Emőd Város Önkormányzatának Lapja

Emődi Krónika

2017. július, XX. évf. 7. szám

Emőd

2017. augusztus 20.
Szent István Napi
Vigasságok
Helyszín: Polgármesteri Hivatal melletti tér
Program:
14.00 Emődi Gyermekálom Óvoda
apróságainak műsora
14.30 Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
modern tánccsoportjainak fellépése
15.00 Polska Drenka együttes előadása
15.20 VITYUKA néptánccsoport produkciója
15.40 Az Emődi Pincegazdák Dalárdájának
műsora
16.00 Az Emődi Karate Sportegyesület
bemutatója
16.30 Miskolci

Illés
Emlékzenekar

18.30 Polgármesteri köszöntő és a Pro Urbe díj
átadása
19.00 I LOVE RETRO
A 90-es évek Retro bulija BENDJ-vel.
Közreműködik:

Betty Love , UFO,
Happy Gang
22.00 Tűzijáték
22.15 BenDJ
23.00 Zárás
Folyamatos programok:
Óriáscsúszda, arcfestés, kézműves foglalkozások,
kirakodóvásár, étel-ital, finomságok.

élő koncertje
Illéstől az István a királyig
Vendég: Kováts Kriszta

A rendezvényre a belépés díjtalan!

18.00 Emőd Brass Fúvószenekar műsorszáma

UFO

Betty Love

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Happy Gang

Édes
Alkony
Ismét egy fantasztikus estét töltöttünk el együtt, az
idei évad immár
harmadik, szabadtéri színházi előadás alkalmával.
Emődi Művelődési
Ház és Könyvtár
Fotó: Kósa Dorina

Ajándék belépőjegyek igényelhetők
a Hermann Ottó Múzeumba
Mint már korábban beszámoltunk róla, városunk kapott tiszteletjegyeket a Hermann
Ottó Múzeumba Barkóczi István felajánlásából, aki ezen támogatói jegyek megvásárlásával kívánta támogatni az Öreg halász című Csontváry kép restaurálását. Ehhez a kezdeményezéshez később csatlakozott Emőd is, és az Önkormányzat további 50 db támogatói jegyet vásárolt, ezzel az összeggel támogatva a felújítás költségeit.
Így most lehetősége nyílik az emődieknek, hogy térítésmentesen meglátogassák a múzeumot. A belépő a Képtáron kívül a Pannon-tenger múzeumba is érvényes, melyek egy épületben vannak. A Csontváry képet jelenleg restaurálják, de azon kívül számos híres magyar
festmény található a képtárban a barokk korszaktól a szecesszióig. A Pannon-tenger Múzeum pedig egy interaktív tárlat, mely bemutatja a bükkábrányi mocsári ciprusokat és korukat. Ez a lelet világviszonylatban is egyedülálló. Kellemes és tartalmas program lehet bárki számára a múzeumlátogatás.
Az ingyenes belépésre jogosító jegyeket az Emődi Könyvtárban, nyitvatartási időben, személyesen vehetik át,
regisztráció után. A korlátozott darabszámra való tekintettel a jegyeket érkezési sorrendben adjuk ki.
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Kovács Gabriella
igazgató

Meghívó
Emőd Város
Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját

2017. augusztus 9-én
18 órára

az emődi
Sportöltöző
ünnepélyes
avatására.
Helyszín: Futballpálya
(Emőd, Karolai u. 18.)
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A 2015. évi felelőtlen gazdálkodás
következménye
A Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatósága 2017. tavaszán az Önkormányzat 2015. évi éves
beszámolójának hatósági ellenőrzése keretében felülvizsgálta
az Emőd Város Önkormányzata által 2015. évben igénybe vett,
a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának szabályszerűségét.
A felülvizsgálat következményeként a Magyar Államkincstár a BOR/AHI/376-12/2017. számú határozatával 11.696.380
Ft, a központi költségvetésből igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezi Önkormányzatunkat 2017 évben.
A visszafizetési kötelezettség összegét tovább növeli a
2017. 07.14-ig esedékes 392.755 Ft ügyleti kamat, valamint
a tényleges visszafizetés időpontjáig fizetendő késedelmi
kamat.

A visszafizetési kötelezettség abból keletkezett, hogy a központi költségvetésből szociális célra biztosított összeget – a
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló adatai szerint
– nem szociális feladatokra használták fel vagy a felhasználást
nem ilyen jogcímen számolták el.
A visszafizetési kötelezettség miatt az Önkormányzatnak a
2017. évi költségvetését felül kell vizsgálni. A 2015. évi nem
körültekintő gazdálkodás következtében az idei esztendőre
betervezett feladatok végrehajtására 12.000.000 Ft-tal kevesebb áll majd rendelkezésünkre. Ennek következtében sajnos
ilyen összegben nem valósulhatnak meg az ez évre tervezett
feladatok!!!
Fekete Tibor
polgármester

Emődi Krónika

Felhívás!
Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy amennyiben
2017. szeptember 01. napjától
igénylik a gyermekeik számára
az óvodai és/ vagy az iskolai étkezést, azt jelezzék augusztus
21-28. között az Emődi Polgármesteri Hivatal 11. sz. irodájában. A szükséges nyomtatványok a pénzügyi osztályon igé-
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nyelhetők, illetve a www.emod.
hu honlapjáról letölthetők, a Polgármesteri Hivatal, egyéb ügyintézés menüpont alatt, az étkeztetéssel kapcsolatos nyomtatványok címszó alatt.
Segítő közreműködésüket köszönjük.
Hunyor Krisztina
P.Ü. OV.

Településünk részvétele a Segítő Kezek
Infokommunikációs Országos Programban
Magyarországon az idősek életminőségének a javítása érdekében egy országos mintaprogram került lefolytatásra. A
mintaprogram keretében az idősek körében felmérés történt, hogy milyen kiegészítő szolgáltatásra lenne szükségük az alapellátás mellett, annak érdekében, hogy nyugdíjas éveit saját otthonában, biztonságban tölthesse. Az igény
az egészségromlás megakadályozása, az
otthoni biztonság megerősítése, a magány enyhítése kapcsán mutatkozott. A
Modellprogram célja az idősek életminőségének javítása, valamint a családtagok feladatainak csökkentése, mely a
segítségre szoruló hozzátartozó gondozása során merül fel. Az országos mintaprogram eredményeinek és a nemzetközi jó gyakorlatnak figyelembevételével
indították útjára az Infokommunikációs

modellprogramot, amely az egészségbiztonság-magány enyhítése pillérekre
épül.
A Modellprogram a mai kor igényeinek megfelelően egy innovatív
infokommunikációs fejlesztőcsomagból
áll, melynek tartalma a következő:
1. állapotmérő, vészjelző karperec
(ami a hagyományos jelzőrendszerhez
képest riaszt mozdulatlanság, valamint
az idős állapotának fokozatos romlása
esetén.
2. számítógép és internet-hozzáférés
(kapcsolattartási és szellemi képesség
szinten tartása Skype-rendszeren, valamint egyéb programokon keresztül.
Jelenleg az idősek lekérdezése történik a településen, melyet három fő végez, akik munkáltatói igazolványt visel-

nek. Saját otthonukban keresik fel a 65
év feletti lakosokat. A kérdőívek feldolgozása után következik a személyek kiválasztása, az elvégzett felmérés alapján és felkészítése az eszközök használatára. Augusztusban a diszpécserközpontok felállítását, szeptemberben a számítástechnikai eszközök telepítését végzik,
az éles üzem indítását az ősz folyamára
tervezik. Az eszközök térítésmentesek
lesznek-e, vagy milyen mértékében terheli az igénylőt, erre pontos választ még
nem tudunk adni.
Köszönjük mindazoknak, akik segítették munkánkat, részt vettek a kérdőív
kitöltésében. További türelmet és megérést kérünk a program gyakorlati megvalósításáig.
Fekete Tibor
polgármester

Jelentősebb munkáink
A Vörösmarty utcában elkészült a 17 állóhelyes parkoló, a
gyakran jelentkező tumultus megszüntetése céljából. Továbbá a Kossuth úton 4 db „esőbeállóval” ellátott buszmegállók
közül, 2 db (régi Húsbolt) már elkészült, amit a Kedves utasok
használhatnak, és használnak is.
Bódi Csaba
intézményvezető - Városgondnokság
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ÓVODAI TÁBOROK
Az óvodai nevelési év végén nagycsoportos gyermekein részére két tábort is szerveztünk - az érdeklődési
körüket figyelembe véve.
A Búzaszem táborban (június 19
- 23 között) népzenét hallgatva, jó
hangulatban tevékenykedtek a tábor
résztvevői.
Kézműves tevékenységekkel ismerkedtek: varrás, szövés, fonás, népi
motívumok. Ellátogattunk Kisgyőrbe,
ahol Grúz Attila nagy elhivatottsággal mutatta be népzenei eszköztárát
és Kisgyőr nevezetességeit. A csodálatos kopjafák és a táj, valamint a pajta
berendezései elvarázsolták a kis csapatot.
Mezőkövesden járva a mézeskalács
díszítésével próbálkoztak a gyermekek. Pénteken, lezárásként búbos kemencében sütött Klebovicz Péter pizzát a táborozóknak, amit ezúton is köszönünk.
Fontos nevelési célunk volt a hagyományok ápolásával múltunk örökségeinek megőrzése, mely ezen a fantasztikus héten megvalósult, így kicsit
közelebb kerülhettünk gyökereikhez.
A következő héten (június 26-30 között) a Zöld Táborosokkal a természet
szeretetére és védelmére nevelés fontosságát erősítettük.

Szemléletmódunkhoz illeszkedve
célunk a változatos tevékenységek biztosítása, melyeken keresztül a gyermekek tapasztalatokat szereznek a természetes környezetükből, fogalmat alkotnak a növények és állatok védelméről,
a természet megóvásáról. A természetjáró túrák jó alapot biztosítanak a környezetbarát magatartásforma gyakorlására. Nem utolsó szempont, hogy a
tábor résztvevői csapattá összekovácsolódva, kis közösséget alkotva élhették át a kirándulások élményét, miközben személyiségük is fejlődött.

Ellátogattunk a Miskolci Állat és
Kultúrparkba, ahol egy tematikus foglalkozáson „Nemszeretem” állatokkal
ismerkedtek testközelből (pl: szakállas
agáma, királysikló, kaméleon, boa, óriás botsáska).
Túránk során Bükkszentkereszt csodás természeti adottságaiban gyönyörködtünk, minden érzékszervünkkel megtapasztaltuk az erdő életét és
ellátogattunk a Bükki füves bácsi –
Szabó György gyógynövénykertjébe.
A Herman Ottó Múzeum „Madaras kaland” foglalkozásán részletesen
megismerték közvetlen környezetünk,
a Bükk madarait.
A két alkotó napon a szerzett élményeket feldolgoztuk, a gyűjtögetett
„természet adta kincseit” barkácsolásban felhasználtuk.
Ha csak a természetvédelem, illetve a néphagyomány ápolás csíráját sikerült elültetnünk a gyermekekben,
akkor már megérte és a jövőben is
hasznos lesz e táborok szervezése.
Dr. Szent Györgyi Albert szavai a táborosoknak iránymutatóul szolgáltak:
„A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól
függ, milyen kapcsolatot tud teremteni
a természettel…”.
Mészárosné Virág Orsolya,
Nagyné Rákai Emília
szervező óvodapedagógusok
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Edzőtábor
Püspökladányban

Kézműves tábor

2017. június 27. és július 2. között az Emődi Karate SE karatésai az idén is részt vettek a Nemzetközi Shito Ryu Karate Do
Szervezet nyári edzőtáborában Püspökladányban. Az idén is,
mint tavaly, emődi karatés volt a tábor legfiatalabbja, Karsai
Dusán személyében.

Bükkaljai Alkotók Közhasznú Egyesület már 6-ik alkalommal szervezte meg Július 20-24-e között a kézműves tábort.
Táborban 24 gyermek és 7 felnőtt vett részt. Nagyon vártuk milyen új technikát tanulunk a táborban. Újra szőttünk a
szövőkereteken, amin táskát tudtunk készíteni. Megtanultunk
szembefűzősen állatfigurát készíteni gyöngyből. Harisnyavirágot is készítettünk, szőttünk gyöngyöt és makraméztunk. Minden nap volt vetélkedő. Pénteken, a kispincesoron bográcsoztunk. Hagyományokhoz híven a huszárok is tartottak bemutatót és lovagoltattak minket. Nagyon köszönjük a huszároknak,
hogy évről évre ellátogatnak a kézműves táborba. Köszönetet mondunk Erzsike néninek, Éva néninek, Erika néninek, Szilvi néninek, Marika néninek és a segítőknek a türelmüket és az
odaadó munkájukat. Köszönetet mondunk a támogatóknak:
Fantázia Kereskedés, Privát bolt és a szülőknek.
Nagy várakozással várjuk jövőre is a tábort.
B. Eszter, K. Eszter

Napközis Erzsébet-tábor Emődön
Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár az általános iskola közreműködésével pályázatot nyújtott be napközis tábor szervezésére az ERZSÉBET A KÁRPÁT-MEDENCEI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNYHOZ.
A pályázat sikeres elbírálásban részesült, így 60 gyerek vehet részt 2017. augusztus 14-18 között a két intézmény,
valamint a védőnők által közös szervezésű programokon.
A minőségi, élmény alapú, gyermekcsoportok számára elérhető táborok
célja, hogy az Alapítvány által szakmailag irányított, helyi napközi-táborokban
részt vevő gyermekek közös élményekkel és örök emlékekkel gazdagodjanak.
Kiemelt célja, hogy a tanulók lakóhely-

ükön is hozzájuthassanak az Erzsébet Táborok táborozási szolgáltatásához.
- a tábor elnevezése: Sport- és egészségtábor Emődön
- tartalma: 5 nap, napi 4 étkezéssel
- programok:
• sport, egészséges életmód,
• iskola és környezet szépítése, környezettudatosság, természeti értékeink,
• művészeti nevelés, kulturális örökségeink, hagyományőrzés, kézművesség,
• önismeret, közösségépítés
• egy nap autóbuszos kirándulás a
Nyíregyházi Állatparkba

Ezúton tájékoztatjuk az érintett tanulókat és gondviselőiket, hogy a táborhoz
szükséges önrészt a művelődési ház és
könyvtárban kérjük befizetni 2017.
augusztus 10-ig, nyitvatartási időben
9-17 óráig. Itt kapnak tájékoztatást a
részvétellel kapcsolatban. A táborozáshoz szükséges egészségügyi nyilatkozatot is itt lehet átvenni, amit az első napon a táborba hozni kell, nélküle a táborozást megkezdeni nem lehet.
Amennyiben a pályázott tanuló
nem tud részt venni a táborban, kérjük,
hogy a fenti időpontig a könyvtár telefonszámán jelezni szíveskedjenek.
Érdeklődés, további tájékoztatás:

476-156
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A bogarak elrepültek,
a lámpásuk fénye itt maradt
Sík Sándor: A szentjánosbogár
Az Isten küld, testvéreim, tinéktek,
hogy sugarai eleven tüzét,
amikor arcáról a szívembe égtek,
sugározzam csendesen szerteszét
a testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.
1916
Nagy hála van a szívünkben a város
lakói iránt. Az előző krónikában még jövőbeli eseményről volt szó most már a
múltbeli „csodáról” beszélünk. A Szentjánosbogár Lelki Napok országos térképére méltán kerül fel Emőd neve, hiszen
idén mi adtunk helyet az ifjúsági rendezvénynek.
Megvalósult. Hatalmas összefogást és
odaadást tapasztaltunk. A város megmozdult. 40 család vállalta azt, hogy táborozó
fiataloknak ad szállást, reggelit és vacsorát egy héten keresztül. Felekezeti hovatartozás nélkül együtt igyekeztünk helytállni. Sikerült! Köszönjük a sütemény hegyeket és minden egyéb hozzájárulást.
Azt gondoljuk a legapróbb segítségre is
szükség volt ahhoz, hogy minden ilyen simán menjen. Így az egész város magáénak tudhatja a sikert.
A táborozó fiatalok visszajelzései szerint példaértékű, ahogyan a városunk ös�-

szefogott. Minket is büszkeséggel töltött
el, hogy emődi családként lehettünk jelen
a táborban. Jó volt tudni, hogy egy biztos és megbízható csapat vesz körül, ezzel
megkönnyítve a szervezés feladatait. Köszönet az önkormányzatnak az intézmények és az egyházközség vezetőinek.
A Jóisten tenyerén hordozott bennünket egész héten és minden ment
mint a karikacsapás… mi sem bizonyítja ezt jobban mint néhány gondolat melyet a helyi „bogarak” / szállásadók / segítők fogalmaznak meg a hét során megélt élményeikről:
Nálunk három fiatal volt Márton,
Zsombor, Benedek, akik egy őszinte, végtelenül hálás, Isten szerető gyerekek. Hatalmas feltöltődést kaptunk tőlük. (Horváth Sándor és családja)
*
Mi olyan fiatalokat kaptunk (Kornél és
Balázs) akik tele vannak lelkesedéssel, tisztelettudóak. Rengeteg szeretetet kaptunk
tőlük és lelki feltöltődést! (Somodi Péter és
családja)
*
Emőd Város Városgondnokság vezetőjeként a Szentjánosbogár-tábor lebonyolításában való részvétel, első pillanatban
„csak” egy újabb feladatnak tűnt. Mint befogadó család belecsöppentünk a tábor

életében, megismertünk két kedves hölgyet, és rajtuk keresztül értettük meg az
egész jelentését. Gyermekeink, Bence (Pici)
és Marci is szívesen jöttek segíteni a játékok
lebonyolításában. Megható volt a gyerekek
összetartása, egymás iránti szeretete illetve
a többi segítő emődi ember, család összefogása, őszinte szeretete az „idegen” gyerekek felé. Szerintem több befogadó véleménye, hogy csak néhány pillanatig voltak
idegenek, egy hétre családjaink részévé váltak. Köszönjük a lehetőséget, hogy részesei lehettünk ennek a csodás eseménynek.
(Bódi Csaba)
*
A tábor hozadéka még igazán nem jelentkezett, lassan „gyökeresedik” a szívekben, lelkekben. A „csoda”, ami Emődön történt bíztatóan hat a jövő generáció szemléletére, ugyanakkor bebizonyította az
emődi polgárok vendégszeretetét, összefogását is. Gábor atya szavaival élve a táborozók fizettek az ellátásért, nem anyagilag, hanem szeretettel, kedvességgel, bé-
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kességgel, jó beszélgetésekkel. Nem tudjuk leírni azt a lelki érzést, ami elárasztott,
de már hiányzik újra átélni. Boldogok vagyunk, hogy részesei lehettünk ennek a
„csodának”. (Szabóék)
*
Lélekemelő pillanatokat éltünk át az elmúlt héten. A templomunk megtelt hitből, lelkesedésből példát adó fiatalokkal, akik – reményeim szerint – elindítottak több helyi ifit a „bogárélet” felé. Az
emődiek jelesre vizsgáztak összefogásból.
Köszönöm azoknak, akik szervezőként,
„házibogárként” részt vettek ebben. (Cserjési Katalin)
*
Az otthonunkban élők száma erre az
egy hétre megduplázódott, hiszen 5 fiatalt láttunk vendégül. Éjszakába nyúló tartalmas és mély beszélgetések, egymásra figyelés, szeretet megtapasztalása, Istenbe
és a jövőbe vetett hit megerősödése lett az
eredmény. (Vascsák család)
*

„Apa! Jó fejek… maradhatnak!” –
mondta egy befogadó család kisiskolás
gyermeke első este a családfőnek. Valóban
egybehangzóan nyilatkozta minden szállásadó, hogy a világ legjobb gyerekei laktak nála egy hétig. Szerintem semmiben
sem különböznek az emődi fiataljainktól,
talán most előítélet nélkül, túlcsorduló szeretettel, nyitott szívvel fordultunk feléjük –
ennyi a titok –, sajátjainkat persze mindig
kritikusabban látjuk. Megható volt a hét elmúltával, szombat este meghallgatni az élményeket, beszámolókat. Amennyiben azt
akarjuk, hogy az emődi fiatalokról is úgy
nyilatkozzanak valahol az országban, mint
most mi a Bogarakról, bátran biztassuk
őket Szentjánosbogár Lelki Napokon való
részvételre! Emődi Krónika különszáma
sem lenne elég közölni a személyes köszönetet és hálát. Köszönjük! Isten áldása kísérje életünket! (Kalóczkai Gábor plébános)
*
Biztosak vagyunk benne, hogy amint
a Szentjánosbogár Ifjúsági Lelki Napok
tiszteletére ültetett platán fa erős gyö-

keret ereszt majd az emődi „jó főd”-be,
úgy a bogár közösség által terjesztett
lelkiség is gyökeret ereszt az emődi emberek szívébe.
Vascsák család

Kocsis István esperes
Nagyon nagy veszteség érte az Emődi
Görögkatolikus Szervezőlelkészséget azzal, hogy
Kocsis István esperes urat 2017. június 20-án
életének 74., áldozópapságának 49. esztendejében a Teremtő magához szólította.
Esperes Úr 1968-as pappá szentelését követően, Mezőladányi szolgálat után került
Hejőkeresztúrba, és mint filiális egyházközségben, Emődön is ellátta a papi teendőket.
28 éven keresztül, majd a Szuhakállói hat éves
szolgálat után nagy nagy örömünkre visszakerült, az addigra önálló Emődi Görögkatolikus
Szervezőlelkészségünkhöz, mint szervezőlelkész. Nagy örömmel jött ahhoz a kis közösségünkhöz, amit az Ő személyes varázsa, áldozatos, fáradságot nem ismerő munkája teremtett meg.
A családja boldogságának megteremtéséért sokszor
igen kemény fizikai munkája mellett, nagyon alázatos,
de eltökélt szervező tevékenysége vezetett oda, hogy az
emődi görögkatolikus hívekkel elhatározták a templom
megépítését. Példás emberi tulajdonságai, példamutatása
eredményezte, hogy a templomunk építéséhez a település
vallásos és nem vallásos lakosai önzetlenül vettek részt az
építési munkákban.
Nagyon nagy büszkeséggel írjuk le, hogy a templomunk,
ikonosztázionunk az itt lakók és az innen elszármazottak
adományaiból épült fel.
A településünk vezetői és vállalkozásai Hála Istennek,
átérezték az összefogás erejét, fontosságát, és igyekeztek lehetőségeikhez mérten segíteni az építkezést. az es-

peres úrnak köszönhetően 1998-ban szent Péter és
Pál főapostolok ünnepén a templom felszentelésre került.
Tudjuk, hogy mindig nagy örömöt jelentett
számára, ha felkereshette és találkozhatott
azokkal a hívekkel, akik templomunkat négy
éven keresztül szorgalmasan, nagy lelkesedéssel és nagy áldozatvállalással építették.
Hálát adunk az Istennek, hogy ismerhettük
és csodálatos hangján celebrált szentmiséit, prédikációit hallgathattuk. A személyes példamutatásával, elkötelezettségével segítette hitünk kialakulását, megőrzését.
A szervezőlelkészség képviselőtestülete megköszöni mindazoknak, akik osztoztak a család és az egyházközség híveinek fájdalmában. Emődön és Hejőkeresztúrban
a gyászszertartásokon jelenlétükkel bizonyították, hogy
olyan nagybetűs embert veszítettünk el, aki nemcsak megérdemelte, hanem kiérdemelte a megbecsülést.
Köszönjük a szeretet és tisztelet virágaira adott adományokat. Köszönjük mindenkinek az Emődön és
Hejőkeresztúrban zajló szertartás zavartalan és méltó lebonyolításához nyújtott hozzájárulást, aktív közreműködést. Kérjük az Isten áldását mindazokra, akik tisztelték,
szerették és a temetésén részvételükkel enyhítették fájdalmunkat. Kérjük a Teremtőt, hogy Egyházközségünkben
és templomunkban sokáig folyjék tovább a lelkek templomának építése.
Emődi Görögkatolikus Szervezőlelkészség
Képviselő Testülete
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Megemlékezés
„Igaz, hogy most ti, engem temettek.
Én azért most is, itt vagyok veletek!
Lélekben, egy másik dimenzióban.
Januárban, esőben, hóban, fagyban.
Nem látom síró szemeitek, hulló könnyeitek.
Higgyétek el, nekem sem könnyebb!
Nem láthatom csillogó szemetek,
Mint mikor még itt voltam veletek.
Nem érezhetem kezetek melegét,
Mint beteg ágyamnál, mikor még,
Foghattuk egymás kezét. - Nehéz.
Nehéz a kezem - leteszem.
Nehéz a szemem - lecsukom.
Megyek az úton, de ne sirassatok.
Földi életemből csak ennyi jutott.
Isten, minden embernek kimérte,
Kinek hol a kezdete, és hol a vége.”

Papp Ferenc

halálának
1. éves évfordulójára.
gyászoló család

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

Időpont:

2017. augusztus 5.
(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.

Megemlékezés

„Isten! Hajtsd hozzám füledet
és hallgasd meg beszédemet.
Mutasd meg csodálatos
irgalmadat.” (16. zsoltár)

A föltámadásba és az örök életbe
vetett hittel tudatjuk, hogy a
mindeneket bölcsességgel intéző
egyetlen Teremtő

Kocsis István
görögkatolikus áldozópapot
életének 74.,
áldozópapságának
49. esztendejében,
2017. június 20-án
magához szólította.

Zsarnai
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.

A Miskolci Egyházmegye
és a gyászoló család

szerető családod

FIGYELEM!

HASZNÁLT
ÉTOLAJ ÁTVÉTEL!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a DELTA ABC átveszi a lakossági
használt étolajat, melyért
literenként 80 Ft-ot ad
levásárolható utalvány formájában.
Feltételek: Olajos flakonban,
idegen anyagtól és idegen
folyadéktól mentes, szűrt étolajat
veszünk át.
Az átvétel
próba jelleggel
december 31-ig tart.
Éljenek a lehetőséggel, hiszen ez
minden háztartást érint,
nem beszélve a környezetünkről!

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

Fodor
Ferencné,
szül.: Kósa

Máriát

utolsó útjára elkísérték,
gyászunkban osztoztak.
gyászoló család

Delta abc

Impresszum
Kiadó: Emőd Város Önkormányzata
Szerkesztő: Kovács Gabriella
Lapzárta: 2017. augusztus 18. (péntek)
Elérhetőség: szerkeszto.emodikronika@gmail.com, Tel.: 46/476-156
Tördelés, nyomtatás: Pető Nyomda
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Tel.: 49/414-000
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Az új Művelődési
Ház terveinek a
bemutatója
Június 21-én Emőd Város Önkormányzata szeretettel várta a város lakosságát az építendő új művelődési ház tervezői bemutatójára. Az eseményen Fekete Tibor polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan eljöttek.
Majd köszönetét fejezte ki a művelődési ház építéséhez szükséges 400 millió forintos külön kormányzati támogatásért Tállai András államtitkár úrnak, térségünk országgyűlési képviselőjének. Ezt követően az
érdeklődők betekintést nyerhettek, a Révai Tamás és
Bernáth Mihály mérnökök által készített tervekbe, a
tájékoztató mindenre kiterjedő és képi anyagokban
igen gazdag volt. A művelődési ház építésével kapcsolatosan számos információ megtalálható a honlapon - így aki nem tudott ellátogatni a fórumra az
is megtekintheti majd a terveket, információkat- ,
amely az építési munkálatok előrehaladtával is folyamatosan frissül majd.
Szöveg és képek: Kazárné Kalber Nikolett

Helyszín, megközelítés
Emőd, az Arany János utca mellett, a
3-as számú főút és a Kulcsár-völgyi patak közötti ún. “Gátszög” mélyfekvésű
zöldterülete. Hrsz: 436/1. Koordináták:
47°55'54.4"N 20°48'48.6"E Megközelítés
Miskolc felől: A 3-as számú főúton, úton
a Bükkaranyosi elágazást elhagyva a híd
után 150 m-rel jobbra, majdnem szemben a Delta ABC-vel. Parkolás az épület
mögött illetve a Delta ABC előtt kialakítandó új parkolóban.
Multifunkcionalitás
Egy 5000 fős kisváros életében a művelődési ház felépítése ritka és felemelő lehetőség. Ilyen épület a településen
nincsen, így ennek a háznak kell a kultúrához kapcsolódó közösségi és egyéni
elvárásoknak megfelelni. Nagyterme révén biztosítania kell színpadi előadások,
ünnepségek és bál jellegű táncos rendezvények megtartásának lehetőségét
is. Szoros és természetes külső park kapcsolata révén a szabadtéri rendezvények
bázis épületeként is meg kell felelnie. A
kiszolgáló karéj tereiben könyvtárat és
klubhelyiséget alakítunk ki a mindennapi használat céljára. Az előcsarnok izgalmas tere kisebb, helyi kiállítások megrendezésére is alkalmas.

Művelődési Ház
A nagyterem
Befogadó képesség: Színpadi előadás
300 nézővel, bál jellegű táncos rendezvény 160-170 fővel A len- (dinnye)mag
alakú nagyterem 3 vendégbejárattal
rendelkezik az előcsarnok felől. Középen
a terem hossztengelyében a reprezentatív ünnepi bejárat található, ahol a lépcsősen emelkedő nézőtére fölső szintjéről egy elegáns lépcsősoron végigvonulva juthatunk le a terem vízszintes padlójú részére. Két oldalt oszlopsor által takarva egy-egy szerényebb, rejtett megközelítésű közlekedő út létesül. A jobb
oldali lépcsős kialakítású, míg a bal oldali akadálymentes rámpaként is funkcionál majd. A nagyteremből közvetlenül ki
lehet jutni a park felé néző széles teraszra, mely lépcsős íves szegélyével egyben
a szabadtéri rendezvények nézőtéri karéja is. A nézőtér számára az északkeleti
tájolású parkra néző nagyméretű oldalablakok jó megvilágítást biztosítanak. A
mintegy 50 m2-es trapéz alakú színpad
a nézőtér minden pontjáról jól látható. A
színpad mögött színpadi öltözők, bútorraktár és a külön szerviz bejárattal is rendelkező melegítő konyha található.

Könyvtár
15-20 ezer kötet kezelésére és közvetlen kölcsönzésére alkalmas multimédiás könyvtár létesül. A kétszintes könyvtárban internettel rendelkező nyilvános
számítógép, csoportos foglalkozásokra alkalmas nagy asztal, kényelmes olvasó sarkok is helyet kapnak. A tetőtér közvetlen kijárattal rendelkezik a tetőteraszra. A tetőterasz opcionális használatába
szabadtéri könyvtári programok, csoportos játék illetve asztaliteniszezési lehetőség is beletartozhat.
Ütemezés
2016. december:
A támogatás megítélése
2017. március:
A tervezés megindítása
2017. május:
Az engedélyezési eljárás elindítása
2017. június: A kiviteli tervek elkészítése
2017. augusztus:
Közbeszerzés, a kivitelező kiválasztása
2017. szeptember:
A kivitelezés megindítása
2018. december:
Az új művelődési ház átadása
Révai Tamás
építész

Az új Művelődési Ház látványtervei

koncert

2017. augusztus 9.
EMŐD VÁROS Névnapja
alkalmából
Kezdés: 20 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal melletti tér

A belépés díjtalan!

