyan legyen, ahol jó élni, ahová jó hazatérni.
A múlt évben erőt adtak nekem azok
a lelkesítő, biztató szavak, amiket az
Emődiektől kaptam. Mindenkinek nagyon köszönöm! Szükség is volt erre a
biztatásra, mert 2016 számomra is nagyon sok megoldandó feladatot, kihívást hozott. A közösséget szolgáló feladatok végrehajtása során gyakran éltem át örömet, de néhány kudarcon,
csalódáson is túl kellett tennem magam.
Fontos volt, hogy a Képviselő-testület, az Intézményvezetők, az intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak munkájára mindig lehetetett számítani. Együttműködés nélkül nem érhettünk volna el eredményeket. Erre a közös munkára szükség lesz
2017-ben is.

Az újesztendő elején át kell tekinteni, hogy mik azok a tennivalók, amelyeket az előző év tapasztalatai alapján tovább kell vinni, folytatni kell. Mi az, ahol
változtatásra van szükség.
Szándékaim szerint az újesztendőben is tovább visszük azt a szellemiséget, ami 2016. márciustól jellemezte az
Önkormányzat munkáját. Minden intézkedésünkkel, döntésünkkel a város,
a városban élők érdekét kell szolgálni.
Mindent el kell követni annak érdekében, hogy változzon a település arculata, növekedjen az Emődiek kötődése
városunkhoz.
Megfontolt, mértéktartó gazdálkodással az újesztendőben is biztosítani
kell a költségvetés egyensúlyát, a pénzügyi helyzet stabilitását.
Az itt élőknek mindenről tudni kell,
ami a városban történik. Ehhez a korábbiaknál nagyobb érdeklődést kell tanúsítani az emődi Polgároknak is.
Ha az Önkormányzat működésével
kapcsolatban bármikor kérdés vetődik
fel, állok rendelkezésükre. Ahhoz, hogy
a település sorsát előre vigyük, hiszem,
hogy szükség van az érvek ütköztetésére, egy adott probléma több szempontból történő megvizsgálására, gondos
mérlegelésére és értelmes vitákra.
Jelentős változás lesz, hogy január 1-től nem a Város Önkormányzata,
hanem a Miskolci Tankerületi Központ
működteti az Emődi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolát, valamint a Reményi
Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskolát.
Szándékaink szerint az Önkormányzat
részéről minden segítséget megadunk
a jövőben is a két intézmény zavartalan
működésének biztosításához.
Örömmel tájékoztatom az emődi lakosokat, hogy 2017. évben megkezdődhet régi nagy álmunk valóra váltása. Tállai András Miniszterhelyettes, Országgyűlési Képviselő Úr hathatós segítségének köszönhetően ugyanis

2016. év végén 400 millió Ft támogatást
kaptunk a Kormánytól egy új művelődési ház építésére. Remélem, a Képviselő-testület által elvégzett előkészítő
munka (helyszínkijelölés, tanulmányterv készíttetése) eredményeként időben elkezdhetjük ennek a nagy feladatnak a végrehajtását.
Szeretnénk a település múltjához
kapcsolódó értékek megőrzésére az eddigieknél nagyobb figyelmet fordítani.
A fiatalok itthon tartását, hazaköltözését szeretnénk segíteni a mini bölcsőde év eleji beindításával, valamint
az emődi lakáshoz jutás, a letelepedés
anyagi támogatási rendszerének felülvizsgálatával, annak új alapokra történő
helyezésével.
Szándékaink szerint ez évben folytatjuk a Kossuth úton a díszburkolatú
járda építését. Tavasszal megkezdjük a
sportöltöző felújítását és bővítését, valamint a Kossuth úton az autóbuszvárók építését.
A civil szerveződések lelkes és hasznos munkájára továbbra is számítunk,
az újesztendőben is támogatni fogjuk
tevékenységüket.
Őszintén remélem, hogy a karácsony
fénye az ünnepek után is tovább él szívünkben és egymást segítve tudjuk
dolgainkat intézni annak érdekében,
hogy településünk olyan legyen, amilyennek szeretnénk. A város jövőjét leginkább az fogja meghatározni, hogy a
közös ügyeinkért mennyit és milyen
erőfeszítéssel vagyunk hajlandók tenni.
Ehhez a munkához kívánok Önöknek, magunknak erőt és kitartást és
minden emődi polgárnak boldog,
egészségben és sikerekben gazdag újesztendőt!
Isten éltessen mindnyájunkat!

Fekete Tibor
polgármester

Eskütétel

2016. december 15 napján, egy nagyon fontos esemény történt a családom életében.
Szüleim Kovács Mihály (85) és Kovács Mária (76) évesek magyar állampolgársági esküt
tettek az Emődi Polgármesteri hivatalban, Fekete Tibor polgármester úr előtt. Gyermekeik
és barátaink jelenlétében. Köszönöm, hogy ez a nap is eljött!
Kovács Mihály emődi lakos

Karácsonyi
ünnepség

Meghitt, ünnepélyes hangulatban
telt december 17-én a Polgári kör által immár 10. éve megrendezett karácsonyi ünnepség a Polgármesteri hivatal előtt. A rendezvényen
tiszteletét tette és beszédet mondott Tállai András miniszterhelyettes. Majd a Harangvirág Csenget�tyűs Együttes zenés játékával emelte
még ünnepibbé a várakozás idejét,

melyet a Pincegazdák Dalárdájának,
karácsonyi énekekből álló repertoárja követett. Ízletes házi süteményekkel, forralt borral, forró kakaóval és
teával láttuk vendégül az ünnepségen megjelenteket. A gyerekek külön, erre az alkalomra készített kis
mesés könyvet kaptak ajándékba.
Emődi Polgári kör
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Önkormányzati hírek
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 12én rendkívüli testületi ülést tartott.
Az első két napirendi pontban
az intézményi térítési díjakról szóló rendeletet módosította a testület, melynek keretében a 2017. január 1-jével induló Mini Bölcsőde térítési díjai (gondozási, élelmezési) kerültek megállapításra. (A rendelet
Emőd Város honlapján www.emod.
hu megtekinthető.)
A harmadik napirendi pontban
az önkormányzat által működtetett
köznevelési intézmények (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Reményi
Ede Alapfokú Művészeti Iskola) állami működtetésbe adásához szükséges megállapodás és vagyonkezelési
szerződés került megtárgyalásra és
elfogadásra.
A következő napirendekben társulási megállapodások módosítására került sor.
A hetedik napirendi pontban a
központi orvosi és gyermekorvosi
ügyelet ellátására vonatkozó szerződés, megállapodás elfogadásáról született döntés. Az ügyeletet továbbra
is a Medical Inspect Kft. látja el.
Ezt követően az Emőd 510/1
hrsz-ú ingatlan (iskola parkolója)
megvásárlását tárgyalta meg a testület. Ezen az ingatlanon tervezzük
pályázatunk kedvező elbírálása esetén az új óvoda és bölcsőde megépítését.
A tízedik napirendi pontban a lakosság kérésére a Munkás utcai fák
kivágásához tulajdoni hozzájárulás
elfogadására került sor.
A tizenegyedik napirendi pontban önkormányzati ingatlan értékesítéséről döntött, majd az Emődi Diáksport Egyesület támogatási kérelmének adott helyet a testület.
2017. január 4. napján az Emőd
Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkamegbeszélést tartott. A
munkabeszélés témája az új művelődi ház építése volt, melyre 400 millió

Ft vissza nem térítendő támogatást
kapott a település.
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 12-én
rendkívüli testületi ülést tartott.
Az első napirendi pontban az
Emődi Sportöltöző bővítése és felújítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásról döntött a testület, melynek keretében kiválasztotta a kiírási szempontok alapján összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Nyikes és Társa Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaságot. A Képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval kössön szerződést.
A második napirend a Miskolc
Környéki Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szólt.
A különfélék napirendi pontban
megtárgyalta a Képviselő-testület a
polgármester illetményét és költségtérítését, valamint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését. A polgármester illetményének, költségtérítésének, valamint az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
módosítására a 2017. január 1-jei hatállyal módosított jogszabályi kötelezettség alapján került sor. Polgármester 44.872,-Ft/hó, az alpolgármester 31.411,-Ft/hó költségtérítésről mondott le az ülésen a 2017. évet
érintően.
Napirendre került az Emődi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és
az Emőd Város Önkormányzata közötti megállapodás felülvizsgálata.
A felülvizsgálatra jogszabályi kötelezettség alapján kerül sor minden év
január 31. napjáig.
A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázat
benyújtásáról és a Polgármesteri Hivatal előtti parkoló kialakításáról is
döntött a testület.
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Zárt ülésen kerültek megtárgyalásra a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) munkakör
betöltésére benyújtott pályázatok. Három pályázat érkezett melyből egyet
érvénytelennek nyilvánított a testület, míg a másik két pályázat vonatkozásában úgy döntött, hogy azok megfelelnek a kiírásnak. A testület minősített többséggel 2017. március 1-jétől
2022. február 28-ig az Emődi Városi
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójává Kovács Gabriellát nevezte ki.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Kiállítás
Szakállas Zsolt emődi festőművész absztrakt expresszionista
képeiből nyílt kiállítás a Miskolci
Művészetek Házában 2017. január 5-én, csütörtökön.
Fotogén Rítusok című kiállítást
Lukács Róbert festőművész nyitotta meg, melyet Vihula Mihajlo
gitárjátéka kísért.
Gratulálunk művész úrnak,
további munkájához
sok sikert kívánunk.
Fekete Tibor polgármester
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Január 22. - A magyar kultúra napja

A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban e napon fejezte be a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től január 22-én
ünnepeljük a magyar kultúra napját.
A magyarságnak a 19. századig
nem volt nemzeti himnusza. Az
1815-től Szatmárcsekén élő Kölcsey Ferenc a bécsi udvar alkotmánytipró intézkedéseinek fokozódása idején, 1823 januárjában
írta hazafias költészetének legnagyobb remekét, a Hymnust. Először
1829-ben Kisfaludy Károly Aurorájában jelent meg, a kéziraton még
szereplő „Magyar nép zivataros századaiból” alcím nélkül, 1832-ben,
Kölcsey munkáinak első kötetében
már a szerző által adott alcímmel látott napvilágot.
A Himnusz megzenésítésére
1844-ben került sor pályázat keretében, amelyet Erkel Ferenc, a
Nemzeti Színház karmestere nyert
meg a zsűri ítélete szerint. A művet 1844. július 2-án mutatták
be a Nemzeti Színházban, hivatalos állami ünnepségen 1848.
augusztus 20-án csendült fel először. A 194 éves Himnuszt a
közmegegyezés tette nemzeti imádságunkká, hivatalosan
azonban csak az 1949. évi alkotmányt alapjaiban módosító
1989. évi XXXI. törvény iktatta nemzeti jelképeink sorába.

Kölcsey műve előtt a katolikus
magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az Ah, hol vagy
magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének, míg a református magyarságé a Tebenned bíztunk, elejétől fogva (90. Zsoltár) volt. Népszerű volt – a hatóságok által többször betiltott – ún. Rákóczi-nóta is.
Ez utóbbit Hector Berlioz és Liszt
Ferenc is megzenésítette.
A magyar kultúra napjáról való
megemlékezés gondolatát ifjabb
Fasang Árpád zongoraművész vetette föl 1985-ben, majd a Hazafias
Népfront fórumain hívta fel a figyelmet egy ilyen ünnep fontosságára.
„Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet
sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is” - mondta a kezdeményező.
Azóta a magyarság idehaza, a határokon túl és szerte a világban megemlékezik január 22. alkalmával a magyar kulturális értékekről. Díjakat adnak át, koncerteket rendeznek, irodalmi esteket és színházi előadásokat tartanak.
Forrás: Internet

Civil élet a településen
Bemutatkozik a Drenka Polska

A Drenka Polska együttes 2007ben alakult, az együttes névválasztása két dologra vezethető vissza. A
polska szó jelentésére, mely lengyelt
takar, valamint a Drenka, mely elődeink származási helyét kívánja megismertetni. Nyugdíjas csoport 6 főből
áll, vezetője Mező Józsefné. Népdalokat, balladákat szólaltatnak meg citera, valamint harmónika kíséretében.
Megalakulásuk első évében 17 fellépésen vettek részt, sorra kapják
a meghívásokat. Jártak Szolnokon,
Nyíregyházán, Budapesten, Egerben,
Miskolcon és Emődön több alkalommal is lehetőségük volt megmutatni
az együttes tehetségét, sikerességét.
Továbbá Lengyelország több város-

ában is lehetőségük volt megismertetni a Polska Drenkát.
Számos oklevéllel, díjjal, éremmel
büszkélkedhetnek, de ezek közül is kiemelkedik az Egerben 2016. június 11én tartott „Ködellik a Mátra 2016” Regionális Népzenei Találkozó és Országos Citera – zenekari Fesztivál, melynek keretében elnyerték a Kiváló Minősítést. De az Országos Nemzetiségi Találkozó keretén belül Országos 3.
helyezést is értek már el. Valamint Miskolcon Szent László napon elnyerték a
Szent László díjat, mely a lengyel nemzetiség egyik igen rangos, elismert
díja. Szintén Miskolcon Mező Józsefné
elnyerte a Borsod megyei lengyelekért
emlékdíjat.
Művelődési ház
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Farsangi népszokások
A farsang Magyarországon vízkereszttől (január 6.) a húsvét vasárnapot
megelőző 40 napos böjt kezdetéig tart,
azaz "húshagyó keddig", vagy "hamvazószerdáig".
Hazánkban - elsősorban német hatás
eredményeként - a középkorra tehető a
farsang kialakulása. Elterjedése 3 fő területen történt: a királyi udvarban, a városi polgárság és a falusi lakosság körében. A farsang zajos mulatságait egy ősi
hiedelem hívta életre. A középkorban
azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban - amikor rövidek a nappalok és hosszúak az éjszakák - a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek életre
kelnek. Vigalommal, jelmezes karneváli felvonulással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni ezeket. Egyes helyeken tüzes kerekeket görgettek, mert
azt remélték, hogy a földi tűz segíti a
napot, hogy újra erőre kapjon. Eleinte
azért öltöztek ijesztő jelmezekbe, hogy
elűzzék a halált, a rosszat és a hideget.
Az első maskarások halottas menetet
utánozva masíroztak.
A szokások és hiedelmek többsége, és
így a maskarás alakoskodások is a vígasság utolsó napjaira, "farsangvasárnapra", "farsanghétfőre", "húshagyókeddre", az ún. "farsangfarkára" összpontosulnak. Ebben az időben a mezőgazdasági munkák szüneteltek, ez volt a szórakozás legfőbb ideje. A hamvazószerdát
követő napon, az egynapos böjt után a
böjtöt felfüggesztik, hogy a farsangi maradékot elfogyaszthassák. Ennek a napnak zabáló-, torkos vagy tobzódócsütörtök a neve. Ezekhez a napokhoz, a karácsonyi ünnepkör után a leggazdagabb
jelesnapi szokáshagyomány kapcsolódik. Legjellemzőbbek az álarcos, jelmezes alakoskodók, és a mulatság színhelyén vagy házaknál előadott dramatikus

játékok. Mohács környékén ma is élő hagyomány a délszláv eredetű alakoskodó
felvonulás, a "busójárás".
Játékok
A farsangi alakoskodás Magyarországon a 15. század óta ismeretes. Jellemzője, hogy olyan ünnepi időszak, amelyben
a hétköznapi élettől eltérő dolgok történhetnek, felbomolhat a szokásos rend.
Ahogy ilyenkor mondani szokták: "a feje
tetejére áll a világ". A hosszú böjtre való
felkészülésnek megfelelően ebben az
időszakban az evés-ivás, a mulatozás szinte kötelező. A táncmulatságok mellett különböző játékokat, vetélkedőket rendeztek. Aki pedig pártában maradt, azt ebben az időszakban különösen durva, vénlánycsúfolókkal gúnyolták. Ugyanis az udvarlás, a párválasztás és a házasságkötések legfőbb ideje a hagyományos magyar
paraszti életben a farsang időszaka volt
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Köszöntők
Mint minden jeles ünnephez, az újév
kezdetéhez és a farsanghoz is hozzátartoztak a jókívánságmondó és adománygyűjtő szokások. Ezek a magyar nyelvterületen mindenütt megtalálhatók voltak. Ezen alkalmakon a kimondott szó
mágikus erejével próbálták biztosítani
a következő esztendőre a jó termést, a
szerencsét, az állatok egészségét és szaporaságát.
Busójárás
Farsang idején a mohácsi busók fűzfából faragott, rikító színűre festett, félelmetes álarcaikban, kereplőket forgatva,
kolompokat rázva hagyományosan vidám forgataggá varázsolják a várost. A
téltemető, tavaszköszöntő nagy ünnep
húshagyó kedden látványos, jókedvű
farsangtemetéssel ér véget.

Forrás: Internet

Meghívó

A Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Tanári és fúvószenekari
hangversenyére

2017. február 24 (péntek) 17 órára
az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulájába
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Táplálkozási tanácsok

EPEKŐ BETEGSÉGBEN ÉS HEVENY EPEHÓLYAG
GYULLADÁSBAN
Az epe a máj által termelt emésztőnedv, mely a zsírok
emésztésében játszik fontos szerepet. A termelődött epe az
epehólyagban gyűlik össze és az étkezések után ömlik a patkóbélbe, hogy ott megkezdje a zsírok emésztését. Epekőbetegségben és epehólyaggyulladás esetén az egyéb kezelés
mellett szükséges az epehólyag tehermentesítése, mely a „nehéz”, sok emésztőnedvet igénylő ételek mellőzésével érhető
el.
A diéta alapkövetelménye a ZSÍR-, ROST- ÉS
FŰSZERSZEGÉNYSÉG!
A ZSÍRSZEGÉNYSÉG a legfontosabb követelmény, főleg az
első 4 hétben a napi 50–60 g-ot ne haladja meg (0,8 g testsúly
kg-ként).
Heveny epehólyag-gyulladás első napján, vagy az epekőrohamot követő két napban elegendő, ha a beteg teát, főtt burgonyát, vízben főtt rizst, zsír nélkül készült köménymagos levest, kekszet, piskótát, szűrt gyümölcslevet fogyaszt.
ÁLTALÁNOS TANÁCSOK
Az ételeket lehetőleg ne rántással, hanem habarással készítsük.
Ne zsírral, hanem olajjal, vagy margarinnal főzzünk, esetleg
használhatunk vajat is. Ezek mennyisége ne legyen nagy és ne
pirítsuk a zsiradékot, hanem a már elkészített ételekhez adjuk
hozzá.
Húsételek
Minden sovány, nem rostos hús fogyasztható. Kerülendő a
szalonna, a zsíros füstölt hús. Rántott hús, párizsi szelet, mely
sok zsiradékot vesz fel, nem ajánlatos. Sovány hal roston, ke-

vés olaj felhasználásával készítve ajánlott. A pörkölt és paprikás ételeket tanácsos elkerülni.
Főzelékek
A rostos főzelékek panaszt szoktak kiváltani, ezért kerülendők. Ajánlható a paraj, a sárgarépa, gyenge tök, gyenge zöldborsó és zöldbab, finomfőzelék, spárgafej. Burgonya minden
formában fogyasztható, kivéve zsírban vagy olajban sütve.
Szárazbab, száraz borsó kerülendő, káposzta semmilyen
formában nem ajánlott, gyenge kel, lencse, saláta, karalábé áttörve készíthető el.
Tej és tejtermékek
Tejet egyéni tűrőképesség szerint adhatunk, egyszerre nagyobb mennyiség nem ajánlott. Tejszínt, zsíros tejfölt, zsíros
sajtot ne fogyasszon. Túró, sovány sajt, joghurt, kefir, vaj kis
mennyiségben fogyasztható.
Tojás
Egy-egy lágy tojás megengedhető, ha nem okoz panaszt.
Rizs, búzadara, tésztafélék
Fogyasztása ajánlott, finoman eldolgozott nem zsíros főtt
tészta, apró galuska, tarhonya fogyasztható. Sült tészták közül piskóták sodóval, torták nem vajas krémmel, felfújtak fogyaszthatók. Tejszínes sütemények, zsíros linzerek fogyasztása
nem ajánlott. Friss kenyér, péksütemény helyett a szikkadt kenyér, péksütemény ajánlatos.
Gyümölcsök
Nyers gyümölcsök közül az alma, körte, őszibarack, banán,
narancs fogyasztható, a szőlő csak akkor, ha a beteg a magot
és a héját nem fogyasztja el.
Az aprómagvas gyümölcsök fogyasztása nem ajánlott, ezen
gyümölcsöknek csak a présnedve fogyasztható.
Fontos a gyakori kis étkezés.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
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COOP tájékoztató
Emőd város élelmiszerrel való kiszolgálásában nagy
szerep jut a COOP üzleteknek. Városunkban két vállalkozás osztozik ezen:
- UNIO COOP ZRT miskolci központtal, a 720-as számú szuper üzlet a Vörösmarty úton (a köznyelvben „nagy coop” vagy
„sárga coop”)
- NYÍRZEM ZRT kisvárdai központtal, a 60-as számú szuper
COOP a Geleji úton (Delta abc) és az 59-es számú mini COOP
az Arany János úton a piac téren.
A Coop hálózaton belül nemrég történt változások miatt
fontosnak tartom tájékoztatni a lakosságot az akciókban bekövetkezett változásokról.
Önök egy hónapban ezután 6-féle akciós Coop szórólapot
fognak házhoz kézbesítve kapni.
1. COOP a jó szomszéd - felirattal
az ország összes Coop üzletére vonatkozik a hónap első
hetében
2. COOP a jó szomszéd - felirattal
szintén minden Coop üzletben a hónap második hetében

Emődi Krónika

3. Észak-kelet PRO-COOP felirattal
csak az Unio COOP üzletben a hónap 3. hetében
4. Nyírzem ZRT, Szabolcs Coop felirattal
csak a Nyírzem boltokban akciós a hónap 3. hetében
5. Észak-kelet PRO-COOP felirattal
csak az Unio COOP üzletben a hónap 4. hetében
6. Nyírzem ZRT, Szabolcs Coop felirattal
csak a Nyírzem boltokban akciós a hónap 4. hetében
A hónap 3-4. hetében a szórólap, akciók tartalma eltérő,
ezért kérjük, figyelmesen nézzék át azokat! Tehát a két cég akciói a hónap második felében nem lesznek egyformák, a hónap első felében igen.
Forduljanak munkatársainkhoz, ha bármely probléma merül fel az akciós szórólapokkal kapcsolatban!
Használják ki a lehetőséget, hogy a hó közepétől több akciós termék közül választhatnak!
Továbbra is várja kedves Vásárlóit mindhárom Coop üzlet.
Szabó István Delta ABC

KÖZÉRDEKŰ ADATOK- Vonatközlekedés

Csak az átszállás nélküli járatokat tartalmazza ez a menetrend
Emőd – Miskolc-Tiszai pu.
(hétköznap)
Indulás - Érkezés
04:35 – – 04:52
05:02 – – 05:19
05:35 – – 05:52
06:05 – – 06:22
06:35 – – 06:52
07:10 – – 07:27
07:24 – – 07:41
08:05 – – 08:22
10:05 – – 10:22
11:33 – – 11:49
13:05 – – 13:22
14:05 – – 14:22
15:05 – – 15:22
15:35 – – 15:52
16:05 – – 16:22
17:05 – – 17:22
18:05 – – 18:22
19:05 – – 19:22
20:05 – – 20:22
21:27 – – 21:44
23:22 – – 23:40
Emőd – Miskolc Tiszai pu.
(hétvége)
Indulás - Érkezés
04:35 – – 04:52
05:35 – – 05:52

06:35
07:10
07:24
08:05
10:05
11:33
13:05
14:05
15:05
16:05
17:05
18:05
19:05
20:05
21:27
23:22

– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –

06:52
07:27
07:41
08:22
10:22
11:49
13:22
14:22
15:22
16:22
17:22
18:22
19:22
20:22
21:44
23:40

Emőd – Füzesabony
(hétköznap)
Indulás - Érkezés
03:44 – – 04:17
04:17 – – 04:50
05:17 – – 05:50
05:51 – – 06:19
06:15 – – 06:47
07:17 – – 07:50
07:51 – – 08:24
09:51 – – 10:24
11:51 – – 12:24
12:51 – – 13:24

13:51
14:17
14:51
15:51
16:51
17:51
18:51
19:51
20:51
23:17

– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –

14:24
14:53
15:24
16:24
17:24
18:24
19:24
20:24
21:24
23:50

Emőd – Füzesabony
(hétvége)
Indulás - Érkezés
03:44 – – 04:17
04:17 – – 04:50
05:17 – – 05:50
05:51 – – 06:19
06:15 – – 06:47
07:17 – – 07:50
07:51 – – 08:24
09:51 – – 10:24
11:51 – – 12:24
12:51 – – 13:24
13:51 – – 14:24
14:51 – – 15:24
15:51 – – 16:24
16:51 – – 17:24
17:51 – – 18:24
18:51 – – 19:24

19:51 – – 20:24
20:51 – – 21:24
23:17 – – 23:50
Emőd – Budapest –
Keleti pu. (hétköznap)
Indulás - Érkezés
03:44 – – 06:20
05:51 – – 08:00
07:51 – – 10:00
09:51 – – 12:00
13:51 – – 16:00
17:51 – – 20:00
Emőd – Budapest –
Keleti pu. (hétvége)
Indulás - Érkezés
03:44 – – 06:20
05:51 – – 08:00
07:51 – – 10:00
09:51 – – 12:00
13:51 – – 16:00
15:51 – – 18:00
17:51 – – 20:00
19:51 – – 22:00
20:51 – – 23:00
Bővebb információ:
elvira.mav-start.hu
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Nemzetközi
övvizsga
2017. január11-én a Nemzetközi
Shito Ryu Karate Do Szervezet nemzetközi övvizsgát tartott Emődön az
Emődi Karate Se-nek. Mindenki sikeresen levizsgázott.
Urban László
sensei

Adni öröm

A Magyar Vöröskeresztnek a 2016-os évben is lehetősége
nyílt ajándékozásra, hogy boldogabb, meghittebb hangulatban teljenek az ünnepek. 40 db élelmiszercsomagot osztottunk ki karácsony előtt, melyet az ajándékozottak nevében is
köszönünk.
Az elkövetkező évre sikert, boldogságot és jó egészséget
kívánunk!
Vöröskereszt Emődi Vezetősége

Véradás
Ebben

az

évben

is öt alkalommal kerül sor véradásra. Kérjük az egészséges 18-65 év
közötti felnőtteket, jöjjenek el,
segítsék ezzel is bajbajutott embertársaikat.
Büszkélkedjünk azzal, hogy kisvárosunk ebben
is példát tud mutatni.
Várjuk az első véradókat is!
A következő VÉRADÁS! 2017. február 22-én
(szerda) délután 14-18 óráig az Emődi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában lesz.
Véradásszervezők

Emődi Krónika
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Judus néni
Judus néni korán magára maradt. A hatvanas évek elején, 50 éves korában már özvegyasszonyként élt. A munka mindig sok volt, a
segítség pedig kevés. Talán majd az unoka,
aki most még inkább csak hátramozdító és aki
most is vele van, de hol is?
- Jaj Istenem, mit csinálsz? Nem kell póráz a
kiskacsákra, te rosszcsont! - Kiáltott rá.
Április volt ekkor. A krumpli ültetésének ideje. A krumpliföld, mivel szülői örökség, fontos
szerepet töltött be Judus néni életében. Földet parlagon hagyni bűnnek számított, művelni kellett. A falu túloldalán, a másik patak völgyében lévő területet viszonylag hamar elérték. Háton vitték az ültetnivalót, batyuban. A
"cigányhídon" át a kacsaszugba, föl a templomig. Onnan már lefelé vitt az út, egy nagy fákkal szegélyezett hangulatos gyalogösvényen a
patakig, ahol kis fahíd várta őket. 15 perc alatt
átszelték a falut, a település bölcsőjét. 20 perc
kellett, ha megálltak Ilonával beszélgetni, aki
nem mellesleg a racu szőnyegek kiváló ismerője és készítője volt, háza pedig a 19. századi
szegényparaszti ház mintapéldányaként díszlett, a nagy fákkal szegélyezett ösvény melletti
domboldalon. A kis híd büszkén viselte a községi nevet, ami azt példázza, hogy nem pillanatnyi szeszélyből épült, hanem szükségből,
évszázadokon át szolgálva az ott élőket és szolgálná még ma is, ha lenne, de sajnos már nincs,
meghalt. Nem a kora miatt pusztult el, (mert
gondos kezek mindig felújították) hanem mert
haszontalan emberek egyszerűen eltüntették.
Nagy érték volt a kis híd, hiszen lerövidítette az
utat, segítve ezzel az időt és fáradságot megtakarítani szándékozó embereket. Az ott élők,
a halálát megsiratták és azóta mindig hálával
gondolnak rá. Sokszor próbálták feltámasztani, de mindhiába. Az akadályok nagyok voltak,
sajnos leginkább a fejekben. A kis híd után a
nagy fák is fokozatosan eltűntek és a gyalogösvényt visszafoglalta a természet. Judus néni
és Ilona is régen meghalt már és a testükkel a
szellemiségük is pusztulni látszik, de a ködös
hajnalokon a kis híd szellemét, amely még ma
is ott bolyong a születésének és egyben a halálának színterén, többen látni vélték és a kiválasztottak hallották, amint életért kiállt. A nagy
fák pedig, amelyek valaha itt éltek, köztudott,
hogy beszéltek. Aki nagyon figyel, az hallhatja,
amint lombjukat összeérintve sejtelmesen suttogják: segítsetek emberek, segítsetek!
Klebovicz Gyula
az unoka

Erdélyi Kirándulás
2017. július 15–20-ig
Utazás: Panorámás légkondicionált autóbusszal.
1. nap. Indulás: Emőd. 5.30-kor Polgármesteri hivatal elől. Miskolcról 6.00-kor MÁV Miskolc-tiszai pu. kereskedelmi épület előtti parkolóból.
Nyékládháza - Polgár - Debrecen - Nagyvárad - Király-hágó, Farkaslaka.
2. nap. Farkaslaka - Korond - Parajd - Bucsin tető (1287 m)-Szárhegy Maroshévíz - Borszék. Innen indulunk vissza a délutáni órákban. Tartalmas
kirándulásban lesz részünk.
3. nap. Farkaslaka - Homoródfürdő - Csíkszereda - Gyimesi-szoros - Hidegség - Csíksomlyó (Kis-Somlyó hegyen lévő kápolnákat keressük fel.) Csíkszerdai városnézés és indulunk vissza.
4. nap. Farkaslaka - Korond - Parajd. (Sóbánya, Fürdés.) 16 órakor indulunk vissza és Korondon vásárlási lehetőség van 19. óráig.
5. nap. Farkaslaka - Székelyudvarhely és környéke. (Székelyderzs, Bögöz,
Agyagfalva.)
6. nap. Farkaslaka - Nyárádtő - Gyalu - Király-hágó - Miskolc.
A balesetbiztosítást egyénileg kell megkötni! A részvételi díj félpanziós ellátást és az útiköltséget tartalmazza (reggeli és 3 fogásos vacsora) + a szállást.
Részvételi díj: 56.000 Ft. Melyet négy részletben kell rendezni.
1. rész: 20.000 Ft 2017. április. 15.
2. rész: 20.000 Ft 2017. május. 15.
3. rész 10.000 Ft 2017. június. 15.
4. rész: 6.000 Ft induláskor a buszon
A részvételi díj nem tartalmazza a belépők árait.
(Erre a célra kb. 150 lejre lesz szükség).
Az utazás lemondása esetén helyettesről gondoskodni kell!

Jelentkezési határidő: 2017. február 28-ig
Érdeklődni és jelentkezni lehet a kapcsolattartónál.
Boldizsár László: +36-30-549-7112
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Lelked mint fehér galamb csendesen
messzire szállt, Hiába keresünk könnyes
szemünk már soha nem talál, De tudjuk,
hogy a csillagok közt a legfényesebb te leszel,
Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben
mindörökké létezel!

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni,
szívetekben hagyom emlékem örökre, ha
látni akartok, nézzetek az égre.”

„Lelked mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk
már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok
között a legfényesebb Te vagy,
Utat mutatsz, mert szívünkben
örökre itt maradsz!"

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Ivánkai
Sándorné,

Özv.

szül.: Csordás Erzsébet
(élt 85 évet) temetésén megjelentek,
sírjára virágokat hoztak és
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Megemlékezés

„Elmentél pedig sok dolgod lett volna még, Megtölteni
szépséggel a családod életét, Elmentél és veled együtt elment a remény, De lelkünk egy darabja utánod kísér.
Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, mert szeretetünk irántad olya végtelenül nagy.”
„Fáj a halálod mindig rád gondolok, ha elfárad a szívem hozzád indulok, Hulló könnyekkel állok drága sírod felett, S koldusként síratom elveszett kincsemet. De
akarom, hogy legyél örök boldog lélek, Az égiektől szívből csupán ennyit kérek.”
„Virág erdő sűrűjében, pihen egy szív csendesen, Rég
nem dobban családjáért, messze vitted Istenem. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Akik szívből szerettek,
nem felednek Téged! Mikor a lelkem roskadozva vittem,
akkor szép csöndben átölelt az Isten.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára, szeretett férjemre

Faragó Károlyra

aki 7 éve örökre itt hagyott bennünket.
Bánatos felesége, 2 fia és 2 unokája Ádám és Ildikó.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk a
2016. január 4-i tragikus napra,
amikor a legdrágább férj, édesapa
és nagyapa,

TŐZSÉR KÁROLY
örökre itt hagyott bennünket.
Emlékét szívünkben örökre
megőrizzük!
Felesége, lánya és családja,
fia és családja, unokái valamint
dédunokája

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Elek Ágostonné,
született Pál Katalin
élt 79 évet
temetésén megjelentek,
sírjára virágokat helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Megemlékezés
„Szomorú mindig egyedül lenni. Valakit
mindig hiába keresni. Valakit várni, ki nem
jön többé. Valakit szeretni örökkön örökké."
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk életünk legszomorúbb
napjára, szeretett férjemre és fiamra.
id. Dudás
József
16 éve
ifj. Dudás
József
13 éve

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk:

Gulyás Dezsőné,
született: Hell Margit
temetésén megjelentek, részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család.

Megemlékezés
Hadzsega
László
halálának 4. évfordulójára
„Fényes csillag ragyog
nyugodt tó vizén, Nem
hullámzik már nem fúj
a szél Sejtelmes sötétben
suttognak a fák Valaki
elment érzi a Világ..."

örökre itt hagytak bennünket.
Bánatos feleséged, édesanyád, Csaba és családja.

Kinek gyermekét nem fedi sírhalom,
nem is tudja mi az igazi fájdalom.”

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

Szomorú könnyes szemmel
emlékezünk, amikor
elmentél tőlünk

Katyina
Ferenc
2004.
december 20-án.
Szerető gyermekei,
menye Erzsike, Marika,
János és menye Erika

Emléked örökké velünk él
Szeretteid

„Az élet elmúlik,
de az emlékek élnek,
amíg élünk őrizzük őket”

Megemlékezés
Szomorúan emlékezünk
arra a napra, amikor

Nagy Gábor
2009. január 1-jén örökre
itt hagyott bennünket.
Szerettei

ELSŐ NAP A MINI BÖLCSŐDÉBEN
A Pöttömke Mini Bölcsőde 2017. január 3-án nyitotta meg kapuit a bölcsődés korú gyermekek előtt.
A mini bölcsőde többcélú közös igazgatású intézményként az Emődi Gyermekálom Óvoda Rákóczi úti telephelyén
az óvoda épületében került kialakításra.
Azzal a céllal jött létre, hogy az Emődön
élő kisgyermekes családok számára elhelyezést biztosítson a gyermek 20 hetes korától 3 éves koráig, bölcsődei ellátás keretében. 7 fő gyermek ellátását 1
fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei
dajka biztosítja.
Esztétikus, szép környezetben fogadjuk a kicsiket, akik számára az első „valódi” közösségi élményt a bölcsőde jelenti.
A világos, tágas gyermekszobában ideális körülmények között töltik napjaikat a
gyermekek, a szüleikkel közösen fedezik
fel az új környezetet.

A beszoktatási időszak - kb. 2 hét kis lépésekben, fokozatosan a gyermek
egyéniségéhez, igényeihez igazodva történik. Az anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad, segíti a gyengéd átmenetet,
a kisgyermeknevelő és a gyermek között
az érzelmi kötődés kialakulását.
Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben gondozzuk, neveljük a
kisgyermekeket, az egész napot és minden tevékenységet átszövő játékkal segítjük a gyermekek személyiségfejlesztését.
A folyamatos és rugalmas napirendünk
a gyermekek igényeinek és szükségleteinek megfelelően biztosítja a magas színvonalú nevelést–gondozást. Bölcsődéseink boldogan látogatják „új” intézményünket.
Városunkban Fekete Tibor polgármester valamint a Képviselő-testület támogatásával megvalósult a bölcsődés
korú gyermekek ellátása, biztonságos elhelyezése, szakszerű gondozása, melynek arculata: „A gyermek az enyém a tied,
mindannyiunké”. (Hermann Alice)
Matiz Csilla
intézményvezető

Karácsonyi
rajzpályázat
2016. decemberében az IGAS Benzinkút-technológia
Kft. rajzpályázatot hirdetett óvodáskorú gyermekeknek
a "Karácsony" témakörében. Az Emődi Gyermekálom
Óvoda Szivárvány csoportjából, négy kisgyermek készített rajzot. Nagy örömünkre, Juhász Amina Martina és
Kállai Liliána Zsófia a zsűri különdíját nyerték el. Ezúton
is gratulálunk nekik, büszkék vagyunk rájuk.
Juhászné Csrefkó Rita

Közösen vártuk a karácsonyt
Minden év decemberében megünnepeljük a karácsonyt, a szeretet ünnepét. Ilyenkor mindannyian jobban figyelünk egymásra, nyitottabb szívvel fordulunk
egymás felé, igyekszünk még több örömet szerezni embertársainknak, barátainknak, szeretteinknek.
A karácsonyt megelőzi az advent, a megérkezésre, az
eljövetelre való várakozás. Ebben az időszakban másként készülődünk felnőttként, és másként kisdiákként.
A mi idei adventünk más volt, mint eddig bármelyik.
December 16-án, ezen a különleges karácsonyváró esten az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulói közös műsorral kedveskedtek a közönségnek.
A negyedik évfolyamos tanulók betlehemi játékot
adtak elő, amit zenei betétek színesítettek. Hallhattunk
verseket, prózát, sőt gyönyörködhettünk táncban és
énekszóban egyaránt. A zeneiskolás diákok egyéni és
közösen előadott darabjaikkal járultak hozzá az adventi
hangulathoz. Az estet egy közös műsorszám koronázta
meg, ahol a zeneiskolás gyerekek együtt játszottak különböző hangszereken, kísérve az általános iskolai tanulók énekét. Az ismert karácsonyi dallamokhoz a közönség is csatlakozott, ezzel varázsolva meghitt hangulatot mindannyiunk szívébe, melyet tovább fokozott
a fenyő illata, a csillagszóró fénye és a csillogó szemű
gyermekek mosolya a feldíszített karácsonyfa körül.
Örültünk, hogy a közönség nem sietett haza, hanem
szerény vendéglátásunkat szívesen fogadta és tovább
beszélgethettünk a süteményekkel, forralt borral, teával terített asztaloknál.
Köszönjük mindazoknak, akik aznap eljöttek és velünk ünnepeltek.
Köszönjük azoknak, akik az est előkészítésében részt
vettek és külön köszönjük ezt a felejthetetlen élményt a
fellépő diákoknak és az őket felkészítő tanároknak.
Zsalakovics Éva igh.
Lapostyánné Dányi Katalin igh.

Az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Szülői Szervezete szeretettel meghívja Önt

2017. február 18-án,
19 órakor kezdődő

farsangi mulatságra
az általános iskola aulájába.
Program:
- Gyerekek farsangi műsora
- Jelmezverseny
- Zene, tánc, tombola
- Farsangi meglepetés
Vacsora: farsangi csirkevariációk zöldséges
rizzsel
Talpalávalót szolgáltatja: Sanya és Fia
Belépőjegy és a vacsora ára: 2.500 Ft

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

