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Nőnapi köszöntő
A nőnap a tavasz első, kedves ünnepe. Ezen
a napon mi, férfiak igyekszünk kivételes bánásmódban részesíteni a nőket, igyekszünk hozzájuk – legalább ma – kedvesebbek lenni.
Olyan sok mindent köszönhetünk a
nőknek! Ők hozzák életünkbe a tavaszt, a
fényt. A nőknek lehetünk hálásak gyermekeinkért. A nők visznek színt a
mindennapok egyhangúságába. Ők
teremtik meg az otthon melegét…
Gondoskodóak, szeretnek, aggódnak, féltenek, ha kell, simogatnak, s ha okot adunk rá, korholnak.
Az életünket ők teszik teljessé. Nélkülük szürkék, íztelenek lennének hétköznapjaink, ünnepeink. Sokszor erőn

felül vállalnak. Munkahely, hivatás, család. Minden terület teljes embert kíván. Emiatt a „gyengébb nem” vállán sokszor nagyobb a teher, a
vállalt felelősség. Mindemellett mi férfiak gyakran elvárjuk, hogy frissek, kedvesek legyenek.
Legalább a mai napon tehermentesítsük Őket.
Ne feledkezzünk meg róluk ezen a tavaszi
ünnepen. Köszöntsük őket egy szál virággal,
mosollyal, és szeressük őket tiszta szívvel, hiszen nők nélkül mit sem érne az élet!
Kedves emődi lányok, asszonyok!
Az emődi fiúk, férfiak nevében kívánom,
hogy legyenek mindig szépek, vidámak, kedvesek és végtelenül boldogok!
Fekete Tibor
polgármester

Kedves Hölgyeim!

Nő. Amikor kimondjuk ezt a szót, mindannyiunk
előtt megjelenik egy kép. Az, hogy ez a kép kit is
ábrázol, bizony függ attól, hogy vajon életünk mely
szakaszában, vagy éppen milyen élethelyzetben
is vagyunk. Gyermekként megjelenik előttünk
az óvodából a szőke copfos kislány, akinek a
haját húztuk, csak hogy egy másodpercre is ránk
figyeljen, majd diákként a lány, akinek kezét fogva
a szívünk majd kiugrott a helyéről. A gondoskodó Édesanya és Nagymama, aztán a Feleség, aki
társként, majd gyermekeink édesanyjaként tölt
el csodálattal bennünket. A Nő az, aki lakásból
otthont varázsol, és a szürke hétköznapokat közös
életté fűzi össze.
A média mai világában mesterségesen kreált,
sokszor nem létező női minták vesznek körbe
bennünket. Tökéletességet sugallnak, ami miatt
néha mi is a tökéletességet várjuk. Az igazi tisztelet azonban az, amikor nagyságukat, odaadásukat
hibáikkal együtt is képesek vagyunk becsülni. Amikor a zsörtölődésben is meglátjuk a gondoskodást,
a szidásban is érezzük a féltést, amikor a néha
megfáradt tekintet mögött is fel tudjuk fedezni az
elbűvölő mosolyt.

Nőnap alkalmából azt kívánom
valamennyi Hölgynek, Lánynak, Társnak,
Feleségnek, Édesanyának, Nagymamának
és Kollégának, hogy tapasztalja meg és
élje át azt a tiszteletet és hálát, amivel
mindannyian tartozunk!
Tállai András
országgyűlési képviselő

Művelődési Ház épül
a településen
Örömmel tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a
Kormány, az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozatában új művelődési ház építésére 400 millió Ft vis�sza nem térítendő támogatást nyújt településünk számára. Régi nagy álmunk valóra váltásában nagy segítséget nyújtott Tállai András Miniszterhelyettes, Országgyűlési Képviselő Úr.
Miniszterhelyettes úr az erről szóló emléklapot január hónapban nyújtotta át, valamint megtekintette a területet, amely a beruházás helyéül fog szolgálni.
Fekete Tibor polgármester

Meghívó
Emőd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját,
2017. március 14-én az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc
169. évfordulójának előestéjén rendezett városi ünnepségre.
17.00 Ünnepi megemlékezés
Helyszín: Emődi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola
Ünnepi beszédet mond:
Fekete Tibor,
Emőd Város polgármestere
Közreműködik:
Emődi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 6. évfolyama
Emőd Brass fúvószenekar

Utána: Fáklyás felvonulás
a Kossuth térre
Közreműködik:
B.A.Z. megyei Huszár
és Lovas Hagyományőrző
Egyesület
Emőd Brass fúvószenekar
18.30 Emlékműavatás
és koszorúzás
Helyszín: Kossuth tér

Az emődi születésű honvédhuszárőrmester, Debrődi János losonci
síremléke másolatának avatása.
Beszédet mond: Dr. Holló József,
Honvéd altábornagy
Közreműködik: Szécsi Viktória - ének,
Vihula Mihajlo - gitár,
Emőd Brass fúvószenekar
Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!

A Tehéntánc Banda
Két éve alakultak, de már fél évre előre be van telve a fellépési naptáruk. Az Emődi Tehéntánc Banda az
ország számos pontján öregbítette már városunk hírnevét, a szomszédos településektől egészen Karcagig.
Ebben az évben a Miskolci Kocsonyafarsangon is bemutatkoztak. A 3 tagú zenekar már nyári és téli egységes fellepő ruhával is rendelkezik. Ahol megfordulnak
ott a jó hangulat biztosan garantált, így volt ez augusztusban a 15. városnapi ünnepségünkön is. Aki szeretné őket élőben hallani, kövesse facebook oldalukat
ahol a fellépéseik időpontja és helyszíne is szerepel.
A zenekarnak további sikereket és sok fellépést kívánunk.
Művelődési ház
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Önkormányzati hírek
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15-én
tartotta munkaterv szerinti ülését.
Az első napirendi pontban a 2016.
évi költségvetésről szóló rendeletet
módosította a testület. A második napirendi pont az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megtárgyalása volt, majd a 2017. évi költségvetést tárgyalta meg és fogadta el
a testület. A negyedik napirendi pont
az önkormányzat és intézményeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal
2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról szólt. A hatályos jogszabályok alapján március 31-ig kell elfo-

gadni a tárgyévre vonatkozó közbeszerzési tervet, ami év közben módosítható. A következő négy napirendi
pontban a testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő-testületi tagjai
tiszteletdíjáról, a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról, valamint a helyi
iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeleteket módosította. (A rendeletek Emőd Város honlapján www.
emod.hu megtekinthetőek.) A kilencedik napirendi pontban elfogadásra került Emőd város polgármesterének 2017. évi szabadság ütemezése.

ÚJ TÁMOGATÁS!
LETELEPEDÉSI
TÁMOGATÁS
A Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.
február 15-i testületi ülésén, a 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletével módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2016. (XI.18.) önkormányzati rendeletét.
A módosítás eredményeként 2017. március 1-jei hatállyal egy új támogatási forma, a „Letelepedési támogatás” bevezetésére kerül sor. Az elfogadott rendeletmódosítás szerint az Önkormányzat támogatásban részesíti az
Emődön lakást/házat vásárló vagy építő kérelmezőt, aki a
rendeletben foglaltaknak megfelel.
A támogatás vissza nem térítendő, összege 500.000
Ft.
A támogatásra, egyéb feltételek teljesülése estén az jogosult, aki vállalja, hogy az Emődön létesített állandó lakóhelyét a támogatás igénybevételét követően 8 évig fenntartja. Ellenkező esetben az igénybe vett támogatást vis�sza kell fizetni.
A rendelet módosításának és ezen keresztül a támogatás nyújtásának célja: Emőd város lakosságának
megtartása, valamint városunkban letelepedni szándékozók „bíztatása”.
A támogatás igénylésének részletes feltételeiről a város
honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán lehet tájékozódni.
Fekete Tibor
polgármester

A következő két napirendi pontban
ingatlanügyek megtárgyalására került sor, majd pályázatok benyújtásáról is döntés született. A tizennegyedik napirendi pontban az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének illetményéről, ezt követően „Itt a tavasz, veteményezzünk”
program kiírásáról és a 2017. évi hagyományos, hosszabb idejű közfoglalkoztatatási programban való részvételről született döntés. Az egyebek
napirendi pontban anyakönyvi tárgyú rendelet felülvizsgálatáról határozott a testület.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Meghívó

A Reményi Ede Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola

„Klasszikusok Könnyűzenei
Találkozójára”,
ahol régióink zeneiskolásainak
könnyűzenei produkcióit élvezheti
a közönség.
Időpontja:
2017.március 24. (péntek) 14.00 óra
Helye:
az Emődi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola aulája
(3432 Emőd, Kossuth út 58-64)
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Betegtájékoztató a Központi Háziorvosi
Ügyelet működési rendjéről

2004.08.01-től Emőd központtal 7 településen egységes sürgősségi ügyeleti ellátórendszer működik. Ez mindenki számára elérhető ellátást biztosít a sürgős ellátási igénnyel bíró betegek számára. Ebben a jólszervezett ellátórendszerben a betegek a hirtelen jelentkező panaszok, riasztó tünetek esetén késedelem nélkül kapnak ellátást az
ügyeleti ambulancián (Emőd), vagy lakóhelyükön. Fontos az ügyelet időben
történő értesítése a közismert ügyeleti 06/46/476-211-es hívószámon. A képzett szakdolgozó kikérdezési protokoll
alapján szerzi be a beteg állapotáról a
szükséges információkat, ami alapján az
ügyeletes orvos dönt a betegellátás sorrendjéről, szakmai szintjéről. Az ápoló
szükség esetén tanácsot ad, ill. mentőt
küld a helyszínre.
Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény a betegjogok között határozza meg a sürgősségi betegellátáshoz való jogot, amely szerint minden
betegnek joga van sürgős, szükség esetén az életmentő, súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, fájdalmának csillapításához, szenvedésének csökkentéséhez, az egészségi állapota által indokolt
megfelelő, folyamatosan hozzáférhető
és egyenlő bánásmód követelményének
megfelelő egészségügyi ellátáshoz.
Ugyanakkor ugyanezen törvény
27.§(1) meghatározza, hogy a betegek
és hozzátartozóik jogai gyakorlása során
kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait, azaz a betegek nem vehetik
igénybe indokolatlanul - tehát nem sürgős szükség esetén – az ellátórendszert,
mert ezzel más betegek egészségét, életét veszélyeztetik.
A háziorvosi ügyelet fő feladata:
Azok az egészségben bekövetkező
változások, amelyek a sürgős szükség
körébe nem tartoznak bele (pl. torokfájás, köhögés, krónikus vagy régi panaszok esetében) nem tartozik az ügyeleti feladatok közé.
Az orvos az ügyelet ambulanciáján és
indokolt esetben a helyszínen látja el a
beteget, vagy ha úgy ítéli meg, további kivizsgálás, vagy ellátás céljából kórházba utalja. A fekvőbetegekhez történő kihívás részben a hozzátartozó által

személyesen, részben telefonhívás útján kerülhet bejelentésre. Általában azokat a betegeket képes saját hatáskörében véglegesen ellátni, amelyek néhány órán belüli, de nem azonnali ellátást igényelnek (a hívások torlódása esetén akár órák is eltelhetnek, mire egy
adott vizsgálatra sor kerül). Azonnali ellátási igény esetén elsősorban a mentőszolgálat, illetve járóképes, vagy szállítható beteg esetén a Sürgősségi Betegellátó Osztály az illetékes.
A háziorvosi ügyelet
kompetenciájába nem
tartozó esetek:
Az orvosi ügyelet nem a háziorvosi rendelés meghosszabbítása. Igazolás kiadására, táppénzre vételre, beutaló, vizsgálatkérő lap kiadására az ügyeletes orvos nem jogosult. A rendszeresen
szedett gyógyszereket is csak abban az
esetben írhatja fel, ha a beteg annak szedését friss ambuláns lappal, zárójelentéssel igazolja, vagy életmentő gyógyszer felírása szükséges. Amennyiben sürgős szükség nem áll fenn, úgy az ügyeletes orvos a beteget - a másnapi rendelési időben - a háziorvosához irányítja. Az ügyelet nem szállít beteget. Röntgengép és egyéb képalkotó diagnosztikai lehetőség nem áll rendelkezésre, így
a sérülések, törések vizsgálata minden
esetben a baleseti ambulancián történik, ahová beutaló nem szükséges.
A beteg hívásra történő ellátását csak
a beteg állapota indokolhatja, a házhoz hívásra kényelmi szempontok miatt
nem kerülhet sor.
A háziorvos felkeresése szükséges:
Új keletű, de nem életet veszélyeztető, valamint korábban kezdődött tünetek esetén. Hatáskörébe tartozik a teljes körű kivizsgálás, szakambulanciákra
való beutalás, idült betegségeknél kórházi elhelyezés kezdeményezése. Itt írják fel rendszeresen szedett gyógyszereinket is, véleményt adnak műtéti - és
munkaalkalmasságra, jogosítványhoz.
Háziorvosi feladat a táppénzre vétel is.
A többszintű, többszereplős sürgősségi ellátás összehangolt működése feltételezi a benne résztvevők kölcsönös
együttműködését, de legalább ennyire
fontos a lakosság megfelelő tájékozott-

sága, segítő hozzáállása is. Az a cél, hogy
minden beteg az állapotának megfelelő
legoptimálisabb ellátásban részesüljön.
Ehhez szükség van arra, hogy mindenki csak indokolt esetben vegye igénybe
a sürgősségi ellátást és ha igénybe veszi,
lehetőség szerint az állapotának megfelelő ellátási formát próbálja választani.
Fontos, hogy a sürgősségi ellátásra szoruló személy vagy hozzátartozója a lehető legpontosabban informálja
az egészségügyi személyzetet az aktuális panaszokról, tünetekről és a lényegesebb kórelőzményi adatokról.
Bízunk benne, hogy tájékoztatónk
segíti a lakossággal történő hatékony
együttműködést.
Emőd, 2017. február 10.
Központi Ügyelet vezetősége

Az Emődi
Művelődési Ház
Márciusi
programjai
2017. március 7. 17.00 óra

„Emődi Értékes Esték”
Az Emődi Értéktár Bizottság
szeretettel várja az érdeklődőket
a következő programra:
Bemutatkozik
az Emődi Pincegazdák Dalárdája
Tevékenységüket bemutatja:
Czecze József
/Helyszín: Igazgatási Épület
emeleti előadója/
2017. március 16. 17.00 óra

Emődi Gasztro Klub
Szeretettel várjuk a gasztronómia,
az egészséges táplálkozás és az
önfenntartás iránt érdeklődőket.
/Helyszín: Igazgatási Épület
emeleti előadója/
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Tisztelt adózók!

A talajterhelési díj bevallásának illetve befizetésének
határideje: 2017. március 31.

Emőd Város Önkormányzat Adóhatósága tájékoztatja a
tisztelt adózókat, hogy a 2017. évi első félévi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, gépjárműadó) pótlékmentes befizetésének határideje:

Kérem tisztelt adózókat, hogy a bevallási és befizetési kötelezettségüknek határidőben eleget tenni szíveskedjenek.

2017. március 16.

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző
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A Város 2017. évi költségvetéséről

Az előző évekhez hasonlóan nagy kihívást jelentett az
éves költségvetés összeállítása az azt előkészítő Polgármesteri Hivatal munkatársainak, valamint a végső döntést meghozó Képviselő-testületnek egyaránt. Az Önkormányzat tervezett bevételeinek, valamint a település működtetésével kapcsolatos feladatok és a fejlesztési elképzelések pénzügyi szükségleteinek összehangolása nem
kis fejtörés elé állítja évről-évre a szakembereket, valamint a Képviselő-testület tagjait.
A lehetőségek gondos mérlegelését és az elvégzendő
feladatok körültekintő számbevételét követően a Képviselő-testület 2017. február 15-i ülésén elfogadta a Város
2017. évi költségvetését. Az elfogadott költségvetés alapján biztosítottnak látszik a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása.
Az Önkormányzat költségvetési kondícióját alapvetően meghatározó finanszírozási (támogatási) rendszer lényegét tekintve 2017. évre vonatkozóan nem változott,
az előző évivel azonos.
A tárgyévi költségvetésben a következő bevételi forrásokkal számoltunk:
Bevételi források
Működési és felhalmozási célú
állami támogatások
Adóbevételek
Önkormányzati saját bevételek
Átvett pénzeszközök
Összes költségvetési bevétel
Finanszírozási bevétel
(intézmények finanszírozása,
előző évi költségvetési
maradvány igénybevétele)
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Összeg (Millió Ft)
2016. év 2017. év
510,8
925,1
58,3
62,1
40,3
671,5
10,0

62,0
62,7
0,0
1.049,8
372,0

681,5

1.421,8

A korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évi tervezett
költségvetési bevételek jelentős részét, 88,1 %-át az államháztartáson belüli támogatások (központi költségvetés, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint Kormányhivatal) összege teszi ki.
A vállalkozások, valamint a lakosság által befizetendő adóbevételek összege a költségvetési bevételeknek
mindössze 5,9 %-a.
Az állam által biztosított költségvetési forrás a költségvetési törvényben meghatározott feladatokat finanszíroz,
így azokat csak a támogatott feladatokra lehet felhasználni.
A saját bevételek jelentős részét képező, az élelmezési térítési díjakból származó 32,2 millió Ft tervezett bevételből kell biztosítani az élelmezési nyersanyagok beszerzését.

Mindezek miatt az önkormányzat szabadon felhasználható pénzügyi forrása (pénzügyi mozgástere) nagyon minimális, majdnem nulla.
A költségvetési bevételek kialakításánál:
nem terveztünk adóemelést 2017. évre,
nem számoltunk az óvodai-, iskolai-, valamint a szociális
étkeztetésben résztvevők térítési díjának emelésével,
nem terveztünk hitelfelvételt.
Az 1.049,8 millió Ft költségvetési bevételen felül 372
millió Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány
igénybevétele, intézmények finanszírozása) számol a
most elfogadott költségvetés. A költségvetési-, valamint
a finanszírozási bevételek együttes összegeként a 2017.
évi bevételek főösszege 1.421,8 millió Ft, a 2016. évre
tervezett 681,5 millió Ft-tal szemben.
A város 2017. évi gazdálkodásának tervezett kiadásai,
főbb jogcímenként:
Kiadási jogcímek
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Szociális célú kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Tartalék
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadás
Összes költségvetési kiadás
Finanszírozási kiadás (intézmények
finanszírozása, pénzügyi lízing)
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Összeg (Millió Ft)
2016. év 2017. év
336,8
321,0
75,0
59,9
172,4
166,9
48,0
44,2
10,4
5,4
11,2
16,6
1,2
451,5
2,5
26,0
14,0
0,0
671,5 1.091,5
10,0
330,3
681,5

1.421,8

A 2017. évi költségvetési rendelettervezetben szereplő 1.091,4 millió Ft költségvetési kiadások között a működésre (bérek, járulékok, intézmény- és településüzemeltetés, szociális kiadások) tervezett összeg 614 millió Ft,
ami a tervezett költségvetési kiadások 56,3 %-át teszi ki.
A város fejlesztését szolgáló felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) előirányzata (477,5 millió Ft) a költségvetési kiadások 43,7 %-át képezik!
A költségvetési kiadásokon felül 330,3 millió Ft finanszírozási kiadással (intézményfinanszírozással) számol a
költségvetés.
A költségvetési- és a finanszírozási kiadások együttes
összegeként a 2017. évi költségvetés kiadásainak főösszege 1.421,8 millió Ft, a 2016. évi 681,5 millió Fttal szemben.
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A feladatellátásban fontos változás, hogy január 1-től
– kormányzati döntés következményeként – 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. Ennek következtében a működtetés költségei nem az
önkormányzatot terhelik.

Emőd város új térképe

Az előző évi költségvetéshez viszonyítva jelentős változás, hogy míg a 2016. évi költségvetés mindössze 3,7
millió Ft-ot irányzott elő beruházásra, felújításra, addig a
2017. évi költségvetés ilyen célokra 477,5 millió Ft összegű tervezett kiadással számol.
A 2017. évi tervek közül ki kell emelni a művelődési ház
tervezett megépítését (400 millió Ft), valamint a futballpályán a sportöltöző felújítását (26 millió Ft).
A költségvetésben tervezett beruházások, felújítások
mellett számos, a település arculatát alakító munkát (pl.
buszvárók építése, további járdaépítés, a Polgármesteri
Hivatal előtti területen parkoló kiépítése, csapadékvíz-elvezetés) tervezünk elvégezni a 2017. évi közfoglalkozatás
keretén belül.
A működési költségvetési kiadások között jelentős ös�szeget képvisel a szociális célú felhasználásokra tervezett
38,3 millió Ft. Ez az összeg a szociális ellátásról szóló rendeletünkben szereplő juttatások teljes körű finanszírozására fedezetet nyújt. A 2016. évben bevezetett szociális
ellátások (ingyenes bölcsődei, óvodai étkezés, ingyenes
tankönyv biztosítása, zeneiskolai tandíj átvállalása, iskolakezdési támogatás a középiskolások, valamint a felsőfokú tanulmányokat folytatók számára, 70 éven felüliek
évenkénti egyszeri pénzbeli támogatása, rendkívüli támogatások) teljes körét fenntartjuk. A szociális juttatásokon belül a 2017. évi költségvetésben 5 millió Ft-ot tervezünk fordítani az újonnan bevezetendő – az első lakáshoz
jutók támogatását kiváltó – letelepedési támogatás finanszírozására.
Mindezek mellett az előző évi 3,9 millió Ft-tól lényegesen nagyobb összeget, 5,5 millió Ft-ot tervezünk fordítani a civil szervezetek (egyházak, sportkör, egyesületek) támogatására.
Az elfogadott 2017. évi költségvetés az előző évvel ellentétben nem számol hitel felvétellel. A tervezett feladatokat az előzőekben bemutatott bevételi forrásokból
szándékozunk megvalósítani. Ehhez szükség van arra is,
hogy mindenki teljesítse adó- és egyéb fizetési kötelezettségét az önkormányzat felé, mert a bevételi kiesések
veszélyeztethetik a tervbe vett feladatok végrehajtását.
A 2017. évi költségvetés végrehajtásához a Képviselő-testület és a magam nevében tisztelettel kérem
az Emődiek megértő és támogató együttműködését.
Fekete Tibor
polgármester

Kihelyezésre került Emőd Város megújult
térképe, a Polgármesteri Hivatal előtti parkban nemrégiben elhelyezett új hirdetőtáblára. Az új térkép tartalmaz egy utcanévjegyzéket és a fontosabb intézmények, épületek, látványosságok külön is meg vannak jelölve rajta. Mindemellett információt szolgáltat városunk történetéből és a hozzá kapcsolódó látványosságokból. A térkép mind városunk polgárainak, mind pedig az ide látogatóknak segítséget nyújthat a könnyebb tájékozódáshoz.
Városgondnokság

Tisztelt mezőgazdasági
termelők!
Az emődi falugazdász elérhetősége:
Emőd, Hunyadi u. 27-29. sz. (az Igazgatási épületben)
Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00 – 12:00
Falugazdász: Németh István
Telefonszáma: 06-30/497-8117
Impresszum
Kiadó:
Emőd Város Önkormányzata
Szerkeszti
a Szerkesztőbizottság
Lapzárta:
2017. március 17.
Elérhetőség:
szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Tel.: 46/476-156
Tördelés, nyomtatás:
Pető Nyomda
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Tel.: 49/414-000
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Felajánlásból támogatói jegyek

A Miskolc környéki településekről ötszázan nézhetik meg Csontváry
híres Öreg halász című festményét a
Herman Ottó Múzeum Képtárában, dr.
Barkóczi István és cégcsoportjának támogatásának köszönhetően.
Dr. Barkóczi István és az általa tulajdonolt cégcsoport (FUX Zrt., Észak-Ferr
Kft., Hotel Miskolc Kft.) jelentős ös�szeggel támogatja Csontváry Kosztka
Tivadar legendás alkotásának, az Öreg
halász című festménynek a restaurálását. A felajánlott összegből támogatói
jegyeket vásároltak, amelyek elosztását a Herman Ottó Múzeumra bízták.
Az intézmény szakemberei Miskolc
vonzáskörzetében húsz önkormányzatának ajánlották fel a belépőket. Erről tartottak sajtótájékoztatót szerdán
délután a múzeum Képtárában.
Először dr. Pusztai Tamás, a Herman
Ottó Múzeum igazgatója idézte fel,
hogy januárban, a Magyar Kultúra Napján indították el azt az akciót,
amelynek keretében támogatást gyűjtenek a festmény restaurálása érdekében. Mint mondta, utoljára 2007-ben,
a bükkábrányi mocsári ciprusok kapcsán alakult ki olyan közösségi összefogás, mint most az Öreg halász fel-

újításához kötődően. A kezdeményezés célja nemcsak a hiányzó pénz ös�szegyűjtése, hanem annak tudatosítása, hogy a Képtárban lévő kincsek
nem a múzeumé, hanem Miskolc városáé, a miskolciaké. A most tapasztalt
összefogás azt mutatja, hogy a miskolciak valóban magukénak érzik ezeket
az értékeket, és sokan – lehetőségeikhez mérten – segítenek is ezek megőrzésében.
Dr. Barkóczi István azt hangsúlyozta, hogy az itt működő, értékeket létrehozó vállalkozások sokféleképpen
gyakorolhatják társadalmi szerepvállalásukat. Amikor meghallotta, hogy a
festmény felújításra szorul, egyből úgy
érezte: kötelessége segítséget nyújtani. A cégcsoport felajánlását egyfajta
példának is szánta, és reményei szerint
több vállalkozás is követni fogja. A támogatói jegyek megvásárlása ugyanakkor többszáz embernek nyújt lehetőséget arra, hogy a múzeumban található kincsekkel is megismerkedhessenek.
Fekete Tibor, Emőd polgármestere
először megköszönte a lehetőséget,
hogy részt vehetnek az akcióban, és a
település iskolásai, az önkormányza-

ti intézmények dolgozói a felajánlott
jegyekkel megtekinthetik a múzeum
kiállításait. Ugyanakkor csatlakozni is
szeretnének a kezdeményezéshez, így
Emőd önkormányzata is felajánl 50
ezer forintot a restauráláshoz.
Némethi Lajos, a szirmabesenyői
polgármesteri hivatal képviseletében
az akció közösségfejlesztő hatásait
emelte ki. Mint mondta, mind Barkóczi
István támogatása, mind a múzeum
felajánlása segíthet abban, hogy minél többen ismerhessék meg a magyar képzőművészet kiemelkedő alkotásait. Végül Szirmabesenyő önkormányzata nevében ő is felajánlott 50
ezer forintot.
A KLIK Miskolci Tankerülete ugyancsak vásárol támogatói jegyeket. Mint
a szervezetet képviselő Nagy Judit elmondta: mint 48 iskola fenntartója,
a tankerület természetesnek tartotta, hogy egy oktatást-nevelést segítő intézményt támogassanak egy nemes cél érdekében. Ez egyben erősíti a
lokálpatriótizmust, hiszen a miskolciak
az összefogás révén még inkább magukénak érezhetik az itt található alkotásokat.
Herman Ottó Múzeum
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Születésnapi köszöntés
„Születésnapodon nem kívánok
egyebet, minden léptedet kísérje
szeretet. Szívedben béke, lelkedben
nyugalom, légy nagyon boldog ezen
a szép napon. Szívem szeret, ezt
ne feledd, legtöbb mit adhatok, az
anyai szeretet.”

Nagyon boldog
születésnapot kívánunk

Rácz Attila
50.

születésnapja
alkalmából.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok
köszönetet mindazoknak,
akik férjem

Sepsi István
temetésén megjelentek,
virágaikkal és jelenlétükkel
fájdalmamban osztoztak.
Felesége és a család

Édesanyád,
lányod és bátyád.

Köszönetnyilvánítás

„Hirtelen de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet,
és a fájdalom maradt.
Kicsordul a könnyünk a sírodnál,
mélységes fájdalom, hogy távoztál.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz."

Ezúton mondunk köszönetet
mindazon rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, akik

KERÉKGYÁRTÓ
JÁNOS

hitves, édesapa, nagyapa temetésén
megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A Gyászoló Család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

„Elmenni oly nehéz volt
Itt hagyni titeket.
De ne fájjon most már szívetek
Mert én boldog vagyok
S fényes felhőkön túl, találkozunk még."

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

„Szíve megpihenni tért
ott lent a mélyben,
Lelkére angyalok vigyáznak
fent az égben.
Legyen békesség a hosszú úton
és reá isteni áldás boruljon!”

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

MAGYARI ISTVÁN

temetésén megjelentek utolsó
útjára elkísérve sírjára virágot
helyeztek és mélységes bánatunkba
részvéttel osztoztak.
Három gyermeke és családjuk.

Megemlékezés
„Nem múlnak ők el, akik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak, álmok, évek,
Ők itt maradnak bennünk
csöndesen még.”
(Juhász Gyula)
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Herceg Endréné
született: Iván Jolán
élt: 80. évet
temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak.
Két lánya és 6 unokája.

Megemlékezés
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él.
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged!

Nyugodj békében dédipapa!

Hell Györgyre,

aki 2012. március 5-én
hirtelen itt hagyott bennünket.
Gyászoló családja.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

KALASSAI LÁSZLÓ

temetésén megjelentek,
utolsó útjára elkísérve sírjára
virágot helyeztek és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

Megemlékezés
„Elcsitult a szív, mely értünk
dobogott, megpihen a kéz,
mely értünk dolgozott…”

Kovács István
halálának 1. évfordulójára
Gyászoló család

Gulyás Dezső
Halálának első évfordulójára
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Farsangi bál

Elérkezett az idei báli szezon utolsó
mulatsága, február 18-án, szombaton. Az
iskola ezerszínű lampionnal díszített aulájában már csütörtöktől farsangi lázban
égtek kicsik és nagyok, majd szombaton
a Szülői Szervezet jótékonysági bálja vette kezdetét. A estét a felsősök mesés keringője nyitotta meg, majd azt az osztályok legjobb produkciói követték. A gyerekek látványos, színes műsora és lelkesedése mosolyt csalt mindenki arcára. Az
alsósok kedves szitakötői és mulatságos
trolljai, valamint a felsősök indiai tánca
és retro-partija megteremtette a farsangi hangulatot.
Örömünkre szolgált, hogy elfogadta meghívásunkat a Szülői Szervezet korábbi elnöke,
Nagyné Rákai Emília, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni az elmúlt évek lelkes munkáját.
Az ízletes vacsorát Lovász Bertalan és Sándor László készítette el számunkra, melynek elfogyasztása után elkezdődött a hajnalig tartó mulatság. A zenét régi jó ismerőseink, Sanya és fia szolgáltatták. A farsangi forgatagban
édesszájú vendégeink fánkot is vásárolhattak, melyekért
Majorszkiné Szűcs Tündét és Papp Ferencnét illeti külön
köszönet.
Tíz óra körül beöltözött vendégeiknek lehetőségük
nyílt arra, hogy bemutassák ötletes jelmezeiket. A felvonulók között voltak a „Bőregerek”, a „Színes és érdekes
család”, valamint látványos produkciójával a „Mályi Girls
Crew”, akik a Grease musical egyvelegére adták elő fantasztikus táncukat. A „hazai” fellépőket erősítette még az
„Emőd Airlines Légitársaság” csapata, akik kapitánya képzeletbeli utazásra invitálta a vendégeket az egykori MALÉV színeiben. Közel negyven vállalkozó szellemű jelmezes kapta meg megérdemelt jutalmát, a kézműves, egyedi díszítésű mézeskalács-szemüveget.
Aki az este folyamán tombolát vásárolt, szinte biztosra ment, hiszen a tombola-asztal roskadozott a nyereményektől, amelyekért nagyon hálásak vagyunk támogatóinknak. Az éjjel azonban nem ért véget a tombolahúzás-

Kedves Emődi Lakosok
és Támogatóink!
A „Gyermekálom” az Emődi
Óvodásokért Alapítvány évek óta
eredményesen segíti az óvodás
gyermekek testi és szellemi fejődését.
Kérjük, célunkat segítse Ön is adója
1%-ának felajánlásával!

sal. A lelkes vendégsereg egészen hajnali négyig ropta. A
mulatság zárásaként az Emőd Airlines kapitánya a sapkáját megemelve köszönte meg az estét, majd mint az szokás, ő hagyta el utoljára a „fedélzetet”.
Reméljük, jövőre viszontlátjuk minden kedves vendégünket, valamint azt, hogy még többen kapnak kedvet,
akár jelmezben, akár anélkül, hogy csatlakozzanak színpompás farsangi forgatagunkhoz, ezáltal támogatva az
emődi iskolás gyerekeket.
Támogatóink:
Bajnok Söröző, Bódi Csaba, Bukszár Szilvia, Czibula Team
Kft., Delta Cukrászda, Dr Eszlári Zsolt, Dr Tóth Istvánné (Papírbolt), Dukát István, Édes-Bódi Anita, Emődi Nagycsaládosok Egyesülete, Faragó Béla, Faragó Lajos, Farkas Pincészet, Fekete Tibor, Flamingó Virágbolt, Gömöriné Boncsér Katalin, ifj. Veres Lajos, Ivánkai Jánosné, Jacsó Zoltán,
Jenei Zoltán, Kalóczkai Gábor, Kazárné Kalber Nikolett,
Komlósi István, Kósa Béla, Kósa Lajos, Kovács Géza, Lapostyán Zoltán, Lesz Vigasz Presszó, Lilla Szalon, Lőrinczné
Erdősi Mariann, Mályiné Miklós Edina, Nagyné Hadzsega
Zita, Sepsik Jánosné (Virágbolt), Szabóné Kató Hajnalka,
Szent Teréz Gyógyszertár, Szűcs László, Tomanic Kft., Totálfa Bt., UNIO-COOP Zrt., Zsóka ABC
Az iskola Szülői Szervezete

Adószámunk: 18431850–1–05
Köszönettel: a Kuratórium tagjai

Farsang az iskolában
A farsang Magyarországon vízkereszttől a húsvét vasárnapot megelőző
40 napos böjt kezdetéig tart, azaz „hamvazószerdáig”. Ebben az időszakban az
evés – ivás a mulatozás szinte kötelező. Kicsik és nagyok minden évben nagy
izgalommal készülnek a háromnapos
„mulatozásra”, amelyet iskolánkban hagyományosan rendezünk meg így már
évek óta. Az első nap a felső tagozatos
diákoké, amely szintén hagyomány szerint a 7. és 8. osztályosok nyitótáncával
kezdődött. Idén Vass Krisztina tanárnő
angol keringőt tanított be, amely nagy
tetszést aratott a vendégek körében. Köszönjük Emőd Város Önkormányzatának, a Városgondnokságnak és a varroda dolgozóinak a gyönyörű ruhákat, melyek erre az alkalomra készültek el és az
iskolai rendezvények színvonalát emelik
majd, valamint Lapostyánné Dányi Katalin igazgatóhelyettesnek, aki szervezte
és segítette a ruhák elkészítését.
Ezután az osztályok produkciói következtek. Egy – egy jelenet erejéig elutazhattunk a Karib – tengerre, Indiába és a
görög istenek világába, láthattuk, hogy
milyenek leszünk idősen, táncoltunk
egy jót a retro stílusjegyében, majd mu-

lattunk a Veresegyházi asszonykórussal
is. Mindezt a moderntáncosok bemutatója követte. A 2017- es évben is folytattuk a hagyományt a tanári tánccal, most
Szulejmán korát idézték fel a vállalkozó
szellemű pedagógusok.
Másnap délután került sor az alsó
tagozatos farsangi ünnepségre, ahol
a kicsik mutathatták be színes, ötletes
jelmezeiket és látványos műsoraikat,
melyre lelkesen készültek már hetek
óta. Itt is bemutatásra került a keringő,
a moderntánc és a pedagógusok tánca. Aztán egyéni jelmezesek adtak egy
kis farsangi ízelítőt. Minden osztály készült egy zenés – táncos produkcióval.
A sort az elsős csemeték kezdték meg
aranyos hóembereket alakítva, majd
egy teljes cirkuszt éltre keltve, míg a
másodikosok szitakötőként repültek a
színpadra. A tél elűzéséhez messzi tájakról is hívtunk segítséget. Így érkeztek el hozzánk félelmetes kardjaikkal a
szamurájok és magukkal hozták gyönyörű gésáikat is. La Fontaine közismert meséjét, a 3.a osztályosok elevenítették fel. A talpalávalót a tücsök
húzta. A nagysikerű Trolls című mese
borzas hajú, színes figurái elevenedtek

meg a 3. b osztály tolmácsolásában. A
negyedik évfolyamtól a páratlan jelmezek mellett különböző táncokból kaptunk ízelítőt, mint pl.: Pikk dáma, Csárdáskirálynő, Menő Struccok tánca. A sikerhez nagyban hozzájárult a gyerekek
lelkesedése a felkészülésben és az előadásban, a szülők segítsége a jelmezek
elkészítésében és a pedagógusok hozzáértő munkája a koreográfia betanításában. A tombolahúzást idén is feszülten várták a gyerekek és a nézők,
hiszen most is számos nyereménnyel
gazdagabban térhettek haza a szerencsések. Az eredményhirdetéskor kiderült, hogy melyik csoport miben volt a
legjobb, minden osztály tortát és oklevelet kapott.
Köszönet illeti a szorgos pedagógusok, a lelkes tanulók, illetve Fazekas
Lászlóné munkáját a dekoráció elkészítésében, ami három napig díszítette az
iskolát.
Köszönjük Fekete Tibor polgármester úr és a Szülői Szervezet támogatását,
valamint Kósáné Schalkház Erzsébet és
Laczai Csaba felajánlásait.
Kövér Boglárka
tanító

„Jelmezbálunk oly vidám, táncra perdül fiú, lány…”
Az óvodai farsang egy egész hetet átölelő vidám időszak.
Az időszak hangulatához hozzá tartozik a móka, játék, tánc.
A Karnevál napját - egyes csoportokban - Bohócnap, Vidám
nap és Pizsama-party előzte meg.

Felelevenítettük a Farsanghoz kapcsolódó régi szokásokat, népi hagyományokat és ötvöztük a mai kor modern elvárásaival. A karnevál napján a szülőkkel együtt farsangoltunk, vidám játékokkal és tánccal tettük felejthetetlenné ezt
a napot.
A télbúcsúztató ünnepünket Kiszebáb égetéssel zárjuk, ahol hangos
rigmusokkal, énekekkel űzzük el a
zord telet és köszöntjük a várva –
várt tavaszt.

„Itt a farsang, hóhahó!
Maskarázni csudajó.
Elbújunk a forgatagba,
jelmezekbe, álarcokba!”
Mészárosné
Virág Orsolya
intézményvezető-helyettes

