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Emődi tojásfa
Sikeres volt az Emődi Nagycsaládosok Egyesülete által közzétett felhívás! Közel kétszáz hímes tojás díszíti a Kossuth tér parkjában lévő fát, melyet még Húsvét előtt, szombaton kezdtek el városunk lakói díszíteni. A helyiek, köztük az
óvodások és az iskolások is sok szép, színes tojást készítettek és helyeztek el.

Munkálatok a városban
Elkészült a Hunyadi utca és a Kossuth utca között lévő
támfal díszkő burkolása, valamint az Arany János út és a
Parajdi utca között lévő járda térkőburkolása. Mindemellett folyamatosan épül a futballpálya öltözője. Továbbá elkészültek a városunk határán lévő
üdvözlőtáblák és zajlik a virágosítás, egy szebb,
élhetőbb város kialakításáért.
Április 10-én átvettük Sereg Lóránt úr által
felajánlott STIHL benzinmotoros fűkaszát, ami
a tavaszi, nyári munkák során nagy segítséget
jelent. Sereg úr elmondta, hogy látva, hogy a
régi tüzéptelep előtti területen is a Városgondnokság alkalmazásában álló közfoglalkoztatottak nyírják a füvet, ugyanúgy, mint az Arany János
út teljes emődi szakaszán, mely számára nagy segítség, ezért úgy gondolta, hogy hozzájárul a további munkák
megkönnyítéséhez a benzinmotoros fűkaszával. Ezúton is
köszönjük a felajánlást.
Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy óvjuk, védjük városunk szépségét! A Városgondnokság igyekszik rendben tartani a település utcáit, ezzel szemben van olyan lakótársunk,
aki a saját szemetét az utcán tárolja. Nyomatékosan kérünk
mindenkit, hogy a közterületet ne használja hulladéklerakó
helyként.
Bódi Csaba
Városgondnokság
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Önkormányzati hírek
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 3-án
rendkívüli ülést tartott.
Az első napirendi pontban a Művelődési Ház beépítési tervét tárgyalta a testület, döntés nem született.
A második napirendi pontban a Vis
Maior pályázat benyújtásáról koráb-

ban már meghozott 31/2017. (III.9.)
határozatának módosítására került
sor. Az egyebek napirendi ponton belül Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 9. sz. módosításáról döntött a testület. A módosítást
jogszabályváltozás indokolta.

KÖZLEMÉNY

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 4-én ismét
rendkívüli testületi ülést tartott, ahol
döntést hozott az új Művelődési Ház
beépítési tervéről.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

KÖZLEMÉNY

a 2017/2018. nevelési évre történő
bölcsődei beíratkozás rendjéről

a 2017/2018. nevelési évre történő
óvodai beíratkozás rendjéről

Hivatkozva az 1997. évi XXXI. tv., a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 42/A. §-ra a bölcsődei ellátást a gyermek 20 hetes korától 3 éves koráig biztosítjuk.
Beíratás ideje: 2017. május 4-én, 5-én, (csütörtök, péntek)
8.00 - 17.00 óráig
Beíratás helye: Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde 3432
Emőd, Geleji utca 21.
A beíratáshoz szükséges okmányok:
- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a szülő (törvényes képviselő, gyám) személyazonosításra alkalmas, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- külön élő szülők esetében a gyermek elhelyezését igazoló dokumentum.
A Mini Bölcsődei felvételnél alkalmazandó döntési prioritások:
1. A Pöttömke Mini Bölcsődében elsősorban az emődi lakosok gyermekei kerülnek elhelyezésre, akik Emődön állandó lakhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel, és ezt
igazoló lakcímkártyával rendelkeznek.
2. Kereső tevékenységet folytató szülő, aki az intézményvezető felé munkáltatói igazolást nyújt be.
Intézményvezetés

Hivatkozva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdésére, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
Beíratás ideje: 2017. május 3-án, 4-én, 5-én, (szerda, csütörtök, péntek) 8.00 - 17.00 óráig
Beíratás helye: Emődi Gyermekálom Óvoda - 3432 Emőd,
Geleji utca 21.

Beiratkozásra a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen!
A beíratáshoz szükséges okmányok:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, (születési anyakönyvi kivonat vagy
személyi igazolvány)
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
- a gyermek társadalombiztosítási igazolványa (TAJ kártya)
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§
a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki szülői
felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az
óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.
Óvodavezetés

Beiratkozás a Zeneiskolába
Kedves Szülő!
Bizonyára Ön is szeretné, hogy gyermeke kreatív gondolkodású, kiváló problémamegoldó képességekkel
bíró, kitartó, mások felé nyitott, életvidám személyiséggé váljon. A zenetanulás mindebben nagy segítségére lehet,
mely az alkotás örömén keresztül fejleszti ki mindezeket a tulajdonságokat.
Pozitívan hat az agy fejlődésére, növeli
az önbizalmat.
Most Önnek is lehetősége van beíratni gyermekét zeneiskolánkba, ahol kilenc féle hangszer közül választhatja ki
azt, amelyik számára leginkább tetszik.
Ezek a következők: trombita, tenor, tuba,
klarinét, fuvola, hegedű, zongora és ütő

hangszerek. Hangszert lehetőség szerint
a zeneiskola biztosít a növendékek számára. (Kivéve a furulyát és zongorát)
A zeneiskolában a tanítás délutánonként történik, kiváló zenetanárokkal. Heti 2x30 percben egyénileg tanulják a gyermekek a hangszeres játékot, s
plusz még heti 2x45 percben kötelező
csoportos elméleti szolfézs órákon vesznek részt.
A zeneiskolai beiratkozás
helye és időpontja:
A Zeneiskola épületében, 2017. május 18-án és
19-én (csütörtök és péntek)
8-17 óráig.

Iskolánk alapítványa évek óta segíti
munkánkat, nevezési díjakat finanszíroz, hozzájárul az erdei iskola és egyéb
rendezvények költségeihez, oktatási és
sporteszközöket vásárolunk a támogatásával.

Kérjük adója 1%-ával segítse a
`Rákóczi` az Emődi Iskolásokért
Alapítvány munkáját!

Adószám: 19334213-1-05
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Az Országos Lengyel Önkormányzat, valamint a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum
szervezésével, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Magyar Országgyűlés székhelyén, az Országház Felsőházi termében 2017. április 7-én Derenk
300 éve elnevezéssel került megrendezésre az a tudományos kutatásokat bemutató konferencia, amely a lengyelek 1717-ben
Derenkre történt betelepítésének körülményeiről, a derenkiek mindennapi életéről és
1942/1943-as kitelepítéséről, Derenk elmúlt
300 évéről szólt.
A program Bialka Tatrzanska – erről a környékről származtak el a derenkiek - település hagyományőrzőinek folklór műsorával
kezdődött, melyet a Podhale tájegység népviseletében zenei kísérettel adtak elő.
A konferenciát megnyitották: Rónayné
Slaba Ewa Maria az Országos Lengyel Önkormányzat elnöke, Jerzy Snopek a Lengyel
Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Tadeusz Adam Pilat a Külhoni
Lengyelek Európai Unió elnöke.
A megnyitó beszédek a lengyel-magyar
barátság, a közös nemzeti sorskérdésekben
történő egymás iránt tanúsított szolidaritás
méltatásán túl a napjainkban is erős szövetség és a keresztény értékrendjeink együvé
tartozásáról szóltak. Jerzy Snopek nagykövet úr kihangsúlyozta, hogy a lengyel kapcsolat legmagasabb értékű megbecsüléseként éli meg a magyar kormány részéről a
konferencia helyszínének biztosítását.
Soltész Miklós államtitkár úr a magyar kormány nevében bocsánatot kért a
derenki lengyelek kitelepítéséért, generációk fájdalmáért.
A tudományos konferencia első előadója
Konrad Sutarski költő, író, műfordító, az Országos Lengyel Önkormányzat korábbi elnöke volt, aki Derenk szimbolikus jelentőségét és a hagyományok, a kereszténység
megtartó erejét méltatta.
Janusz Kamoczki néprajzkutató - profes�szor, a Lengyel Tudományos Akadémia tagja, a Jagelló Egyetem professzora, a vallás és
hitgyakorlat, a szepességi és derenki hagyományok és azok kapcsolódásainak kutató-

Derenk 300 éve
ja a szinte kizárólag római katolikus vallású
derenki közösség hitélethez történő viszonyulását mutatta be, továbbá a nyelvi, etnikai
különbözőség miatti elszigeteltség hatását.
Julian Kovalczyk Lapsze Nizne gimnáziumának igazgatója, nyelvész, a Szepesség
Egyesület elnöke, a Derenk Gorál Szótár alkotója hangfelvételek bemutatásával színesített előadásában mutatta be a derenki
és a szepességi nyelvjárás azonosságait,
az ősi lengyel nyelvhasználat sajátosságait, sajátos nyelvtani módosulásait. A nyelvészeti kutatás napjainkban is folytatódik a
Sajószentpéteren, Edelényben, LádbesenyőAndrástanyán, Büdöskútpusztán, Emődön
és Emőd-Istvánmajorban élő, az ősi nyelvet
még beszélők közreműködésével.
Bődi Erzsébet a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszékének
oktatója, a Néprajzi Kutatócsoport munkatársa a Lengyel hagyományok és ételek
Derenken című előadásában az ünnepeken
és a hétköznapi életben gyakorolt és évszázadokon át megőrzött népi hagyományokat mutatta be, melyek némelyike ma is jellemző.
Kovács Ágnes az Új Szó, Szlovákia egyetlen magyar nyelvű napilapjának Rozsnyói
Járási tudósítója kutatásainak eredményeként bemutatta a derenki lengyelek kapcsolatait a környező magyar falvakkal. Hangsúlyozta a derenkiek erős katolikus gyökereit
és a hagyományokhoz való ragaszkodását.
A Trianon utáni határok megváltozása jelentős hatással volt a derenki lakosságra, módosította kapcsolatát a szomszéd településekkel. A Trianoni egyezmény után megszűnt a derenkiek átjárása a jabloncai misékre a hajdani közös jabloncai római katolikus
templomban. Előadása végén hagyományteremtőnek szánt meghívást tett közzé, mi
szerint várják a derenkieket a jabloncai
templomba, a búcsúba 2017. július 9-én.
Tóth Sándor erdőmérnök, nyugalmazott
minisztériumi főosztályvezető, vadászattörténész ismert vadászok és Helyi orvvadászok
Derenken címmel tartott előadása bepillantást engedetett – diavetítéssel szemléltetve

- a kitelepítést megelőző időszak törekvéseibe, valamint a helyi lakosság sajátos érdekeibe és az erdőgazdálkodás változásának
eredményeibe
Dr. Rémiás Tibor történész-muzeológus,
a nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatója, Emőd Települési Értéktár Bizottságának elnöke, a Magyarországi Lengyelség
Múzeumának és Levéltárának külső szakmuzeológusa - úgy is, mint derenki leszármazott - a derenki lengyelek széttelepítéséről
(1938-1943) tartott előadásában a történelmi tények alapján bizonyítható érdekütközéseket, azok hatásait és a kitelepítés gyakorlati lebonyolítását mutatta be tudományos
alapossággal.
Az előadások lezárása a jövőre gondolva,
a Derenki Búcsú tervezése jegyében telt el.
A konferencián Emőd Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatát Kusztván Zsolt
és Rémiás Gyula, a Polska- Drenka énekkart Jurecska Gáborné képviselte, továbbá ifj. Kusztván Zsolt, ifj. Rémiás Mihály és
Jurecska Gábor.
Él-e a derenkiek identitástudata? A
Derenk 300 éve konferencia összegzéseként
is feltehetjük ezt a kérdést.
A széttelepítettek kihalása, a leszármazottak további széttelepülése mellett is él
a hagyomány. Az őseink közös múltja olyan
kapocs, amely az elmúlt két és fél évtizedben a derenki gyökerek ápolására ösztönzi
az embereket, testvérként örülnek egymásnak minden találkozásnál.
A derenki temető feltárása, az emlékkeresztek, temetőkapu, emléktábla állítása, a
lengyel családoknak évszázadokon át otthont nyújtó házaik nevesített megjelölése,
az iskola épületének részleges felújítása, állandó kiállítás létrehozása az épületben, a
valamikori templom helyén emelt kápolna
építése és a keresztállítása, a helyi lengyel
nemzetiségi önkormányzatok együttműködésének erősödése, a lengyelországi kapcsolat élővé válása, a Polska-Drenka énekkar hagyományőrzése, a július végi Derenki
Búcsú zarándokainak gyarapodó, immár
nemzetközi közössége szavak nélkül is választ ad a kérdésre.
Emőd, 2017-04-11
Jurecska Gábor Derenk leszármazottja

A fényképeket Bubenkó Gábor Szögligeti LNÖ vezetője készítette
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Rákóczi-napok az iskolában
Felső tagozat
Tavasszal nemcsak a jó idő, a költöző
madarak érkeznek meg hozzánk, hanem a
Rákóczi-napok is.
A hagyományoknak megfelelően rövid
iskolai műsorral és a Rákóczi-szobor koszorúzásával indítottuk útjára az eseményeket. Már ősszel azon törjük a fejünket, milyen témát válasszunk, hogy mindig izgalmassá, érdekessé tegyük a gyerekek számára ezt az időszakot. Idén a választás a
költészet napjára esett.
Április 11-én a felső tagozatosok részére fordított tanítási napot szerveztünk. Az "
ifjú tanárok" felkészültségüket, rátermettségüket mutathatták meg osztálytársaik
előtt. Érdekes, változatos feladatokat láthattunk tőlük.
A szünetekben erejüket, ügyességüket
bizonyíthatták meg diákjaink a Toldi-kondiban. Vizes vödröt, rudat tartottak kinyújtott kézzel, malomkövet ( autógumit) dobtak. Akaraterejük, kitartásuk dicséretre
méltó volt, ahogy az is, ahogyan egymásért szorítottak. Órák után pingpong- és
csocsóbajnokságot rendeztünk. Délután a
kézilabdás lányokért szurkolhattunk.
Szerdán projektnapot tartottunk. Az
első órában a költészet napjáról és a 200
éve született Arany Jánosról olvashattak
szöveget és oldhattak meg feladatokat a
tanulók. Ezt szókincsfejlesztő játékok követték, amely során régi, elfelejtett szavakat idéztünk fel, szinonímákat kerestünk,
idegen szavakat értelmeztünk. A következő órán vershez készítettek illusztrációt
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Alsó tagozat

a gyerekek. Nagyon szép alkotások születtek, melyekből tető alá hoztunk egy kiállítást is. A 4. órában verset írtunk, rímet faragtunk. Az utolsó megmérettetés sportos
feladat volt.
A szünetekben az évfolyamok húsvét
közeledtével csokitojásokat kerestek az
udvaron. Majd következett a két nap munkájának az értékelése, különféle tárgyjutalomban részesültek a legügyesebbek. A
sok munka, szervezés és játék után fáradtan tértünk haza, hogy a tavaszi szünetben
kipihenhessük magunkat, és újult erővel
térjünk vissza a tanév végi hajrára.
Nagy Istvánné,
munkaközösség-vezető

Az alsó tagozatos diákok ezeken a napokon, tanulmányi versenyeken vehetnek
részt, illetve akadályversenyeken és húsvéti kézműves foglalkozásokon.
Elsőként az 1. osztályosok bizonyíthatták az Aranyceruza – versenyen, hogy milyen szépen és helyesen tudnak írni. Ezt követte a matematika verseny ahol 2. 3. és 4.
évfolyamos diákok mérhették össze tudásukat. Végül a versenyek sorát a versmondó verseny zárta, amelyben kicsik és nagyok egy kötelező és egy szabadon választott verssel mérettették meg magukat. A
délelőtt folyamán kapura rúgásban és kosárra dobásban mutathatták meg a gyerekek, hogy milyen ügyesek. Délután pedig lelkesen szurkoltak az iskola udvarán
megrendezett kézilabda bajnokságon,
ahol a Rákóczi-vándorkupáért folyt a küzdelem. A következő napon Rákóczi korát
idézhették meg a kreatív gyerekek, festményeikkel. Nagyon szép munkák születtek. Ezt követően a húsvét jegyében mindenki tojásokat készített, különböző technikákkal, majd az elkészült műveket osztályonként levittük és díszítettük Emőd tojásfáját. Az eredményhirdetés után mindenki új tapasztalatokkal térhetett haza. A
nap eseményei kárpótolták még azokat is,
akik nem értek el helyezést. Mindenki számára tanulságos és élményekkel teli napok
voltak, szívesen gondolunk majd vissza rá.
Kövér Boglárka,
tanító

Szivárvány csoport vidám napjai!
A márciusi hónap élményekben és programokban gazdagon
telt a Szivárvány csoportos gyermekek számára.
2017.03.21.-én a Bábozás Világnapja alkalmából meghívást
kaptunk Miskolcra a Libri könyváruházba, ahol Gácsi Zsuzsanna
írónő bemutatta nekünk a Mesés Mesék című könyvét. Olvasott
föl belőle történeteket és interaktívan be is vonta a mesékbe a
gyerekeket. Majd megnéztük a könyvesboltot és vásároltunk egy
meséskönyvet a csoportunknak. A Csodamalom Bábszínház szervezésében bábokat készítettek a gyermekek. Búcsúzóul, kaptunk
ajándékba bábkészítéshez szükséges anyagokat, eszközöket. A
gyermekek ezeket örömmel használják az óvodában.
2017.03.24.-én csoportunkból hét kis óvodás részt vett a
Nyékládházán megrendezésre került Mesefesztiválon. Fésűs Éva:
A szívtelen csiga című meséjét adtuk elő. A gyerekeknek ez a kedvenc meséje, az életkori sajátosságaiknak és didaktikailag is teljesen megfelelő a számukra. Hat óvoda képviseltette magát a rendezvényen, mindenki színes és színvonalas előadással készült. A
mi kis csapatunk is nagyon ügyes volt, szépen szerepeltek. Minden résztvevő értékes könyvcsomagot és oklevelet kapott. Soksok élménnyel, boldogan tértünk haza.
2017.03.29.-én ellátogattunk Miskolcra a Herman Ottó Múzeumba. A víz világnapjához kapcsolódó "Csobbanjunk" című prog-

ramon vettünk részt. Borbélyné Melnik Marianna volt a tárlatvezetőnk, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő interaktív
játékokat szervezett számunkra. Érdeklődőek és aktívak voltak az
ovisaink egész idő alatt. Fontosnak tartjuk a sokféle tapasztalatszerzést, a Tevékenységközpontú Pedagógiai programunknak ez
a lényege és erre ad lehetőséget. A programok lehetővé teszik a
gyermekek szociokulturális fejlesztését és a csoport kohézió erősödését. Ebben az évben, még szervezünk programokat, reméljük meg is tudjuk valósítani.
Pajtókné Siska Viktória és Juhászné Csrefkó Rita
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Hatalmas sikert aratott a klasszikusok
I. könnyűzenei találkozója
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március 24-én Emődön.

A Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének, Szekeres Tamás kezdeményezésére megrendezésre került egy különleges esemény a "Klasszikusok I. Kön�nyűzenei Találkozója", melyen a régió 13 iskolája 31 műsorszámmal vett részt.
Az eseményt a tanári kar meglepetés rock n roll produkciója nyitotta, majd a résztvevő iskolák színvonalas előadásait követően a Nyékládházi Ifjúsági Fúvószenekar vetítéssel egybekötött filmzenés műsora zárta.
A résztvevők változatos könnyűzenei műsorokkal készültek, ahol a klasszikus zenei tudásukra építve mutathattak különböző stílusokat, a tánczenétől kezdve, a film- és mesezenékig bezárólag.
A találkozó egyedisége nagy sikert aratott a résztvevők, a
pedagógusok és a közönség körében egyaránt, így folytatása garantált.
A rendezvény lebonyolításában nagy segítségünkre voltak növendékeink szülei, akik idejüket feláldozva készültek
a találkozóra és hozzájárultak a részvevők megvendégelésében. Külön köszönjük az egész napos tevékeny támogatását
Besenyeiné Jutkának, Hollóné Nikolettának és Komlósiné Adriennek.
Köszönjük továbbá támogatóinknak: az Észak-Magyarország napilapnak a médiatámogatást, az Emődi Pincegazdáktól a zsűrinek szánt „emődi nedűs emléket”, az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának és dolgozóinak segítségét, a Filharmónia Hangszerbolt nyereménytárgyait, valamint Várkoly
Imrének és a Miskolci Big Bandnek a különdíjak felajánlását.
A szakmai zsűri döntése alapján a Klasszikusok I.
Könnyűzenei Találkozójának díjazottai:
Nívódíj:
Sajó Marcell é Katona Dávid (Fazekas Utcai Ált. Isk. és AMI)
Balla Eszet és Tóth Balázs (Tiszaújvárosi Ált. Isk. és AMI Vándor Sándor Zeneiskolája)
Bodri Brigitta (Tiszaújvárosi Ált. Isk. és AMI Vándor Sándor Zeneiskolája)

Kiemelt Nívódíj:
Drum Together Ütőhangszeres Kamaracsoport (Reményi
Ede Zenei AMI - Emőd)
Mályi Kamaracsoport (Premier AMI)
Kis-Szekund Dixie Band (Felsőtárkányi Általános Iskola és
AMI)
Különdíj
Varga Adél és Takács Anna klarinétduó (Reményi Ede Zenei
AMI Nyékládházi Tagintézmény)
Stefán Dávid János (Reményi Ede Zenei AMI Nyékládházi
Tagintézmény), aki különdíjként a Miskolci Big Band zenekarral közösen adhatja elő saját szerzeményét.
László Jáhel Vivien (Reményi Ede Zenei AMI Nyékládházi Tagintézmény)
A különdíjakat felajánlotta Várkoly Imre és a Miskolci Big
Band.
Közönségdíj:
Mályi Kamaracsoport (Premier AMI), akikkel az Észak-Magyarország újság felajánlásával riport készül, továbbá a Filharmónia hangszerbolt ajándékaival térhettek haza
Szakmai zsűri tagjai:
Bundzik István: Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium
jazz tanszak vezetője, Miskolci Dixieland Band tagja
Czakó Péter: Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium
jazz tanszak tanára, klarinét művész, Miskolci Szimfonikus zenekar tagja
Várkoly Imre: Ujj Viktor Géza AMI intézményvezetője, Miskolci Dixieland Band tagja
A Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek és tanárainak műsorát, továbbá a díjazottak produkcióit megtekinthetik az intézmény youtube csatornáján.
További információkért kérjük látogasson el iskolánk
honlapjára: http://remenyi-emod.sulinet.hu
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Tavaszi muzsika az Aggteleki Nemzeti Parkban
Zeneiskolánk felkérést kapott az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága által megrendezett "TavaszKöszöntő" rendezvényen való fellépésre
Bódvaszilason.
A koncertre a "Művészetek Magtára"
névre keresztelt, az egykori Eszterházy

uradalomhoz tartozó magtár épületében került sor, melyet gyönyörűen felújított állapotában vehettek birtokukba az alkotók, előadók és műkedvelők.
A Nemzeti Park célja az épülettel, hogy
a természetművészeti, pedagógiai, turisztikai, tudományos és kulturális prog-

ramoknak köszönhetően a "MagtArt" a
térség egyik kiemelkedő kulturális intézményévé váljon.
Iskolánk 15 növendéke adott hangversenyt ebben a gyönyörű környezetben, közel egy órás műsorral kedveskedve a közönségnek.

XXVI. Regionális Hangszeres Verseny
A zeneiskolásoknak nagyon jó éve van,
díjak követnek díjakat
Zeneiskolánkat képviselő növendékeink díjak sokaságával érkeztek haza a
2017. 04. 04-én Sátoraljaújhelyen megrendezett XXVI. Regionális Hangszeres
Versenyről.
Az alapfokú művészeti iskolák hangszeres növendékei számára meghirdetett verseny érintette Borsod-AbaújZemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket, valamint a határainkon túli kassai, tőketerebesi, nagykaposi, ungvári,
beregszászi, nagyszőlősi járásokat.
A versenyen részt vett emődi
növendékek eredményei:
KLARINÉT
Felkészítő tanár: Sándor Ferenc
I. korcsoport:
Boros Panna - I. helyezés
II. korcsoport:
Lach Gréta - III. helyezés
Papp Dániel - III. helyezés
Tóth Lilla - Különdíj
FUVOLA
Felkészítő tanár: Zsalakovics Éva
I. korcsoport
Kis Tóth Léda

III. korcsoport
Bukta Bernadett - I. helyezés

A versenyen részt vett
nyékládházi növendékeink közül
hárman első helyezést értek el,
egy diákunk harmadik helyezést
ért el, egy tanulónk pedig különdíjban részesült.

IV. korcsoport:
Ragályi Tamara - II. helyezés

Iskolánk versenyzőit zongorán
kísérte: Székelyné Ágoston Ildikó

II. korcsoport:
Ragályi Jázmin - I. helyezés
Rubos Leona - Különdíj
Nagy Eliza Eszter

Emődi Krónika
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Gyógynövények
használata a
mindennapjainkban

Az Emődi Gasztro Klub vendége volt Pászk Norbert természetgyógyász, reflexológus, fülakupunktúrás addiktológus, aki
használható tanácsokat adott, még a rendszeres gyógynövény-fogyasztóknak is. Megtudtuk például, hogy a rozmaring
serkenti a vérkeringést, az emésztést, jó hatással van az idegrendszerre, a nőgyógyászati panaszokra, bőrbetegségekre, étvágyjavító, görcsoldó, immunmerősítő. Illóolaját reuma ellen
is használják /bedörzsöléses módszerrel/. Mindemellett, hogy
az orbáncfű depressziócsökkentő, feszültség oldó, gyulladáscsökkentő és segíti az emésztést. Szellemi kimerültség és torokgyulladás, nátha esetén is kiváló házi szer.
Jövő hónapban az akupresszúra gyakorlásával folytatjuk.

A költészet napja

Országos karate verseny
Az Emődi Karate SE versenyzői Pusztaszabolcson, 2017. április 01-én rendezett Iwancs Kupa elnevezésű nagyszabású országos karate versenyen ( 120 induló!!) Gácsi Napsugár a 10
éves lányoknál 2. helyezést, Garics Péter a 11 éves fiúknál 2
helyezést, Veres Melinda a 9 éves lányoknál 1. helyezést ért el.
Urbán László sensei

Meghitt légkörben emlékeztünk meg a magyar költészet napjáról, melyet Magyarországon 1964 óta, József Attila születésnapján, április 11-én ünneplünk. Ebből az alkalomból, idén is irodalmi előadóesttel tisztelegtünk a magyar
líra előtt. A rendezvényen klasszikus és kortárs költők versei,
zenei és ének előadások egyaránt hallhatóak voltak. Minden
korosztály képviseltette magát, az óvodástól a szépkorúig.
Ezúton is köszönjük a résztvevő felnőtteknek és gyerekeknek, valamint a felkészítő pedagógusoknak, hogy időt és
energiát nem kímélve hozzájárultak a műsor sikeréhez.
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Gácsi Napsugár a dobogón

Garics Péter és Veres Melinda
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Tovább szépül az iskolaudvar
A tavalyi év járdaépítési, vízelvezetési, burkolási munkái
után tavasszal parkosítás kezdődött a „B” épület udvarán.
Decemberben kivágásra kerültek azok a régi fenyőfák és
hársfák, melyek többsége beteg volt, méretük miatt veszélyeztették az épületet, valamint nagy mértékben elzárták a fényt a
tantermek ablakai előtt.
Emőd Város Önkormányzatának és a városgondnokság dol-

Emődi Krónika

gozóinak köszönhetően a kivágott fák pótlásának eredményként új arculatot kapott a régi iskola épülete előtti udvarrész a
tujasorral és magas törzsű fákkal.
Reméljük, a belső udvaron nemsokára árnyékot vetnek
majd a most ültetett fák, a sövény pedig igazi dísze lesz a díszburkolatos udvarnak.
Köszönjük!

Bababörze és kacatvásár!
Helyszín: az Emődi Piactéren a régi Coop boltnál.

Időpont: 2017. május 6. szombat 8-11-ig.
Szeretettel várunk mindenkit, akinek kinőtt,
megunt, számára felesleges holmija van.
pl: babaruha, konyhai felszerelés, saját készítésű holmi, stb.
A részvétel ingyenes.
Érdeklődni: 06-30/815-2814 vagy
06-70/388-4658-as telefonszámokon.

Impresszum
Kiadó:
Emőd Város Önkormányzata
Szerkesztő:
Kovács Gabriella
Lapzárta:
2017. április 18.
Elérhetőség:
szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Tel.: 46/476-156
Tördelés, nyomtatás:
Pető Nyomda
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2.
Tel.: 49/414-000

Emődi Krónika

10

Losonci csata

Részlet Vajda László: A két március című kötetéből
„A két tiszt nagyot nevetett Debrődi
strázsamesteren, mikor arról beszélt,
hogy a rájuk bízott legény nem itta, hanem magára kente a pálinkát. Figyelmesen meghallgatták Majni jelentését
is, és pontos haditervet készítettek. Bélának megengedték, hogy egy másik
viskóban lepihenjen a támadás előtt,
de ott meg Erzsike aludt, vagy inkább
csak álmatlanul feküdt a hevenyészett,
szénával bélelt ágyon, és Bélát várta.
- Hol voltál? Úgy aggódtam érted.
- ugrott fel az ágyról, mikor Béla belépett az ajtón. A fiúnak nagyon jól estek Erzsike szavai, de inkább a mogorva „betyáros” arcát mutatta.
- Nem kell engem félteni, tudok magamra vigyázni. - Béla, nekem már csak te maradtál,
hiszen a vőlegényemet is és a szerelmemet is miattam akasztották fel. Nélküled hová legyek a nagyvilágban?Majni ugyan mondta volna, hogy
nem a lány miatt akasztották fel a Gyurkát meg a Józsit, de már el is húzta az
álom, hiszen derekas munkát végzett,
jól elfáradt. Egy rendeset szusszanni
sem tudott, már keltették is.
- Ébredj, legény, indulunk!- rázta egy
honvéd.
Mikor kilépett a viskóból, a kis, talán négyszáz lelket számláló had indulni készült. Sűrű köd szállt a tájra, és ezt
még tetézte a nagy pelyhekben hulló,
nehéz márciusi hó. Erzsike már egy szekéren gubbasztott, mert hiába takarta
magát akár három takaróval is, az Isten
hidege majd meg vette. Béla is hozzá
akart ülni, de az egyik huszár a kezébe
nyomta annak a huszár lónak a gyeplőjét, amelyiken már egyszer Losoncra
lovagolt.
- Az őrnagy úr csak rád vár, hogy induljunk. A legény még ilyen nagy úrnak soha
nem érezte magát. Rá vár egy egész sereg. Mosolygott is a bajusza alatt, mikor
Benyiczki őrnagyhoz, és Vadász századoshoz lovagolt. Reggel nyolc óra körül járt az idő, mikor a kis csapat megindult. A köd ugyan oszladozott, mer
viharos északkeleti szél kezdett fújni,
de a hóesés egyre erősödött. A huszárok gyorsabban is haladhattak, de mit
értek volna, mikor Losoncon másfél-

ezer osztrák katona tartózkodott, ezért
a honvédekkel, és nemzetőrökkel tartották az iramot. Egy stratégiát, és taktikát tanult parancsnok talán meg sem
kísérelte volna a támadást, hiszen több
mind háromszoros túlerővel szemben
nagyon kicsinyek az esélyek. Benyiczki
őrnagyot nem ilyen fából faragták. Ő
nem számolta az ellenséget, hanem
kereste a módját, hogy ha nem erővel,
akkor furfanggal győzelmet arasson. A
hóvihar nagyon kellemetlen volt a menetelő honvédeknek. Mire Apátfalváig
értek, bőrig áztak, és reszkettek a hideg
márciusi hózivatarban, de ellenségnek
hírét hamvát sem észlelték. Az őrnagy
megálljt parancsolt, és előre küldött
pár ügyes legényt Majni irányításával,
hogy kikémleljék az ellenség viselkedését, és mikor talán egy jó óra múlva vissza tértek, elégedetten nyugtázta, hogy az osztrákok a városban úgy
viselkednek, mintha kaszinóban lennének. Minden udvaron tűz ég, és a bográcsokban ebéd fő. Sem előőrs, sem
patrul nincsen sehol. Almássy ezredes
nagyon jól, és biztonságban érezte magát Losoncon. Az őrnagy csak mosolygott az orra alatt.

- Fiúk! A németek nekünk főzik az
ebédet, Ne késsünk, ne okozzunk nekik
csalódást. –
A hózivatar, ami még mindég tombolt, nagy segítséget nyújtott a csapatnak. A tüzérek, Vadász századossal
igyekeztek a Tugár patakon Nagy Tugár
felett átkelve az osztrák tüzérek mögé
kerülni, mert a haditerv úgy szólt, hogy
az első ágyúlövésre indul a rajtaütés. A
kis sereg a hózivatar takarását kihasználva egészen a Tugárik körbe vette a várost. Talán pár perccel a déli harangszó kongása előtt megszólalt a két
ágyú, mire a honvédek, huszárok, és a
tót nemzetőr fiúk, három oldalról, mint
a hólepte fehér ördögök rohamra indultak. Az osztrák hadfiak azt sem tudták, hová meneküljenek. Leírhatatlan
zűrzavar, és pánik lett úrrá rajtuk. Mivel
a támadást Apátfalvától észlelték, igyekeztek a Tugár patakon átkelve menekülni. Egy hevenyészet csapat az osztrák ágyúkat akarta megmenteni, de
magyar huszárok gyors rohama megfutamította őket. A Tugáron keresztülvezető hidat is próbálták védeni, de
hasztalan. Almássy ezredes, aki az elsők között hátrált, parancsot adott az
olasz származású Zuccato főhadnagynak, hogy a Losonci kaszárnyát az utolsó emberig védje. Ez úgy is akart cselekedni, de a tót nemzetőrök egy kettőre
körülvették a kis dragonyos csapatával
együtt, és fogságba ejtették.
Benyiczki legényei már azt hitték,
minden osztrákot kiűztek a városból,
mikor a Tugár túlpartján egy udvarból egész szakasz dzsidás, Schreiter
főhadnagy vezetésével megrohanta a
magyar ágyúkat, és ha nincs közelben
talán tíz huszár, aki Debrődi strázsamesterrel az élen rárontott a dzsidásokra, baj lehetett volna. Kézitusában,
kard- kard ellen a huszárok győzedelmeskedtek, és a dzsidások menekülésre fogták a dolgot. Debrődi éppen a főhadnaggyal tusakodott, mikor a menekülő Osztrákok soraiból egy pisztolylövés dördült. Szegény Debródi János
huszár strázsamester az osztrák főhadnagyot fogságba ejtette, mert estében
maga alá temette, így ez nem tudott
elmenekülni, de ő volt az egyetlen magyar áldozata a Losonci rajtaütésnek.”

Köszöntő helyett.
Amikor a kijelölt ösvényre léptem,
a 2007-es esztendőbe értem.
Ekkor, belülről e szavak sürgettek:
Őseink táncát meg kell őrizned.
Ha a tested elfáradna,
a lábad s élted a hited és alázat vezesse és
a leendő társaidat ezen az úton,
áldja meg az Isten mindenkor.
Klebovicz Gyula

Szakállas Zsolt

ROSSZUL LANDOLÓK
Eltettem láb alól a lábat,
eltettem az aszalt
gyümölcsöt télire,
omladékok mesterségesen
szított tüzén megsütöttem
az elixírt,
kinyomoztam, a tribünnek
valóban van-e
megdönthetetlen alibije,
vagy csak dörzspapírja
tartozik a kolosszeumnak,
nyomozni kezdtem a kőrisfa
árnyéka után is,
túlnemesített emlékeimre
iszalagot fontak a
dugattyúként mozgó farúd
forradásai.
Decibelnyélbe kapaszkodva
besoroztam a
tűzzománccal
smárolókat katonának,
szinte ordít rólam, hogy
féktelen a természetem,
a droid-csapat kapva kap
utánam,
nincs, aki csendre intsen,
hacsak nem a fütty

térfélcseréjének a
beszámolási kötelezettsége,
aranybányában a trió
meglakolt bűneiért, mondom
meglakolt
a bűneiért,
hozzátenném még, hogy
tükörképem megtalálom,
tükörképem megtalálom
egy okafogyott hatványon.

Emődi Művelődési Ház
és Könyvtár
májusi programja:
Május 9. kedd 18 óra
Emődi Értékes Esték
Az Emődi értéktár Bizottság szeretettel várja az
érdeklődőket következő előadására:
Az Istvánmajorban élő derenki lengyelség nyelve és
kultúrája
Előadó: Dr. Rémiás Tibor
Vendég: a Polska Drenka
együttes
Helyszín: Igazgatási Épület
emeleti előadója

Május 11. csütörtök 17 óra
Emődi Gasztro Klub
Tovább kalandozunk a természetgyógyászat világában.
Újra vendégünk lesz Pász Norbert, aki az akupresszúra
gyakorlati alkalmazását
mutatja be. Szeretett várjuk
az egészséges életmód iránt
érdeklődőket.
Helyszín: Igazgatási Épület
emeleti előadója

Május 19. péntek 19 óra
Szabadtéri Színházi Előadás

Mamma Mia!

Musical két felvonásban
A világhírű musical a svéd ABBA Együttes slágereire
íródott és több, mint 5000-szer
játszották a Broadway-en.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
melletti tér.
Eső esetén az Emődi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola aulája
Szakállas Zsolt: Nyögvenyelős
páriák kelepelnek

Május 27. szombat 18 óra
Gyereknapi meglepetés!

MILNE: Micimackó

Köszönetnyilvánítás
Bennünk él egy arc, s egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet.

Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Nagy Józsefné
szül.: Kovács Irén
temetésén megjelentek, sírjára virágot tettek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Zenés mese gyerekeknek
és felnőtteknek szünet nélkül.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
melletti tér
Eső esetén az Emődi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola aulája

Minden program
ingyenesen látogatható!

