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A Falu kútja
Tovább épül, szépül a város. Új látványosság a felújított falu kútja. A kutat az 1930-as években ásták, egy vérhas
járvány idején, hogy megakadályozzák
a járvány elterjedését. A vize kevésbé
volt alkalmas emberi fogyasztásra, mivel
„édesvizű” volt.
2016 őszén született egy gondolat,
miszerint ujjá kellene „éleszteni” a „falu
kútját”, a Kossuth- és Kölcsey utak kereszteződésében állt gémeskutat, hogy
tovább őrizzük a régmúlt idők emlékét.
A gondolatot tettek követték : ágasfa-, gém-, ostorfa keresés, majd ezek előkészítése, kútgyűrűk elhelyezése, védőrácskészítés stb. Lázasan folytak a munkálatok és mindnyájunk örömére 2017.
május 16-ára elkészült a felújított kút.
Ezúton is köszönetet mondunk a Városgondnokság munkatársainak és közfoglalkoztatottjainak, akik közös munkával létrehozták ez a gémeskutat. Külön
köszönet Marczis László és Nagy Bertalan Uraknak az önzetlen segítségért,
amivel hozzájárultak sikerhez.

Kedves Emődiek! Egy kellemes
nyárestén sétáljanak el oda, és
nézzék meg, emlékezzenek a régi
időkre, amikor ez a kút létfontosságú volt a város életében és örüljünk együtt az értékteremtő munkának.
(Fotók: Dukát Balázsné; Kósa Dorina)
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Önkormányzati hírek
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 18-án
rendkívüli ülést tartott.
Az első napirendi pontban Emőd
Város Önkormányzat 2016. évi költségvetetéséről szóló beszámolót tárgyalta meg és fogadta el a testület.
(A gazdálkodás e lapszámban külön
cikkben kerül bemutatásra). A második napirendi pont az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2017.
(III.10.9) önkormányzati rendeletet
módosításáról szólt. A következő na-

pirendi pontban a 2017. évi költségvetést érintő döntéseket tárgyalta meg a Képviselő-testület, majd az
utolsó napirendi pontban az Emődi
Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának módosításáról
született döntés.
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 1-jén és június 9-én rendkívüli ülést tartott ahol
az új Művelődési Ház tervezéséhez és
kivitelezési munkálataihoz szükséges
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL szóló rendelet elfogadásáról és a településrendezési eszközök
pontosításáról döntöttek.

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 13-án
rendkívüli testületi ülésén elfogadta
az Emőd Város Helyi Építési Szabályzatának és mellékleteinek pontosításával kapcsolatos rendelet módosítást. A rendelet módosítását az új
Művelődési Ház engedélyeztetési eljárása indokolta.
A rendkívüli testületi üléseken tárgyalt rendeletek a város honlapján
(www.emod.hu) megtekinthetőek.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Beszámoló a város
2016. évi gazdálkodásáról
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.
május 18-ai ülésén fogadta el Emőd Város Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját

1.001.079 ezer Ft összes bevétellel
767.428 ezer Ft összes kiadással.
Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során a bevételek 98,73 %-ban, míg a kiadások 75,69 %-ban teljesültek.
A bevételek 66,65 %-a a központi költségvetés által
működésre biztosított támogatás. Ennek része az Önkormányzatnak nyújtott kiegészítő támogatás 57.934 e Ft ös�szegben.
Felhalmozási célú támogatások bevételeink 5,28 %-át
képezték, 52.907 e Ft összegben. Ezeket: sportöltöző felújítására, vis maior (pinceüreg beszakadás) helyreállítására
és a KEOP-os szennyvizes pályázathoz nyújtották.
Közhatalmi bevételeink (kommunális adó, iparűzési
adó, talajterhelési díj, gépjármű adó 40 %-a) csupán 7,26
%-át képezték bevételeinknek, 72.687 e Ft összegben. Különösen nagy elmaradás tapasztalható a kommunális adó
és a talajterhelési díjak esetében.
Intézményi saját bevételeink (pl.: térítési díj bevétel)
szintén elenyészőek, csupán 3,93 %-ot jelentettek költségvetésünkben.
Kiadásaink 91,88 %-a működési kiadás. Ezek a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, szociális juttatások. 2016-ban szociális és gyermekvédelmi feladatokra
95.157 e Ft-ot fordítottunk. Az önkormányzat szociális és
gyermekjóléti feladatok ellátása címen kapott támogatást
teljes egészében felhasználta, a szociális rendeltünkben
meghatározott feladatokra (tanyagondnoki szolgálat, idő-

sek nappali ellátása, gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, időskorúak támogatása, gyermekek karácsonyi ajándéka, általános iskolai – középiskolai – főiskolai – egyetemista diákok iskolakezdési támogatása, zeneiskolai növendékek tandíj átvállalása).
A szociális jogcímen kapott támogatással el kell számolni. Amennyiben nem kerül felhasználásra úgy a támogatást vissza kell fizetni az állami költségvetésbe.
Sajnálatos módon a 2015. évben fel nem használt támogatás visszafizetésére kötelezett bennünket a Magyar Államkincstár, 12.000 e Ft összegben. Ez a visszafizetési kötelezettség a 2017. évi költségvetést fogja terhelni. A rászorulók így elestek 12 millió Ft támogatástól, az Önkormányzatnak pedig a visszafizetés miatt ennyi kieséssel kell számolni a 2017. évi gazdálkodása során.
Fejlesztésre 48.841 e Ft-ot fordítottunk. Ebből 13.817
e Ft beruházásokhoz (bölcsőde indításhoz szükséges és
egyéb beszerzések), míg 35.024 e Ft felújításhoz (Petőfi, Tompa, Kölcsey utak valamint a pinceüreg beszakadás)
kapcsolódó kiadások. Az útfelújításokat teljes egészében
saját bevételből finanszíroztuk.
Önkormányzatunknál 2016. évben hitel felvételére nem
került sor, az átgondolt takarékos és racionális gazdálkodás lehetőséget nyújtott arra, hogy a kötelező és az önként vállalt feladatokat el tudtuk látni.
A beszámolóról szóló előterjesztés és rendelet a város
honlapján (www.emod.hu) megtekinthető.
Fekete Tibor
polgármester
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Ballagás 2017

Kedves vendégeink, tisztelt ünneplő közösség!
Szeretettel köszöntöm a végzős diákokat, szüleiket, rokonokat, barátokat, meghívott vendégeinket valamint iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját az iskolai élet legnagyobb és legjobban várt eseményén: a tanévzáró és ballagási ünnepségen.
Már szerdán elkezdtük a búcsúzások sorát, műsorral köszöntek el a nyolcadikosok az iskolatársaktól, megköszönték pedagógusaik munkáját, és a sok meghatódott, könnyes
szemből már akkor lehetett sejteni, hogy ez a mai egy sírós
ballagás lesz. Az időjósok is hideg, szomorkás, esős szombatot emlegettek, amivel jól elbizonytalanítottak minket. De milyen könnyek gördülhetnek ki egy ballagáson a szemünkből?
A bánat könnyei, mert valami véget ér, elmúlik, és ez fáj? Észérvekkel nem magyarázható, mások által nem érthető, belső
fájdalommal, melyet mi sem értünk, csak érzünk. Vagy esetleg ezek az öröm és büszkeség könnyei? Teljesítettünk egy elvárást, továbbléphetünk az élet egy következő szakaszába, eljöttek a rokonok, barátok, virággal, ajándékkal, szeretettel gratulálnak, a ballagókra vár egy középiskola új élményekkel és új
kihívásokkal. Talán egyszerre mindkét érzelem jelen van, ezért
is olyan különlegesek ezek a könnyek.
Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
Iskolai tanulmányaitok első, leghosszabb szakaszát zárjátok
most le, de ahogyan Winston Churhill mondta: „Ez nem a vég.
Nem is a vég kezdete. De talán ez a kezdet vége.” És tudom,
hogy ez az állomás valóban csak annak a hosszú tanulási folyamatnak a kezdete, amelyet életnek nevezünk, és amelyben
Cherie Carter-Scott amerikai író szerint
„A leckék addig ismétlődnek, amíg azokat meg nem tanulod. Ugyanaz a lecke a legkülönbözőbb formákban kerül
eléd, amíg meg nem érted a tanulságot. És a tanulás sosem
ér véget. Minden életszakasznak megvannak a maga leckéi,
amelyek várnak rád.” Ezek szabályok, melyek alól nincs kibúvó, az élet szabályai. Még akkor sincs, ha manapság oly divatos a megkerülésük és ehhez a szabadság téveszméjének társítása. Az az autóvezető, aki 160-al száguld az autópályán, lehet, hogy pillanatnyilag szabadnak érzi magát, de ha olajfoltra fut, és megcsúszik, könyörtelenül érvényesülnek a fizika törvényei, és a szabadságból kényszerpálya lesz, ahol már nincsenek választási lehetőségek. Ugyanígy az a diák, aki nem él a lehetőségeivel, nem tanul a képességeinek megfelelően, lehet,
hogy a szabadság illúzióját érzi, de hosszú távon a saját lehetőségeit szűkíti be, saját életét állítja esetleges kényszerpályára. Mert az igazi szabadság a választás lehetősége, a döntés
sokszor nehéz, de felemelő érzése.
Azt gondolom, Ti ezt pontosan értitek most, mert valamen�nyien fontos megmérettetéseken és döntéseken vagytok túl.
Remélem, hogy a felvételi eredmények ismeretében elégedettek vagytok és igyekeztek majd mindent megtenni azért,
hogy mindig legyen választási lehetőségeteket a döntések során. Nem mindig könnyű helyes válaszokat adni az élet kihívásaira, de legyetek abban biztosak, hogy mindig van jó döntés
és mindig lesz, aki segít majd megtalálni. Tanmeseként most
az okos lány történetét szeretném a tarisznyátokba tenni, aki
szorult helyzetéből vágta ki magát egy kis gondolkodással.
Történt egyszer, hogy egy kereskedő tartozott egy köpcös,
vén, kapzsi uzsorásnak. Ennek a kereskedőnek volt egy igen
szép lánya, akit az uzsorás szeretett volna megkapni felesé-

gül. Felajánlotta, hogy elengedi az összes tartozást, ha cserébe megkapja a lányt. Persze ebbe nem akartak belemenni,
így egy hazárdjátékot ajánlott. Üres pénzeszsákba egy sötét és
egy világos kavicsot tesz, amiből a lány kivesz egyet. Ha a sötétet húzza, akkor a lány hozzámegy feleségül, ha a világosat, akkor törlik az összes adósságot. Ha nem hajlandó húzni, akkor
pedig tömlöcbe záratja az apját. A lány kénytelen volt belemenni a feltételekbe, hogy apja a börtönt elkerülje. Az uzsorás
kiürítette a pénzeszacskóját és a földön heverő sok kavics közül kettőt beletett, de mivel mindenáron győzni akart, így két
sötét színű kavicsot ejtett a zsákba. A lány ezt észrevette, de
szólni nem mert, hisz a próba nélkül édesapja börtönbe kerül,
de feleségül sem akart menni kéretlen kérőjéhez. Gondolkodni kezdett és eszébe jutott a megoldás. Benyúlt a zsákba, kivett egy követ, és mielőtt megnézhették volna elejtette a többi közé a földre. Sűrű szabadkozások között javasolta a megoldást: nézzék meg mi maradt a zsákban, mert abból kiderül, Ő
mit húzott. Az uzsorás szégyellte bevallani a csalást, így elengedte a tartozást és lemondott a nősülésről.
Azt kívánom Nektek, hogy Ti is legyetek okos lányok és természetesen okos fiúk, akikben elég kreativitás van az elsőre kilátástalannak tűnő akadályok legyőzésére is.
Kedves Szülők, Barátok, Hozzátartozók!
Az Önök feladata, hogy ezután is segítsenek a választásban, támogassanak a döntésekben, még akkor is, ha a kamaszkorba lépett gyermek ez ellen egyre jobban tiltakozik. Ismét
Winston Churchillt idézem, aki szerint „Kétség sem fér hozzá,
hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.” Ezt az otthont, mint biztos hátteret pedig Önök teremtik
meg szeretettel, törődéssel és példamutatással.
Köszönöm, hogy 8 évig partnerek lehettünk gyermekük
nevelésében, és a közös erőfeszítések következtében elértünk
ehhez a naphoz. Kívánom, hogy még sok örömük és büszkeségük legyen az elért eredményekben.
Kedves Kollégák!
„Az embernek egyedül a tanítványaival
nem szégyen dicsekednie.”
Ez a Vörös István idézet jogosít fel minket arra, hogy most
büszkén tekintsünk vissza az elmúlt 10 hónapra, mert a változások, nehézségek ellenére eredményes és sikeres tanévet
zárhatunk. És ezt nem csak így érzem, a számok is ezt mutatják. A 3,97 százados iskolai tanulmányi átlag, a tanulmányi,
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sport és művészeti versenyeredmények, a számos pályázati lehetőség igazolja munkánk eredményességét, még akkor is, ha
időnként kudarcokkal is szembesültünk, melyekből tanulnunk
kell. Köszönöm az egész éves munkátokat, és kívánom, hogy a
nyáron pihenjetek, töltődjetek fel, hogy a következő tanév kihívásaira is megfelelő válaszokat tudjunk adni.
Már megszokott, hogy a tanév zárásakor nem csak a diákoktól búcsúzunk, hanem nyugdíjba vonuló pedagógusoktól is. Az idén Csákiné Németh Ida és Sebőné Borbély Márta
köszön el a pedagógus pályától 40 év gyermekek között töltött év után. Köszönöm az osztályfőnökként, tanítóként, szaktanárként végzett munkátokat, a sok szeretetet, figyelmet, törődést, aggódást és útmutatást, melyből elsősorban a tanítványok, de sokszor mi kollégák is részesülhettünk. Jó egészséget, boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
Kedves itt maradó diákok!
Nektek is gratulálok az elvégzett munkához, a jó hangulatú rendezvényekhez, a sikeres versenyekhez. Most 318-an várjátok izgatottan a bizonyítványt, és persze a jól megérdemelt
nyári pihenést. Közületek 61 tanuló kitűnő, 19 tanuló jeles és
112 tanuló jó minősítésű értesítőt mutogathat majd büszkén. Ez tanulóink 60 %-át jelenti, gratulálok nektek és remélem az elkövetkező években is legalább ilyen jó eredményt értek majd el. 18 tanulónak van még lehetősége az augusztusi javítóvizsgáig, hogy pótolja a mulasztásait és sikeresen teljesítse a tanévet. 5 tanuló sajnos ma arról kap értesítést, hogy
a hiányosságaik pótlásához szükségük van az évfolyam megismétlésére, remélem a következő tanévben szorgalmasabbak
és eredményesebbek lesznek.
A mulasztások száma az idén átlagosan 13,7 nap, mely szerencsére szinte mind igazolt.
A magatartás és szorgalom eredmények a következőképpen alakultak: magatartásból 133 példás, 107 jó, 57 változó
és 18 rossz értékelés született, míg a szorgalom esetében 107
példás, 89 jó, 69 változó és 50 hanyag.
Tehetséges tanulóink számtalan tanulmányi és sport- és művészeti versenyen vettek részt szép eredményekkel, melyekből
ízelítőt kapnak majd a jutalomkönyvek kiosztása során.
Ez a tanév sem telt el átszervezés nélkül, 2017. január 1-től
iskolánk működtetője és fenntartója a Miskolci Tankerületi
Központ lett. Mind az önkormányzat, mind a tankerület, mind
az iskola dolgozói sokat tettek azért, hogy ez az átállás zök-
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kenőmentes legyen, és ebből sem a szülők, sem a tanulók ne
vegyenek észre semmit. Köszönöm a városvezetés és a városgondnokság dolgozóinak pozitív hozzáállását, akik nem engedték el a kezünket, és azóta is besegítenek a működési feladataink ellátásába. Köszönöm továbbá a tankerületi központ
és az iskola dolgozóinak a jó színvonalon végzett munkát, a
kezdeti nehézségek áthidalását. Töretlenül bízom abban, hogy
közös munkával, a már megnyert és a folyamatban lévő pályázati források felhasználásával az emődi iskola évről évre egyre
szebb és sikeresebb lesz mindannyiunk örömére.
A tanév másik újdonsága volt az elektronikus napló bevezetése, amely jól vizsgázott, nagy segítséget jelentetett a kapcsolattartásban. Kérjük, hogy a nyáron is kövesék figyelemmel
a bejegyzéseket, valamint az iskolai honlapot, mert fontos és
hasznos információkat teszünk majd közzé általuk. Mindjárt
kettőre szeretném most is felhívni a figyelmet. A Fővárosi Nagycirkusz több más cirkusszal közösen az idén is felajánl minden
kitűnő bizonyítvány mellé egy ingyen cirkuszjegyet, a MÁV pedig utazási kedvezményt ad a felhasználásához, de mivel még a
jegyek nem érkeztek meg, így nem tudtuk beletenni a bizonyítványba a mai napon. Kérem, hogy szerdai ügyeleti napokon az
érintettek az iskola titkárságán vegyék majd át a jutalmukat.
A vizes világbajnokság eseményeire is van lehetőség ingyen jegyek igénylésére 14 év felett egyénileg, 14 év alatt minimum 8 fős gyerekcsoportoknak 1 felnőtt kísérővel. Részletesebb tájékoztatást az érdeklődők az említett forrásokból kaphatnak.
Nagyon szomorúak vagyunk, hogy a balatoni Erzsébet tábor az idén nem kapott támogatást, de az Emődi Művelődési Házzal közösen pályázott napközis Erzsébet tábor nyert, illetve a Határtalanul programról is bíztató híreket hallottunk.
Végezetül szeretném megköszönni a szülői közösség új vezetőségének az iskolai programokhoz, rendezvényekhez, eszközvásárlásokhoz nyújtott segítségét, az Emődi Művelődési Ház és
Könyvtár programjainkhoz nyújtott támogatását, az egyházak
és hitoktatók munkáját, a helyi Rendőrőrs, a társintézmények,
az egészségügyi dolgozók, az iskolai alapítvány, valamint a vállalkozók, szponzorok ez évben adott segítségét is.
Minden diáknak, pedagógusnak élményekben gazdag, pihentető nyári szünetet kívánok, és a 2016/2017-es tanévet bezárom!
Szűcs László
igazgató
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Vakációváró vidám napok az iskolában

Az utolsó hét már nem egészen a tanulásról szólt az idei
tanévben sem. Hagyományainkhoz híven ilyenkor szervezzük a gyermeknapot, sportnapot, ilyenkor vonulnak a végzősök bolondozva a az iskolába és búcsúznak tanáraiktól.
Június 13-án gyermeknap alkalmából egész délelőtt
ugrálóvár volt mindkét épületben a Művelődési Ház és
Könyvtár jóvoltából, amit ezúton is köszönünk. Kicsik és nagyok vidáman szórakoztak osztályonként bejutva a várakba.
Az utolsó nap reggelén a bolondballagással kezdődött a
programok sorozata. Nyolcadikosaink beöltözve a Kossuth
utcán vonulva mókáztak és búcsúztak a diáktársaktól felidézve a nyolc év legszebb pillanatait. Diákközgyűlés következett, ahol a tanév programjait beszélték meg a tanulók hozzászólásokkal kiegészítve. Ennek a napnak a sportnap nevet
adtuk, mivel ügyességi és sportjátékokban vehettek részt a
gyerekek mindkét épületben. Teljesítve a nem is olyan egyszerű feladatokat, zsetonokat gyűjtöttek, amit édességekre váltottak be. Végül a nap zárásaként az osztályok közötti
pontverseny eredményhirdetése történt meg, pénzjutalomban részesítve a nyertes közösségeket. Ezek után pedig hangos, vidám kiáltástól zengett az épület, mikor egyszerre kiáltotta mindenki ezt az egy szót: V A K Á C I Ó!
Iskolavezetés

Elballagtak ovisaink
A nyár beköszöntével véget ért a nevelési évünk. Lezártuk a tanévet és elbúcsúztattuk az iskolába induló
nagycsoportosainkat. Az idén a Szivárvány csoport látta vendégül Emőd Város vezetését, a társintézmények
vezetőit és az egyházak képviselőit. Vidám évzárós meséjüket a tizenegy nagycsoportos meghitt búcsúzása
tette feledhetetlenné. Kis közösségük igazi csapattá
kovácsolódott az évek alatt, így a búcsúzás még meghatóbb volt. A felemelő pillanatok tovább fokozódtak
a Napsugár csoportban. Alencsik Lászlóné, Ilike néni is
elköszönt kedves Napsugár csoportjától. Egészségben,
pihenésben gazdag nyugdíjas éveket kívánunk neki!
„Elbillegek, elballagok, zsákban nektek kacajt hagyok…
Szomorúan, de vidáman, emelgetem a két lábam…”
Mészárosné Virág Orsolya
óvodavezető – helyettes
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„Óvodánkban – természetben –
egészségben”
Óvodánkban a nevelés minden területén az egészséges életmód és a környezettudatos életvitel alakítására törekszünk.
Programjainkat lehetőség szerint a
szabadba szervezzük, mely mindkét nevelési feladatunknak jó kiindulópontja.
A nyár eleji időszak szabadtéri programokban bővelkedett. Május 20-án rendeztük meg a régi hagyományokra vis�szatekintő „ÖRÖKMOZGÓ SPORTSZOMBAT” elnevezésű családi vetélkedőt. Ennek a programnak az emődi focipálya
adta a helyszínt. Nagy örömünkre szolgált, hogy a elmúlt évek érdeklődését
magasan túlszárnyaltuk. A tágas hely
adta lehetőségeket maximálisan kihasználtuk. Hat állomáson folyt a versengés,
ahol a szülő és gyermeke párost alkotva, hajtották végre a mozgásos ügyességi feladatokat.
Az egészséges életvitel alakítására,
a közösség formálásra és a testi fittség
megőrzésére egyaránt jó alkalom volt ez
a program. Mindenki nyertesként távozott a vidám délelőttről, mert felajánlóinknak köszönhetően sok-sok ajándékkal gazdagodtak a gyerekek.
Támogatóink voltak: Fekete Tibor polgármester, Flamingó Virágbolt, Háztartási Centrum, Kaposvári Péter, Kósa Béla,
Nyírzem Coop Zrt. Mezőkövesd, Papírbolt, Papp Pékség, Petruska Ágnes, Veres Mihályné. Köszönjük szíves felajánlásukat!

Hangverseny
a Görög
Katolikus
Templomban
2017 május 21-én került sor
a Reményi Ede Zenei AMI
hagyományosnak számító
hangversenyére
Emődön a Görög Katolikus
Templomban.

A programsorozatot a gyermekhét
követte. Hétfőn zenés – táncos szabadtéri koncertet adott a Csiribiri együttes,
a Geleji utcai óvoda udvarán. Majd csoportonkénti kirándulások, arcfestés, vetélkedők tették színesebbé a hét programjait. Pénteken a Kastély óvoda tágas – árnyas udvara nyújtott színteret a hagyományos gyermeknapi vásárnak. A feladatok sikeres teljesítését követően a gyerekek buborékfújót vásároltak a begyűjtött krajcárokért. A játékos
ügyességi feladatok után az óvónénik és
dajkanénik mesejátéka zárta a fergeteges gyermeknapot.
Mészárosné Virág Orsolya
óvodavezető – helyettes
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Zeneiskolai tanévzáró

Június 13-án tartotta tanévzáró hangversenyét a Reményi Ede Zeneiskola, mely
jelzi, egy újabb tanév lezárásához érkeztünk. A külső szemlélőnek ez nem más,
mint egy naptári adat, viszont a gyerekeknek, és azoknak, akik az iskolában dolgoznak, sokkal több ennél. Egy év, ami tele
van sokféle történéssel, élménnyel. Ezekből válogatunk a következő sorokban.
Nagy öröm számunkra, és munkánk
eredményeként értékeljük, hogy 2016
szeptemberében, a korábbiakhoz képest
több tanuló iratkozott be hozzánk. Mindezt olyan nagyfokú érdeklődés előzte
meg, hogy voltak jelentkezők, akiket minden igyekezetünk és erőfeszítéseink ellenére sem nem tudtunk felvenni iskolánkba, helyhiány miatt. Mivel előrejelzéseink
szerint ez az érdeklődés jövőre tovább fokozódik, a tanszakok kibővítése mellett
újabb kollégával kívánjuk bővíteni tanári
létszámunkat.
Egy másik, szintén örömteli hír az elkövetkező új tanév kezdetével kapcsolatban, hogy Emőd Város Önkormányzata a
Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek térítési díj fizetési kötelezettségét az emődi lakcímmel
rendelkezők esetében átvállalja. Ez egy
nagyszerű gesztus, kiváló kezdeményezés. Bízunk benne, hogy az önkormányzat ezt a támogatást az érintettek felé a
jövőben is megtartja.
Örömeink mellett a mindennapi feladatok megoldásán is dolgozunk. Zeneiskolánk hangszerállománya olyan állapotban
volt az elmaradt javítások és beszerzések
következtében, hogy ez által már a megfelelő szintű szakmai munka került veszélybe. A Miskolci Tankerületi Központ segítségével némileg sikerült ezt a gondot orvosolnunk. Az elmúlt időszakban több mint
két millió forintot fordítottunk hangszerek
vásárlására, javítására, különböző eszközök beszerzésére. Ennek a sok pénznek ellenére is úgy érezzük, vannak még területek, ahová elkel a segítség. Ilyen például az
iskola épületének karbantartása, a szükséges javítások elvégzése.
Terveink és feladataink vannak bőven,
amik mellett továbbra sem feledkezünk
meg legfőbb célunkról a zenetanításról, a
zenéről. Az elmúlt év során is folyamatosan adtunk hangversenyeket, melyek mellett versenyeken mérettük meg magunkat,
szakmai találkozókon képviseltük iskolánkat, településünket. Csak Emődön 25 alkalommal adtunk hangversenyt, vagy léptünk fel különböző rendezvényeken. Köztük volt például az Idősek Klubjának Valentin napi zenés alkalma, az óvodai hang-

versenyek, a Karácsonyi és más templomi
hangversenyek, a Költészet Napja alkalmából rendezett ünnepi műsor, a Rákóczi-napok megnyitója, Klasszikusok Könnyűzenei Találkozója, az Emőd Brass jubileumi
koncertje, Anyák Napja, stb.
A 2017-es év minden iskola számára
fontos eseménnyel kezdődött.
Január 1-től az önkormányzati működtetésű iskolák is átkerültek a tankerület
üzemeltetésébe. Ez egy új helyzetet teremt, amihez igyekszünk alkalmazkodni.
Mert bár hiányt semmiben sem szenvedünk, és minden segítséget megkapunk,
az önkormányzattal itt helyben egyszerűbben, rugalmasabb tudtunk együttműködni.
A 2017-es év másban is újat hozott számunkra. Az Emőd Brass tagjai úgy döntöttek, hogy immár felnőve, elhagyják a
szülői házat, a zeneiskolát, és mint Emőd
Város Fúvószenekara Egyesület fog a továbbiakban működni. Ez egy átgondolt,
jól megindokolható lépés volt, ugyanis több helyről, nagyobb támogatást remélhetnek a munkájukhoz. Így nem csak
a zeneiskola, vagy az önkormányzat, hanem más szervezetek felé is könnyebben
tudnak fordulni bárminemű ügyeikkel
kapcsolatban, ráadásul nagyobb tér nyílik
a pályázati lehetőségek. felé is.
Ugyancsak ennek az évnek az újdonsága a Klasszikusok Könnyűzenei Találkozója,
melyet a minden második évben megrendezésre kerülő Muzsikáló Vidék Találkozó
párjaként indítottunk útjára. Első alkalommal került megrendezésre, amit nagy várakozás előzött meg. A visszajelzések azonban megnyugtatóak voltak, mely alapján
azt gondolom, nyugodtan elmondhatjuk,
hogy ezzel a találkozóval új fejezetet nyitottunk a klasszikus zenei képzésben.
Versenyeket, találkozókat azonban nem
csak mi szervezünk, hanem a megye határain belül és kívül más iskolák is. Ezeken,
lehetőségeink szerint, igyekeztünk mi is
megmutatni és megméretni magunkat.
Szám szerint hat ilyen jellegű versenyen
vettünk részt az elmúlt tanévben, ahol legnagyobb büszkeségünkre a zeneiskolából
részt vevő emődi növendékek több mint
90% valamilyen díjjal tért haza.
Álljon itt a versenyen részt vevő emődi
növendékek és felkészítő tanáraik neve.
Szívből gratulálunk nekik a nagyszerű
eredményekhez:
Boros Panna, Lach Gréta, Papp Dániel, Tóth Lilla, Felkészítő tanáruk: Sándor Ferenc. Kis Tóth Léda, Ragályi Jázmin, Rubos Leona, Nagy Eliza Eszter, Bukta Bernadett, Ragályi Tamara, Felkészí-
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tő tanáruk: Zsalakovics Éva. Nagy Béla, tanára: Koleszár Zsolt, Tergalecz Dóra, tanára: Lövei Márta, Tolnai Szilveszter, tanára: Kaulics-Nagy Zsófia. Klarinét Quartett,
Tagok: Boros Panna, Lapostyán Fanni,
Petruska Pera Mária, Sándor Ferenc. Drum
Together Ütőhangszeres Kamaracsoport,
Tagok: Besenyei Báint, Holló Milán, Kovács
Balázs, Szabó Zétény, Rublinszki Zsombor,
Lippai Adrián, Váradi Péter, Komlósi Ákos,
Szomogya Botond, Kéméndi Ádám, Garics
Péter, Rublinszki Botond, Felkészítő tanár
és zongorakísérő: Szántó Sándor.
A
versenyeken
közreműködött
Székelyné Ágoston Ildikó, aki minden
versenyzőt személyesen, hangszerjátékával is támogatott és segített, mint zongorakísérő.
Fenti növendékeink és együtteseink a
zenei versenyeken elért eredményeikért
Igazgatói Dicséretben részesültek, melyet
a hangversennyel egybekötött zeneiskolai
tanévzáró ünnepségen vehettek át.
Szintén elismerésben részesültek azok
a tanulók, akik színvonalas szerepléseikért
vehettek át Tantestületi Dicséretet. Ők név
szerint: Farkas Botond, Kósa Lajos, Lapostyán Milán és Pink Bence Máté.
A tanévzáró hangverseny befejező műsorszámaiban két olyan növendék kápráztatta el a közönséget, akik amellett, hogy
eredményesen és kiemelkedően szerepeltek a különböző zenei versenyeken az elmúlt tanévben, a zenei továbbképző tagozaton való továbbtanulásukhoz szükséges alapvizsgát is letették. Az idén a zeneiskolában 13 növendékünk alapvizsgázott, ebből Ragályi Tamara fuvola szakos és
Tergalecz Dóra zongora szakos növendékünk itt Emődön.
A zeneiskola tanulóinak eredményei
mellett említhetjük kolléganőnk elismerését is. A Miskolci Tankerületi Központ a kiemelkedő szakmai munkát végző pedagógusok között jutalmazta iskolánk igazgatóhelyettesét, Zsalakovics Évát, aki a központi pedagógusnapi ünnepségen vehette át ezt az igazán megtisztelő elismerést.
Köszönjük nagyszerű, magas szintvonalú munkáját. Szívből gratulálunk az elismeréshez és további sikereket kívánunk.
Bízunk benne, hogy az elmúlt év sikereit megőrizve a következő tanévben újabb
eredményekkel bővíthetjük dicsőségfalunk gazdag tárházát.
Addig is jó pihenést kívánok a nyárra
mindannyiuknak, kellemes kikapcsolódást
és sok-sok élményt!
Szekeres Tamás intézményvezető
Reményi Ede Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
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Arany
Fokozat
Drenka Polska
Hagyományőrző
Énekegyüttes
Mezőné, Bozsik Margit
vezetésével Országos
minősítő versenyen
Arany fokozatot ért el.

Trzysta lat hisztorii 300 év történelem
Jaňusz Kamocki Jadviga, Prudinszka Piksa, Dr.
Rémiás Tibor és még más történészek sok lenne felsorolni, akik hiteles és átfogó történelmet írtak arról
a 300 évről, amely a mi múltunk a mai napig. Tisztelet az ősöknek és a ma még elő idős szüleinknek, rokonainknak, hogy megküzdötték e nehéz korszakot
és minket felneveltek. Emlékezzünk és tisztelegjünk.
Ez volt a célja a Bialka Tatrzaňskán június 9-én megrendezett emlékünnepnek. A mi kis együttesünk a
Drenka Polska is meghívást kapott erre az ünnepre.
Mi már sokszor vendégeskedtünk Bialkán, az egész
környéken, fesztiválokon, olyan, mint ha oda is hazamennénk. Ezt minden évben megtehetjük, hálával
tartozunk azoknak, akik minket anyagilag segítenek.
Köszönjük szépen a szép kötényt, a szép mellényt,
a szállítást és amíg bírjuk dallal, zenével háláljuk
meg. Már nem vagyunk húszévesek, de „nem csak a
húszéveseké a világ” mondjuk mi, hanem mindenkié,
aki él. Köszönetet mondunk még Fekete Tibor polgármester úrnak, Bódi Csaba úrnak a városgondnokság vezetőjének és a varroda dolgozóinak, akik olyan
nagyon szépen megvarrták a mellényünket és a kötényünket. Hálásak vagyunk Rémiás Istvánnak a falugondnokunknak - mi most úgy mentünk Lengyelországba, mintha sétahajón utaztunk volna - bár ha kicsit morogván is-, de mindig a rendelkezésünkre áll.
Remek volt a műsorunk, a szép ruha még tetézte a sikerünket. Alig tértünk magunkhoz és máris
Egerben voltunk, június 11-én az Országos Népzenei Minősítőn. Nagyon-nagyon fáradtan, de országos arany minősítést értünk el. Hát nem mondom,
mozgalmas volt a júniusi hónap, de kibírtuk és megérte. Most pihenünk egy kicsit, azután készülünk a
derenki búcsúra, ahol megint nagy ünnep lesz, hiszen a 300. évforduló hazánkban, Derenken lesz
megtartva, melyre szeretettel hívjuk, várjuk a barátainkat, ismerőseinket.
Bozsik Margit
Drenka Polska hagyományőrző együttes vezetője

Derenk – 300 év Tudományosismeretterjesztő konferencia
Lengyelországban
2017. június 09-én került megrendezésre a lengyelországi
Bialka Tatrzanska településen a Derenk elmúlt 300 évének történelmével kapcsolatos tudományos-ismeretterjesztő konferencia.
Háromszáz évvel ezelőtt a tátraaljai – szepességi határvidékről a
górál szegénységből sokan elvándoroltak Magyarországra a jobb
élet reményében. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület területén levő
Derenken telepedtek le.
A II. világháború idején Horthy Miklós kormányzó összefüggő vadászterületet kívánt itt kialakítani. 1943-ban kezdetét vette a helyi
lakosság életterének újbóli megváltoztatása.
Az újabb áttelepülés vagy áttelepítés jobb körülményekkel és
gazdagabb terméshozamú földekkel rendelkező falvakba történő
átköltözést jelentett, de az együvé tartozás szétzilálását is.
Dr. Janusz Kamocki történésznek, a Krakkói Jagelló Egyetem professzorának, és Dr. Rémiás Tibor történésznek, a Miskolci Herman
Ottó Múzeum osztályvezetőjének, sikerült kutatásaik eredményeképpen dokumentumokkal bizonyítani, hogy a XVIII. század elején,
a lengyel telepesek a mai, Bukowina Tatrzanska, Bialka Tatrzanska és
Czarna Góra településekről érkeztek az egykori Derenkre. Utódaik
egy csoportja részt is vett a 2007. évi Derenki búcsún, ahol a kapcsolatok kölcsönös felvételéről, illetve bővítéséről döntöttek.
Az elmúlt évtizedben számos előrelépés történt Derenk múltjának feltárásával kapcsolatban, de a legfontosabb, hogy a magyarországi górál közösség újra felfedezte rokonságát.
Emőd-Istvánmajor lengyel nemzetiségét a Drenka Polska együttes képviselte.
forrás: Borsod-Torna-Gömör Egyesület
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak,
munkatársaknak akik feleségem,

Siposné
Mester Irént

utolsó útjára elkísérték,
gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
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Megemlékezés
Nehéz az életet élni nélküled,
Fájó szívvel siratni tégedet
Egész életeden át dolgozva éltél,
Bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
Megpihenni tért dolgos két kezed.
Nagyon fáj a szívünknek,
hogy örökre itt hagytál.
Hiába várunk vissza, többé nem jössz már.

Szabó
József
volt emődi lakos
halálának
2. évfordulójára.

Megemlékezés
Zsamai István
halálának 3. évfordulójára
Megpihen a dolgos, jó apai szív,
Áldás és hála övezi e sírt.
Az 57 év boldog évet nem tudom feledni,
Fáj a halálod, mindig Rád gondolok,
Ha elfárad a szívem hozzád indulok.
Szerető férj voltál, drága édesapa.
Bánatos családodnak most az őrző angyala.
De szerető szívünk nem feled el soha.

Bánatos felesége,
3 gyermeke és 4 unokája.

Szerető családod

Klebovicz Gyula
Országos
táncháztalálkozón

Viadal

voltunk, hogy

Amikor, birkózik a Nap a félhővel,

ott lehettünk,

akkor jobb elindulni ernyövel.

köszönjük

Ha a felhő győzedelmeskedik,

Fekete Tibor

hamarosan eső kezdődik

polgármester és

és ha szél fütyülve szurkolna,

Rémiás István

az ernyőnek haszna nem volna,

gépkocsivezető

de ha a Nap felülkerekedik,

uraknak.

rögtön kivilágosodik.

VITYUKA

Tengernyi ákombákomunk fütyül a szélben
és nem ver riadót a házi áldás,
az égnek nevezett műcsarnok tetőtlen fedőjéből
timsó pereg, fejléceink
szokásukhoz híven
kártyáznak,
ott, legbelül, plazmavágóink mind kivételezettek,
könnyűek és könnyelműek vagyunk, küllőinken kisiklik a drogellenes torma,
bezzeg a torna, azt hanyagoljuk,
ablakok sincsenek, a tájak tehát tájszólásban tülekednek,
anyagtalan frázisok kapkodnak utánunk, ha tetszhalottat játszunk,
a friss szendvicsek barátságtalan torlaszaitól sűrűn
ugyan, de elférünk,
a betegségdémonok lassú üzemmódba kapcsolnak,
kagyló, ha pukkan, s mi gyakran
repesztünk montázságyút, vagy szorongáson isko-

Az ég kiderül, Petike arca felderül.
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láztatott, elejét vesztett kimonót,
oly messze a stég,
hogy fülünkbe celofánként gyűrődnek a kontinensek, itt minden forrás
nomád sorsával elégedett,
megmotozott hajnal, szakíts, ha bírsz: panoptikumot,
mert az eltűnési téboly díszvacsorát rendez azok
számára is, kik a földön a még
félkész manószőrökkel előidézték az irigyelt tiplit,
nyakunkon csapnivaló rongytekercset viselünk,
melynek
megfejtésére a szent unikornis hivatott,
a sétapálcáink autonómiája frontos időkbe nem ütközik,

taps a hívságos taps, kötözd be gézzel, szájmuzsikán
keresztül áramlik a lápvér, lápvér, lápvér,
a tréfacsináló, magvaváló barack kisminkeli a cápaembereinket, s az első násztánc
reciprok-értékéből nagyokat kortyolunk, mondván,
hogy a szeptemberi fán
magzatelhajtó lesz a lampion,
egymás gyúelegyét nem vizsgálgatjuk, s hirtelen
dermesztő ínség felel csuklópántjainkért,
nálunk az előítéletek állományában retorikus
kimázolás folyik,
itt rosszul landolni képtelenség, ha mégis előfordulna,
a felszabaduló öntödei hőség rekedt kórboncnokaira rászállna
a bódító sirály.
Szakállas Zsolt

Városunk kitüntetettjei
Június első vasárnapja a tanítók és tanárok ünnepe, a Pedagógus Nap. Egy 1951-es
minisztertanácsi határozat nyilvánította ezt a
napot a pedagógusok ünnepének. Ilyenkor a
kiváló szakmai munkát végző pedagógusok
kapnak elismeréseket. Idén két Emődi szakember is a díjazottak között volt. Ők, a Miskolcon rendezett ünnepségen, az emberi erőforrások miniszterének oklevelét vehették át. A
díjakat Horváth Zita, helyettes államtitkár adta
át. A Miskolci Tankerületi Központ ünnepségén több mint hatvan elismerést adtak át az
intézmények példamutató pedagógusainak.

Köztük volt Zalakovics Éva, a Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola tanára.
A tankerületi központ elismerésein túl, tizenegyen miniszteri oklevelet kaptak, köztük Szűcs László, az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója.
Sok szeretettel gratulálunk a
kitüntetetteknek!
Emőd Város Önkormányzata

Fotó: Mocsári László

