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KOMMENTÁR NÉLKÜL…
Épül, szépül városunk

Vandálok
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy
vannak, akik nem tisztelik mások
munkáját és a város érdekeit. Vandálok a frissen beültetett facsemetéket kettétörték. A Városgondnokság munkatársai „meggyógyították”
a fákat. Reméljük túlélik a megpróbáltatásokat.

Nyomatékosan kérjük a város lakosait, hogy vigyázzanak
környezetükre, tiszteljék mások erőfeszítéseit! Ez mindnyájunk közös érdeke, egy szebb,
élhetőbb Emőd létrehozásáért.
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Szelektív
hulladékgyűjtés

Az Emődi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a
MiReHuKöz Nonprofit Kft. a házhozmenő
zöld-, szelektív és üveghulladék gyűjtéshez térítésmentesen biztosít cserezsákokat az ingatlantulajdonosok részére.
A hulladékgyűjtésre rendszeresített zsákokat a Polgármesteri Hivatal portáján vehetik át a szolgáltatást igénybe vevő lakosok.

Emődi Polgármesteri Hivatal Műszaki osztály

Forgalmi
rendváltozás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy városunkban forgalmi rendváltozás
lépett életbe.
A Lévay utcába /Kalocsi köz/ az Arany
János utca felől /a TÜZÉP melett/ behajtani tilos. Kérjük fokozott figyelemmel közlekedjenek.

„A falu kútja”
A régmúlt idők emlékeinek megőrzése céljából még 2016 őszén született egy gondolat, miszerint ujjá kellene
„éleszteni” a „falu kútját”, a Kossuth- és
Kölcsey utak kereszteződésében állt gémeskutat.
A gondolatot tettek követték : ágasfa-, gém-, ostorfa keresés, majd ezek előkészítése, kútgyűrűk elhelyezése, védőrács készítés stb.
2017. május 16.-án aztán
eljött a nagy nap.
A falu kútja újra áll!!!
A vízvételezés biztonsági okokból
nem lehetséges, de szeretnénk, ha a kút
így is Emőd egyik ékessége lenne.
A gémeskút felállítása a Városgondnokság munkatársai és közfoglalkoztatottjai közös munkájának az eredménye.
KÖSZÖNJÜK!
Külön köszönet Marczis László és
Nagy Bertalan Uraknak az önzetlen segítségért, amivel hozzájárultak sikerünkhöz.
Kérünk mindenkit, hogy óvjuk, védjük településünk értékeit, emlékeit,
hogy gyermekeink is büszkék lehessenek Emődre és arra, hogy Ők is Emődiek.
Bódi Csaba intézményvezető
Városgondnokság

Tájékoztató nyertes pályázatokról
Az elmúlt időszakban jó néhány pályázatot nyújtott be önkormányzatunk.
Ezek közül több kedvező elbírálásban részesült. Ezúton adunk tájékoztatást arról, hogy mely pályázataink nyertek:
- Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázat (TOP-2.1.315) keretében 47.840.344 Ft támogatási összeget ítéltek meg patakmeder rekonstrukciójára. A beruházás során a Vörösmarty utcán lévő gyalogos hídtól az
Arany János úton (3 sz. főút) lévő hídig történik meg a patakmeder rendbetétele, részleges burkolása.
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázattal (TOP-3.2.1-15) 35.796.620 Ft támogatási összeget nyertünk a polgármesteri hivatal külső szigetelésére, fűtéskorszerűsítésére. Ugyanezen pályázati keretből 110.565.014 Ft támogatást kaptunk az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola „A” épületének (új iskola) fűtéskorszerűsítésére, nyílászárócseréjére és szigetelésére.
- Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázati felhívásra (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16) benyújtott pályázatunk 7.000.000 Ft támogatási összegben részesült. Kötelező feladattá vált az
önkormányzatok csatlakozása az ASP rendszerhez (Application Service Provider
– alkalmazás szolgáltatási modell). Így a kötelező feladat teljesítéséhez szükséges informatikai eszközök, és szoftver fejlesztések fognak megvalósulni az elnyert támogatásból.
- A Római Katolikus templommal szembeni Szent István téren 2017. február
elején pincebeszakadás történt. A helyreállítási munkákra vis maior igény benyújtása után 4.894.000 Ft támogatásban részesültünk.
- A Magyar Művészeti Akadémia által kiírt pályázati felhívásra is nyújtottunk
be pályázatot. A bírálat során 300.000 Ft támogatási összeget ítéltek meg számunkra. A megvalósítás eredményeképpen fafaragó tábor keretében Betlehemi szobrok elkészítésére kerül sor.
Fekete Tibor polgármester
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Madarak és fák napja
az iskolában

Város környéki atlétika verseny
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III. korcsoport leány négypróba csapat
2. helyezés
Búz Dalma, Lizák Cintia 5.a, Oláh Annamária 5.b,
Varga Nóra 6.b, Besenyei Henrietta, Szarka Mercédesz 7.b
III. korcsoport fiú négypróba csapat
3. helyezés
Vécsi Balázs 5.a, Labanc Dávid, Ludman Csaba 6.a,
Balpataki Bálint, Tóth Dávid 6.b, Dudás Konor 7.a
Egyéni legjobb:
III. korcsoport egyéni
60m síkfutás fiú
60m síkfutás leány
Kislabdahajítás fiú

Még elevenen él bennünk a Rákóczi-napok eseménysorozata, s máris újabb programmal szórakoztattuk a gyerekeket. Május 10-én, a madarak és fák napján szokásainkhoz híven akadályversenyt rendeztünk diákjainknak.
Egy vaktérkép segítségével 7 állomáson kellett teljesíteni az
osztályoknak különféle ügyességi és szellemi feladatokat.
A "Gólya viszi a fiát..." után az év madaráról, a tengelicről
szerezhettek információt a versenyzők.
Majd tojásokat juttattak fészkükbe ügyesen egyensúlyozva.
Egy betűhalmazból ismert és kevésbé ismert madarakat csalogattak elő.
Totó segítségével újabb és újabb tények kerültek napvilágra az év fájáról, a vadalmafáról. Közben a gyerekek környezettudatos viselkedését is teszteltük.
Ha már korábban fészkükbe helyezték a fiókákat, most itt
volt az ideje, hogy meg is etessék őket. A fáradságos munka
után képrejtvényt fejtettek meg a győzelemért küzdő osztályok.
A feszültség levezetésére a következő állomáson dalra fakadtak. A Kodály Zoltán utca a nótázóktól volt hangos. Hogy
nyelvtani ismereteiket is felelevenítsék, hiányos közmondásokat kellett kiegészíteniük.
Az utolsó helyen a népszerű Activity játékkal mulattatták
egymást. Rajzolás, mutogatás vagy körülírás segítette a különféle élőlények megfejtését.
Az iskolába visszatérve Emőd vízellátásáról hallgathattak
meg a gyerekek egy rövid ismertetőt, amit ezúton is köszönünk a Borsodvíz Zrt-nek és Tóth Zoltánnak.
A jó levegőtől, a nagy sétától, a test és az agy megmozgatásától mindenki éhesen várta az ebédet. Hamburger, Túró Rudi,
keksz, ivólé enyhítette a versenyzők farkaséhségét.
Miután a gyerekek teljesítették a számukra megszervezett
akadálypályát, ránk még újabb feladat várt. A tanulók előzetes
munkáját értékeltük. A kocsányos tölgyről matematikai számításokat végezhettek, illetve kreativitásukat mutathatták meg
fészekkészítés közben. Ez utóbbiból kiállítást is rendeztünk iskolánkban.
A következő napokra sem hagyjuk feladat nélkül a tanulókat. Igaz, ennek már kevésbé fognak örülni, hiszen a mindennapos tanulással kell megküzdeniük. De sebaj! Hamarosan
újabb vidám programokkal várjuk őket!
Garanczné Nagy Ildikó, Nagy Istvánné
munkaközösség-vezetők

1. helyezés Dudás Konor
2. helyezés Tóth Dávid

7.a
6.b

Kislabdahajítás leány

1. helyezés
3. helyezés
1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés

Dudás Konor
7.a
Búz Dalma
5.a
Tóth Dávid
6.b
Labanc Dávid
6.a
Besenyei Henrietta 7.b

IV korcsoport egyéni
100m síkfutás fiú
1500m futás fiú
1500m futás leány
Kislabdahajítás fiú
Kislabdahajítás leány

3. helyezés
1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
3. helyezés

Németh Gergő
Bódi Dávid
Lovász Emma
Tintér Benjámin
Lovász Emma

7.b
8.a
7.b
8.b
7.b

4x1000m váltófutás fiú
2. helyezés
Németh Gergő 7.b, Tintér Benjámin, Vályi Rafael 8.b,
Farkas Dávid 7.a
II. korcsoport leány hárompróba
1. helyezés
Tóth Tímea 5.a, Tamus Linett, Kovács Henrietta 5.b,
Szatmáry Rebeka, Rózsa Titanilla 4.b, Ludman Lili 4.a
Egyéni legjobb

1. helyezés Tóth Tímea

5.a

Megyei atlétika verseny
II. korcsoport hárompróba leány
5. helyezés
Tóth Tímea 5.a, Tamus Linett, Kovács Henrietta 5.b,
Szatmáry Rebeka, Rózsa Titanilla 4.b, Ludman Lili 4.a
II. korcsoport egyéni összetett 3. helyezés Tóth Tímea 5.a
III. korcsoport egyéni összetett 11. helyezés Dudás Konor 7.a
III. korcsoport kislabdahajítás
2. helyezés Labanc Dávid 6.a
4. helyezés Tóth Dávid 6.b
III. korcsoport 60m síkfutás
6. helyezés Dudás Konor 7.a
IV. korcsoport kislabdahajítás 6. helyezés Tintér Benjámin 8.b
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK...
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TAVASZI VERSENYEREDMÉNYEINK

A tanév során iskolánk tanulói folyamatosan
vettek részt tanulmányi és sportversenyeken. A tavaszi időszak különösen bővelkedett lehetőségekben, ahol a diákok szép számmal értek el kiemelkedő eredményeket:
Verseny
Furmann Imre Műv.ház és Könyvtár
Ludas Matyi rajzpályázat - Nyékládháza

Szatmárkert- Mesés rajzpályázat
Herman Ottó Múzeum rajzpályázata
II.Rákóczi F. Megyei Könyvtár
Arany János versillusztráció rajzverseny
Nyékládházi Kossuth Lajos
Általános Iskola rajzverseny
Aprók szava mesemondó verseny - Kisgyőr
Helyesírási verseny - Onga
Törd a fejed! matematika verseny - Mezőcsát
Bendegúz Tudásbajnokság

Curie környezetvédelmi csapatverseny
Tisza-tavi Ki mit tud országos környezetvédelmi
csapatverseny
Angol megyei tesztmegoldó verseny

Rákóczi-napok, matematika verseny
Évfolyam
Tanuló
Helyezés
2. évf.
Ludman Tamás 2.a
1.
Szalai István
2.a
2.
Hoban Norbert 2.b
3.
3. évf.
Szabó Zétény 3.b
1.
Komlósi Ákos 3.b
2.
Pogány Zoltán 3.b
3.
4. évf.
Dina Lőrinc
4.a
1.
Hoban Balázs 4.b
2.
Sándor Barbara 4.c
3.
Aranyceruza verseny - 1. évfolyam
Kassai Lili
1.a
1. (arany)
Fehérvári Márton
1.b
2. (ezüst)
Horváth Andrea
1.b
2. (ezüst)

Tergalecz Dóra 8.b osztályos tanuló
- Csorba György feladatmegoldó kémiaverseny
- CURIE kémiaverseny területi döntő
- Hevesy György országos kémi verseny megyei
- Arany tollal, költőszóval városi helyesírási verseny
- Teleki Pál földrajzverseny megyei
- „Észkerék” körzeti matematikaverseny
Tanuló

2. hely
3. hely
10. hely
4. hely
7. hely
1. hely

Helyezés

Majorszki Áron

1.a

1.

Kassai Lili
Tóth Lea Viktória
Bőcsi Balázs
Ludman Lili
Rubos Leona
Pál Bence
Ludman Lili
Moszkál Ágnes

1.a
2.a
3.b
4.a
4.a
4.b
4.a
3.b

különdíj
3.
3.
1.
különdíj
3.
3.
2.

Kósa Enikő

3.b

7.

Kis-Tóth Léda

2.a

3.

Pogány Zoltán
3.b
Tóth Lilla
4.c
Márton Orsolya 1.b
Szoboszlai Ádám 2.a
Szabó Zétény
3.b
Sándor Barbara
4.c
Márton Orsolya
1.b
Kassai Lili 1.a (matematika, magyar)
Halász Máté 4.a (környezetismeret)
Tóth Lilla 4.c (irodalom, szövegértés)
Balpataki Bálint, Kéméndi Gréta, Varga Nóra
6.b
Gömöri Gréta, Papp Boglárka, Szabó Fanni
6. b
Mészáros Bíborka, Sándor Márté, Tóth Zalán 6.a
Dina Panni
8.a
Tóth Zalán
6.a

Évfolyam
1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Rákóczi-napok, szavalóverseny
Tanuló
Holló Vanda
1.b
Kassai Lili
1.a
Valkányi Luca Lola 1.b
Tábori Orsolya
2.b
Puporka Máté
2.b
Kiss Vivien Nina 2.a
Kerékgyártó Aida 3.b
Besenyei Sára
3.b
Borbély Boglárka 3.b
Pál Bence
4.b
Ludman Lili
4.a
Lapostyán Martin 4.b

2.
1.
3.
különdíj
5.
3.
2.
ezüst fok.
6.
7.
5.
6.
7.
5.
7.

Helyezés
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
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Tavaszi zsongás
az óvodában

Óvodánk életében hangsúlyosan megjelenik a környezeti
nevelés. Az óvodáskorban szerzett tapasztalatok meghatározó
jelentőségűek a gyermekek személyiségfejlődésében, ezért lényeges, hogy már ebben az életszakaszban megkezdjük a környezetvédelem tudatos kialakítását.
A természet ünnepeinek, a Zöld napoknak a megtartása jelentős szerepet tölt be óvodánk életében. Kiemelt hangsúlyt
fektetünk a Föld napjának (április 22.) megszervezésére. Zöld
programunk látogatottsága évről-évre növekszik a környező települések körében. 2017-ben a következő óvodák csatlakoztak
Gondolkodj Ökosan! rendezvényünkhöz: Batsányi János Szlovák Nemzetiségi Tagóvoda Bükkszentlászló, Bükkaranyosi
Óvoda, Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda Nyékládháza, Igrici Százszorszép Óvoda, Mályi Óvoda és Egységes Bölcsőde,
Ónodi Homokvár Óvoda, Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és
Bölcsőde, és az Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde. Óvodánkat a Harmatcsepp csoport nagycsoportos óvodásai – a Gólya csapat- képviselte. A gyermekek 6 fős csapatokban játékos
keretek között „ökos” feladatokat oldottak meg a környezettudatosság szellemében. Cselekvéses tanulás formájában, közvetlen tapasztalás útján új ismeretek birtokába jutottak, versengve
a „Vándor Földgömb” megszerzéséért.

Zöld napunk megvalósításában aktívan részt vettek a Zöld
Kapcsolat Egyesület munkatársai. A projekt zárásaként a gyermekek megismerkedtek a Mályi Természetvédelmi Egyesület Madármentő Állomás munkájával, a megmentett fülesbagoly
jelenlétében.
A vendég óvodások élményekkel és ismeretekkel gazdagon
tértek haza, öregbítve óvodánk jó hírnevét.
Áprilisi programsorozatunk következő állomása a Diósgyőri vár látogatás a „Gyermekálom” az emődi Óvodásokért Alapítvány támogatásával. Nagy Lajos király kincsének keresésében a
nagycsoportos korú gyermekek vettek részt. Óvodásainkat korhű ruhában lovagok és udvarhölgyek várták. A gyermekek kincshez vezető útja királyi próbákon keresztül vezetett, 3 csapat mérte össze tudását. A Fémműves műhelyben kipróbálták a középkori fegyvereket, a Tudás próbáján megismerkedtek a vár titokzatos történetével, a Mester próbán saját pajzsot készítettek.
A gyermekek csillogó szemekkel fedezték föl a várat, a középkori falak titkait, amelyen keresztül élményszerűen szereztek
ismereteket, és átadták magukat az önfeledt játéknak, a kincskeresésnek.
Nagy Lajos király várából a vígasság sem hiányzott, a „kincskeresők’ az udvari illem, valamint a mulatságok világába is betekintést nyertek, a játék végén, középkori táncházon vettek részt.
Matiz Csilla
intézményvezető

Alkotói pályázatok
A Furmann Imre Művelődési Ház és
Könyvtár gyermekrajz pályázatot hirdetett,
Ludas Matyi címmel. Dargay Attila egyik
kedvelt játékfilmje az idén ünnepelte a 40.
születésnapját. Az óvodánkból nyolc kisgyermek készített gyönyörű rajzot. A beérkező műveket egy szakmai zsűri bírálta
el, melynek elnöke Dargay Attila özvegye
Henrik Irén volt. Az ünnepélyes díjátadóra
2017. május 6-án került sor Nyékládházán
a Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtárban. Nagyon eredményesen szerepeltek
óvodásaink a kategóriájukban. Csontos Patrik Ádám és Juhász Amina Martina második
helyezést ért el. A többiek pedig különdíjasok lettek. Ez úton is gratulálunk nekik.

A Közösségek Hete alkalmából hirdetett a "Cseperedők Egészségéért
Alapítvány" egy pályázatot. Óvodánkból tizenöt kisgyermek készített pályaművet. A gyermekeknek le kellett rajzolniuk, hogy számukra mi az Egészséges. Nagyon ötletes, színes alkotások születtek. Szakmai zsűri bírálta el a
beérkező műveket, melynek az elnöke
Rutkai Bori képzőművész volt. Minden
pályázónak "egészség pakk"-al kedveskedtek. Kiemelt díjat nyert Juhász
Amina Martina és Rémiás Laura. Minden alkotónak és külön a nyerteseknek
szeretettel gratulálunk.
Juhászné Csrefkó Rita
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Zene és szeretet egy csokorba kötve
A zeneiskola növendékei ünnepi hangversennyel
köszöntötték az édesanyákat.

Hatvani Bach fesztivál
Johann Sebastian Bach tiszteletére került megrendezésre
Hatvanban az I. Országos Hatvani Zeneiskolai BACH Fesztivál
2017. május 18-án és 19-én, amelyen kizárólag a nagy barokk
mester műveinek előadásával versenyeztek a résztvevők.
Ezen a rangos eseményen Emődről a Reményi
Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskolát Boros Panna klarinét szakos növendék képviselte, akinek játékát a neves művészekből álló zsűri bronz minősítéssel díjazta. Panna sikeréhez Székelyné Ágoston Ildikó remek zongorakíséretével, klarinéttanára Sándor Ferenc instrukcióival, szülei pedig
bíztatásukkal és lelki támogatásukkal járultak hozzá.
A versenyen az ország hangszeres és énekes zeneiskolai
tanulói számára az egyenlő esélyekkel való megmérettetés
lehetőségét kínálták. Az eseményen Magyarország művészeti iskoláiból résztvevő diákok kimagasló szakmai színvonalon, és nagyfokú igényességgel adták elő J. S. Bach műveit,
amit a sajtó jelenléte mellett a Hatvan Tv is rögzített.
A rendezők külön figyelmet fordítottak a helyszínek megválasztására. Az orgonisták részére a Belvárosi Római Katolikus Templomot, a többi hangszeresnek és az énekeseknek
az impozáns Grassalkovich-kastély dísztermét választották a
verseny helyszínéül.

Hangverseny az emődi
Római Katolikus templomban
2017. április 30-án került sor a Reményi Ede zenei Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyére az emődi Római Katolikus templomban.
A zeneiskola tehetséges diákjainak előadása egy gyönyörű, napsütéses, zenés vasárnap délutánnal ajándékozta meg a
templomba betérő közönséget.

Emődi Krónika

Az emődi Harangvirág
Csengettyű Együttes
Parasznyán is kiemelkedett

A VIII. Parasznyai Csengettyűs Találkozón vett részt április 28.-án zeneiskolánk Harangvirág Csengettyű Együttese,
mely nagy sikert aratott színvonalas műsorával. Az együttes
tagjai: Gaál Zsuzsanna Mia, Gönczi Petra Virág, Hodosi László
Pál, Hodosi Péter Ádám, Komlósi Orsolya, Petruska Petra Mária, Tergalecz Dóra. Az együttes felkészítő tanára: Székelyné
Ágoston Ildikó.
Ezen a nagyszabású találkozón évről évre egyre több
csengettyűs együttes vesz részt, amely már túlmutat a megye határain. A találkozón kuriózumként egy felnőttekből
álló együttest is hallhatott a közönség, melyben Székelyné
Ágoston Ildikó tanárnő is immáron 5 éve tagja.
A találkozón jelen volt a műfaj kitalálója Balázs Oszkár is,
aki Budapestről érkezett. Erre az alkalomra tartogatta újabb
hangszer csodáinak bemutatóját, amit a szakma lelkesen fogadott.
Az idén a szervezők ötlete nyomán a fellépő diákok képzőművész tehetségei színesítették a rendezvényt sok-sok
kedves alkotással. Az emődi Harangvirág Csengettyű Együttes alapító tagja Gönczi Petra Virág festményét a közönség
szavazata alapján könyvjutalommal díjazta a szervező iskola. A festmény azonnal kapós lett, a rendezvény szakmai
szervezője, Czentnár Ferenc szerette volna megvásárolni, de
Petra semmi pénzért sem akart megválni alkotásától, hisz ez
kedves csengettyűs éveire emlékezteti őt.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni az emődi Polgármesteri Hivatalnak, hisz a találkozóra történő utazást Emőd Város Önkormányzata segítségével tudta megoldani az együttes. Harangvirág Csengettyű Együttes

A világ csodája: a zene
Emőd óvodáiba látogattak a zeneiskolások, ahol az
ovisok már izgatottan várták őket. A rendkívüli hangszerbemutató keretében a kicsik megismerkedtek a
hangszerekkel, hallották hangjukat, együtt énekelték
velük kedvenc énekeiket.

Emődi Krónika
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Karate
versenyeredmények

2017. május 6-án rendezték a Batta
Fudokan Kupa elnevezésű nagyszabású
országos karate versenyt (350 résztvevő) Százhalombattán. Itt küzdelemben
Veres Melinda a 9 évesek között súlycsoportjában 3. helyezést, Gácsi Napsugár a 10 évesek között súlycsoportjában szintén 3. helyezést ért el. Fényképek mellékelve.
Urbán László edző

Gácsi Napsugár

A kőpillangó
Az elrugaszkodás előtti utolsó pillanatban rögzítette a lelkem fotómasinája, mert ott van ő egy hatalmas gránit emelvényen az emberi értelem szimbolikus őrzőjeként, a rázúduló csapásoknak szilárdan ellenállva. Igazolva a Teremtő által
a gránittömbbe karcolt jelmondatot: „ Ami nem pusztít el az
megerősít"
A kőpillangók különleges teremtmények. Folyamatosan sugároznak, küldik a vészjeleket és az adásukat mindenki foghatja, ha megfelelő vevőantennákkal rendelkezik. Úgy tűnik,
hogy az én antennáim érzékenyebbek másokénál, mert egy
negyedszázados díszfasor kivágásakor érkező rezgéseket sokan nem érzékelték, vagy figyelmen kívül hagyták és szükségesnek ítélték a pusztítást, pedig az időnk végessége miatt egyáltalán nem kellene, hogy így legyen. A helyükre ültetett facsemeték valamelyest tompították a figyelmeztetést, de
amikor e fiatal életek is szemet szúrtak valakinek és derékba
törte őket, akkor a jelek félrevert harangok kongásaként dübörögtek a képzeletbeli dobhártyán, és éreztem, hogy a kőpillangó megbillen, mert nem elpusztíthatatlan. Azt nem tudom, hogy mi történik majd a létezése utolsó pillanatában.
Annyi, hogy leesik és üvegcserép módjára darabokra hullik,
vagy egyszerűen elillan, mint a reggeli köd a délelőtti napsütésben, de azt tudom, hogy az emberiség számára mindkettő végzetes.
Klebovicz Gyula

Véradás
2017. június 28-án (szerda) 14-18 óráig
az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában ismét véradás lesz.
Sajnos az előző véradásokra kevesebben jöttek el a tervezettnél. Kérjük a felnőtt lakosságot, hogy bár nyár van, meleg, sokan üdülnek, hogy minél többen jöjjenek el, hiszen a baleseti lehetőségek is
nőnek, és a vér mindig kell.
Véradásszervezők

Veres Melinda

Kedves Olvasó, kivel
ugyanebben a szerettet
Városban élünk!
A „bogár” szó hallatán sokunknak, nem túl színpatikus,
olykor kártevő rovarok jutnak az eszünkbe. Mi a helyzet a
szentjánosbogárral? Furcsa egy élőlény… világít!
2017. Július 9-15 között várhatóan 100-120 szentjánosbogár érkezik városunkba. Nem, nem repülő, világító rovarokra gondolok. Ezek a Szentjánosbogarak 17-21 év közötti keresztény fiatalok, akik azért érkeznek ide az ország
minden részéről, hogy feltöltsék szeretetlámpásukat. A
Szentjánosbogár közösség minden évben szervez nyári,
gyermek, illetve ifjúsági táborokat (lelkinapokat), melyeket más-más településeken tartanak meg.
Ebben az évben Emőd ad helyet az egyik ifjúsági tábornak. A táborozók családoknál fognak lakni, napközben pedig leginkább a római katolikus templomban, a
plébánia udvaron vesznek részt programokon. Persze a
város nevezetességei, legszebb helyei is bemutatásra kerülnek, hogy vihessék Emőd jóhírét szerte az országba.
Korábbi években vettem már részt a Szentjánosbogár közösség táboraiban, vagyis tapasztalatból tudom, milyen
izgalmas dolog belecsöppeni egy falu vagy város életébe,
ha még csak egy hét erejéig is. Azt gondolom nagy ajándék és lehetőség mind a táborozó Bogarak mind a város
számára egy ilyen esemény.
Ha felkeltette ez a néhány sor az érdeklődését/érdeklődésedet, vagy csak többet szeretne/szeretnél tudni a közösségről, akkor ajánlom az alábbi honlapot: http://www.
szentjanosbogar.hu/ Ha pedig úgy érzi/érzed, hogy bármivel tudná/tudnád segíteni a tábor szervezését bátran hívja/hívd a 06-20/563-6720-as telefonszámot. Édesanyám (Vascsákné Iván Leonóra), aki a helyi szervezést
koordinálja, szívesen válaszol az esetleges kérdésekre.
Vascsák Fruzsina
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TÖLTÖTT KÁPOSZTA
FESZTIVÁLON VOLTUNK

Rátka. 2017. május 13. 6 óra 50 perc.
49 emődi ember felpakolva és várakozással teli hangulatban lépett le a buszról a rendezvény területére.
Álltak az üstök, a pavilonok, nyüzsögtek a gyerekek, a szakácsok, és a
nap is kellemesen mutogatta magát.
Főzőversenyre készült mindenki, azzal az étellel, amit még nagyanyáinktól,
ükapáinktól tanultunk. A magyar konyha jellegzetes ételéről van szó, aminek
elődje a káposztás hús volt. Az Alföldön
szárma néven ismerik, Erdélyben takartnak hívják. Amíg rotyogtak a töltött káposzták, az emődi kirándulók vidáman
birtokba vették a Tokaj-hegyaljai sváb
település utcáit, templomát, a gyerekek
még a falu végén található játszótér- és
kondi-parkba is ellátogattak. Az időjárás mellettünk volt, a levegőben áradó
káposzta-gőz mellett is érezhető volt a
hegyek völgyében a friss levegő, ami sokunkat sétára késztetett a tényleg festői környezettel megáldott Rátkán. Közben a színpadon folyamatosan szórakoztatták az érdeklődőt az ilyenkor szokásos táncos- és énekes produkciók.
Majd korgó gyomrunk jelezte, hogy elérkezett a várva várt pillanat, a káposzták kóstolása, aminek igencsak sok változata elterjedt, ki rizzsel, ki paradicsomosan vagy akár kaporral is főzi. Itt volt
kecske húsból készült, de meglepő módon csokoládé öntettel is kínálták. A mi
emődi csapatunk Rátkán a 7. Töltött Káposzta Fesztiválon 330 töltelékkel pa-

kolta meg az üstöt, ami 22 fej káposztát és több mint 20 kg húst igényelt. A
csapat szakácsa Papp Józsefné Erzsike
volt. A náluk elmaradhatatlan kemencében sült házi kenyérrel kínálták a finom
ételt, és a tőlük megszokottan, a hagyományhoz illő ízléses káposzta-variációkkal díszítették a pavilont. Mi emődiek
nagyon drukkoltunk a csapatnak, jóslatokba is bocsátkoztunk. A siker nem
maradt el, közel 100 adag ételt adtak
el és az Emődöt képviselő szakácsok finom káposztáját arany fokozattal díjazták. Az is örömmel és büszkeséggel töltött el minket, hogy mennyi földinkkel
találkoztunk a messzi faluban. Ami még
Emődöt illeti, meg kell, hogy említsem a
nagy sikert aratott Emődi Dalárda énekes fellépését, amit hatalmas tapssal és
közös nótázással ünnepelt a rátkai közönség. Számunkra ezzel nem ért véget
a nap, mivel tovább indultunk Tállyára,
ahol megkoronáztuk a napot egy jó borkóstolással. A száraztól- a muskotály borokig ki-ki talált számára megfelelőt. Így
a kiváló társaság kiváló hangulatban buszozott hazafelé, ahol felcsendültek a
szép magyar nóták is.
Ez a kikapcsolódás örömteli, hangulatos emlékeket hagyott maga után! Köszönetet illeti azokat, akik a főzést segítették előzetes- és a verseny alatti munkájukkal.
Köszönet a kirándulás szervezőinek,
köszönet Rátka!
Tóth Ildikó

Emődi Krónika

Kitüntetés
A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége, kiemelkedő vöröskeresztes munka elismeréseként, a Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés ezüst fokozatát adományozta 2017. május 8-án
a Vöröskereszt és a Vörös Félhold Világnapja
alkalmából, Hadzsega
Lászlóné nyugdíjas pedagógus számára. A kitüntetést Kardos István a Magyar Vöröskereszt főigazgatója és Dr.
Breitenbach Géza, a megyei Vöröskereszt elnöke adta át.
Hadzsega Lászlóné 1965 óta vöröskeresztes tag, Ifjúsági Vöröskeresztes
tanárelnök, Vöröskeresztes vezetőségi tag, sikeres véradásszervező. 2014
óta Vöröskeresztes elnök, megyei küldött. Feladata a hátrányos helyzetűek segítése, valamint véradóünnepségek szervezése.
Művelődési Ház és Könyvtár
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Házasságkötési
hirdetmény
2017. április 28-án
házasságot kötött

Farkas Péter és
Siri Angéla.
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
Emőd Város
Polgárainak, akik

Kalocsai
Béla

temetésén megjelentek,
sírjára virágot hoztak
és fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család

10

ELADÓ
4 és 5 aranykoronás

emődi SZÁNTÓK!
Részletekről
érdeklődni: a

30/249-3805 vagy
a 30/555-8077-es
telefonszámon lehet.

Megemlékezés
„Keresünk, de nem vagy
már sehol, mégis itt vagy
mindig valahol. Talán
egy napsugárban, talán a
holdfényben, vagy csillag
lettél fent a kék égen…”

Szoó István

Halálának első
évfordulójára
emlékezünk
Hű társad és édesanyád

Eladásra kínáljuk az
Emőd területén lévő

7231, 7218, 6657
helyrajzi számú földeket.

Érd: 06-30/4909-596
telefonszámon.

Megemlékezés

Megemlékezés

„Nehéz az élet nélküled, feledni
téged soha nem lehet. Ha
egy könnycsepp gördül végig
arcunkon, azért van, mert
szeretünk és hiányzol nagyon.”

„Lehullik a virág, elmúlik
az élet, legyen áldott, békés,
csendes pihenés.”

Hálás szívvel köszönetet
mondunk mindazoknak, akik

Benedek Lajos

temetésén megjelentek, sírjára
virágot tettek, fájdalmunkban
osztoztak.

Gyászoló család

Kovács
Miklósra
emlékezünk, halálának
10. évfordulóján.
Szerettei

Hangos siker,
vastaps!
Fantasztikus estét töltöttük el együtt
az idei évad első szabadtéri színházi
előadása alkalmával, Emődön.
Koncertek, hagyományos szabadtéri rendezvények, Szent
István napi vígasságok és tűzijáték mellett újdonságként került
föl a város kulturális életének színes palettájára pár évvel ez előtt
a nyári színház. Azóta is töretlen a népszerűsége az emődiek körében. Már lassan-lassan ez is hagyománnyá növi ki magát.
Egy szervezőnek mindig izgalom egy ilyen rendezvény, hogy
rendben lesz-e minden, lesz-e közönség, milyen lesz a hangulat,
stb. Gondoltam, hogy a Mamma Mia népszerűsége meghozza
majd a kedvet és akár egy májusi estén is megtelhet a tér. Igazam lett. Közel ötszázan voltak kíváncsiak az előadásra.
Jómagam, a szervezők és a társulat nevében köszönöm,
hogy ilyen sokan eljöttek. Tegyék ezt a jövőben is, hiszen folytatjuk az Emődi Nyári Színházi Estéket.
Kovács Gabriella igazgató
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Emődi Nyári Színházi Esték 2017

Június 17. szombat 19.00
Kálmán Imre:

CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
- Operett két részben -

Július 21. péntek 19.00
Harsányi Gábor:

Szeptember 8. péntek 19.00
Neil Simon:

ÉDES ALKONY

FURCSA PÁR (Női változat)

- Zenés vígjáték két részben -

- Vígjáték két részben -

PROGRAMAJÁNLÓ
MEGHÍVÓ
Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel meghívja a város apraját és nagyját a

SZÜNIDŐKÖSZÖNTŐ
KÉPREGÉNYFESZTIVÁLRA
2017. június 18.
Helyszín: a Polgármesteri Hivatal melletti tér
Program:
14.00 Képregény-börze, találkozás a
képregény-rajzolókkal
15.30 Interaktív képregény-alkotás
17.00 Mortal Kombat bemutató
18.00 Lucky Luke és a Daltonok, kaszkadőr-bemutató

19.00 Irigy Hónaljmirigy

Folyamatos programok:
Képregényrajzoló verseny, találkozás Amerika Kapitánnyal,
Pókemberrel, Fatum doktorral, arcfestés, ugrálóvár, étel-ital,
finomságok és még sok-sok meglepetés a legkisebbektől a
nagyobbakig mindenkinek.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Bababörze és
kacatvásár!
Helyszín: az Emődi Piactéren
a régi Coop boltnál.
Időpont: 2017. június 10.
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.

Emődi Gasztro Klub
A következő
alkalommal folytatjuk a megkezdett előadássorozatot.
Pászk Norbert
természetgyógyász, a gyógynövényekkel kezdte az ismeretterjesztést,
majd
az akupresszúra
rejtelmeibe avatta be az érdeklődőket.
Következő alkalom:

2017. június 22. csütörtök 17 óra
Téma: „Gyógyító tápláléknövényeink"
vagy Zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék
jótékony hatásai?

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt

2017. június 3-án,
16 órától
zsíros kenyér partira,
a pincékhez.
Helyszín:
Csillagpince alatti Kadarka sor
(Sánta Géza – Farkas István
pincéi előtti terület)
Élőzene, finom borok, zsíros kenyér,
jó hangulat vár mindenkit!
A szervezők

