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Sportöltöző átadás
Ilyen volt…

Emőd Város Önkormányzata 2017. augusztus 9-én
ünnepélyes keretek között átadta a felújított sportöltözőt. Az átadási ceremónián vendégünk volt Tállai András Úr, országgyűlési képviselő, aki avató beszédében
kiemelte a sport fontosságát a mindennapokban és üdvözölte a városunk ilyen irányú fejlesztését. A füves- és
műfüves pályákat kiszolgáló öltöző épület bővítése
és felújítása a Belügyminisztérium Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati
konstrukció keretében valósult meg. A támogatási ös�szeg 19.975.283 Ft, azaz közel 20 Millió Ft volt, önerő
pedig 8 Millió Ft, melyet az önkormányzat biztosított.

Ilyen lett…

A régi öltöző épület több ütemben (1971 és 1984)
között létesült az akkor aktuális sportszakmai elvárások
minimális teljesítésével, az adott lehetőségekre figyelemmel. Azóta kisebb-nagyobb állagmegóvási munkákon kívül nem történt felújítás az épületen.
Bővítése és korszerűsítése feltétlen szükséges volt,
hiszen a városi sportegyesület bajnokságban való
részvétele megkívánja a legalább négy öltözőegység
komplett kialakítását, valamint a létesítmény alapvető kiegészítő helyiségeinek megfelelő méretezését. Ennek keretében az öltöző helyiségek száma négyre nőtt
és mindegyikhez önálló tisztálkodó helyiség csatlakozott a mai kornak megfelelő követelményekkel, a bírói
feladatok ellátására alkalmas helyiség alakult ki, megfelelő mérető szertár, raktár és közösségi helyiség jött
létre, továbbá a jelenleg hiányzó szurkolói illemhelyek
is az épületben megvalósulhattak. A felújítás során teljes külső homlokzatszigetelés, nyílászáró és tetőcsere is
történt. A bővítés és felújítás után a sportöltöző összterülete meghaladja a 200 m2-t.”
Fotók: Kósa Dorina, Vargáné Fincziczki Ágnes

2017. augusztus 20.
Egy nap képekben

Fotók: Kósa Dorina, Csapkó László
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Pályázati hirdetmény

Pályázati hirdetmény

Emőd Város Városgondnoksága 2017. október 01-től pályázat
útján üzemeltetésre bérbe adja, az Önkormányzat tulajdonában,
de a Városgondnokság kezelésében lévő ravatalozót és boncházat a hozzá tartozó területtel - Emőd, hrsz. 3.-, és a benne lévő berendezési tárgyakkal együtt Emőd Város Képviselő-testületének a
11/2009. (V.15.) sz. rendeletében foglalt, alábbi feltételek mellett.
- A bérleményben csak a ravatalozó rendeltetésének megfelelő tevékenység, szolgáltatás végezhető, a temetőkről és a temetkezésről
szóló törvények és rendeletek betartása mellett.
Bérlő kötelessége a ravatalozó állagának megóvása, a ravatalozó, valamint környezetének rendben tartása, takarítása, a halottszállításhoz
megfelelő gépjármű biztosítása, a temetkezéshez szükséges kellékek
értékesítése.

Emőd Város Városgondnoksága 2017. október 01-től pályázat
útján üzemeltetésre bérbe adja, az Önkormányzat tulajdonában,
de a Városgondnokság kezelésében lévő Kossuth u 2/6 szám alatti üzlethelyiséget Emőd Város Képviselő-testületének a 11/2009.
(V.15.) sz. rendeletében foglalt feltételek mellett.
- A bérleti szerződés időtartama 5 évre szól, bérbeadó a határozott időre kiadott bérleményt nem köteles a lejárat előtt újbóli hasznosításra
visszavenni.
- A bérleményben csak olyan tevékenység végezhető, ami a közvetlen
környezetére nincs káros hatással, környezetét és a közterület rendjét
nem zavarja.
- A bérlő az üzlethelységet a bérleti jogviszony megszűnésekor az átadási ill. átvételi állapotban és felszereltséggel köteles visszaadni.
- A pályázat benyújtására jogosultak köre: egyéni vállalkozók, betéti
társaságok, kft-k, természetes személyek, akik rendelkeznek a szolgáltatáshoz szükséges engedélyekkel.
Nem nyújthat be pályázatot az,
- akinek az Önkormányzat vagy intézményei felé tartozása van,
- felszámolás alatt áll
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani
a Városgondnokság címére, melynek tartalmaznia kell:
• A pályázó nevét és címét
• A szolgáltatás végzéséhez szükséges engedélyek másolatát
• Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeknek megfelel,
azokat elfogadja
- A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta, valamint igazolja,
hogy 20.000.- Ft bánatpénzt a Városgondnokság pénztárában, vagy
számlájára befizetett.
- A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.
- A pályázatok elbírálása 2017.szeptember 20-án 10.00.-kor versenyeztetés útján nyilvánosan történik a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. A licitálás induló alapja, illetve a minimális bérleti díj
50.000-Ft/hó.
- Ha az előírt időben csak egy pályázati ajánlat érkezik, a pályázati kiírást meg kell ismételni. A versenytárgyalás eredménytelenné nyilvánításának jogát a Városgondnokság fenntartja.
- A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot.
A bánatpénz összegét a bérbeadó a nem nyertes pályázónak visszafizeti, a nyertes pályázónak az esedékes bérleti díjba beszámítja.
- A pályázat nyertesének visszalépésre a bánatpénz elvesztése nélkül 8
napon belül van lehetősége. Visszalépés esetén bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt bérleti szerződést.
- Az üzlethelyiség bérleti díját a bérbeadó évente egyszer jogosult
felülvizsgálni, és annak módosítását bérlő felé kezdeményezni.
- Bérbeadó a rendelkezésére bocsájtott adatok tekintetében biztosítja
a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat.
- Egyéb kérdésekről személyesen vagy telefonon ( 46/ 476-253) munkanapokon 7.00-15.00 óráig az intézmény vezetője ad tájékoztatást.

- A bérleti szerződés időtartama 5 évre szól, bérbeadó a határozott időre kiadott bérleményt nem köteles a lejárat előtt újbóli hasznosításra visszavenni.
- A bérlő a ravatalozót a bérleti jogviszony megszűnésekor az átadási
ill. átvételi állapotban és felszereltséggel köteles visszaadni. A ravatalozó üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjak a bérlőt terhelik.
- Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a ravatalozót igény esetén más
szolgáltató rendelkezésére bocsájtja.
- A pályázat benyújtására jogosultak köre: egyéni vállalkozók, betéti társaságok, kft-k, természetes személyek, akik rendelkeznek a szolgáltatáshoz szükséges engedélyekkel.
Nem nyújthat be pályázatot az,
- akinek az Önkormányzat vagy intézményei felé tartozása van,
- felszámolás alatt áll
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani
a Városgondnokság címére, melynek tartalmaznia kell:
• A pályázó nevét és címét
• A szolgáltatás végzéséhez szükséges engedélyek másolatát
• Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeknek megfelel,
azokat elfogadja.
- A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta, valamint igazolja,
hogy 20.000.- Ft bánatpénzt a Városgondnokság pénztárában, vagy
számlájára befizetett.
- A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.
- A pályázatok elbírálása 2017. szeptember 20-án 8.00.-kor versenyeztetés útján nyilvánosan történik a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. A licitálás induló alapja, illetve a minimális bérleti díj
45.000.-Ft/hó.
- Ha az előírt időben csak egy pályázati ajánlat érkezik, a pályázati kiírást meg kell ismételni. A versenytárgyalás eredménytelenné nyilvánításának jogát a Városgondnokság fenntartja.
- A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot.
A bánatpénz összegét a bérbeadó a nem nyertes pályázónak visszafizeti, a nyertes pályázónak az esedékes bérleti díjba beszámítja.
- A pályázat nyertesének visszalépésre a bánatpénz elvesztése nélkül 8
napon belül van lehetősége. Visszalépés esetén bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt bérleti szerződést.
- A ravatalozó bérleti díját a bérbeadó évente egyszer jogosult felülvizsgálni, és annak módosítását bérlő felé kezdeményezni.
- Bérbeadó a rendelkezésére bocsájtott adatok tekintetében biztosítja
a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat.
- Egyéb kérdésekről személyesen vagy telefonon ( 46/ 476-253) munkanapokon 7.00-15.00 óráig az intézmény vezetője ad tájékoztatást.
Emőd, 2017. augusztus 22.

Bódi Csaba intézményvezető

Emőd, 2017. augusztus 22.

Bódi Csaba intézményvezető

Tisztelt Adózók!
Emőd Város Önkormányzat Adóhatósága tájékoztatja a tisztelt adózókat, hogy a 2017. év második félévi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, gépjárműadó) pótlékmentes befizetésének határideje: 2017. szeptember 15.
Fizetési kötelezettségüknek a fenti határidőig eleget tenni
szíveskedjenek.
Tóthné Bodnár Irén címzetes főjegyző
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Városgondnokság
Emőd Város Városgondnoksága
2017. évre tervezett – közfoglalkoztatási program keretében- elvégzendő
feladatai közül elkészült:
- az Arany János út és Parajdi utca közötti járdaszakasz felújítása (a régi
ABC előtt)
- a Falu kútja
- Arany János út (régi 3-as a Delta ABC
mellett) felújítása és egyéb kátyúzási munkák (Katalin u., Ferenc u., Vasút
u., Kodály Z. u., Munkás u – Arany J. út
kereszteződés buszmegálló, Deák u –
Kossuth u kereszteződés)
Folyamatban lévő munkák:
a Vörösmarty utca teljes rekonstrukciója, amely egy több lépcsős feladat,
amelyből elkészült a 17 állóhelyes parkoló, az utcában gyakran jelentkező tumultus megszüntetése céljából.
A továbbiakban felújításra fog kerülni
a Polgármesteri Hivatal melletti parkoló
a Hunyadi utcáig. Az üzletek előtt térkő
borítású járda kialakítását tervezzük, illetve további térköves parkolóhelyek kialakítását a Posta előtt is.
Utolsó lépésként új aszfaltborítást fog
kapni az úttest.
Kérjük a parkolót használó gépkocsivezetőket, hogy a gyalogosok parkból
történő átközlekedését biztosító, csíkozott járdaszakaszt hagyják szabadon!
Kialakításra kerül továbbá a Kossuth
úton 4 db „esőbeállóval” ellátott buszmegálló, illetve a Répa cukrászda előtt
esőbeálló építését tervezzük.

A buszmegállók közül 2 db (régi Húsbolt) már elkészült, a Kedves utasok
használhatják, és használják is.
A régi „zöld keresztnél” lévő buszmegállók építése is folyamatban van. A megállókban megépítésre kerülő „esőbeálló”-k miatt módosításra került a buszmegállók helye. Az ÉMKK. Zrt. (Volán)
szakembereivel történt egyeztetés után
a templom felé közlekedő autóbuszok
megállója az Idősek Klubja előtt kerül kialakításra, az ellenkező irányú megálló
az iskola kerítése elé kerül.
További terveink a Kossuth utcán, a
Gyógynövény bolt előtti lépcső átépítése, rámpa építés akadálymentesítés céljából.
További betonjárdák építése, a Kossuth úti járda folytatása a Deák úttól.
Részt szeretnénk venni a Művelődési
Ház építés munkafolyamataiban.
Önkormányzati tulajdonban került a
Kossuth út 135. sz. alatt lévő „HizsnyikHáz”, amelyet a helyreállítás után falumúzeumként szeretnénk üzemeltetni.
Az épület és telek helyreállítását saját
erőből és a közmunkaprogram keretében szeretnénk megvalósítani.
Fontos feladat lesz a továbbiakban is
a város parkjainak karbantartása, a mások által közterületen szétdobált szemét
összegyűjtése, hogy városunk megőrizhesse kialakult arculatát, illetve, hogy
minél szerethetőbbé tudjuk tenni városunkat.
Bódi Csaba
Intézményvezető Városgondnokság
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2017. évben PRO URBE Díjas: Kasza István
Önéletrajz
„Kömlőn születtem 1948-ban, a középiskolát Heves városban végeztem, majd
diplomát szereztem az Egri Tanárképző
Főiskola matematika-technika szakán.
1970. augusztus 15.-től kinevezett tanára lettem az Emődi Általános Iskolának.
Fő célom volt –mint faluról származónak- az emődi tanulók nevelése és a matematika tantárgy megszerettetése tanítványaimmal. A diákjaimat matematika versenyekre készítettem fel, számukra matematika- és modellező szakköröket vezettem. A sakkozni tudó kollégáim, a település felnőtt- és ifjúsági korosztálya bevonásával egy felnőtt -megyei szinten versenyző- sakkcsapat szervezésében segédkeztem és sakkoztam a csapatban. Részt
vettem annak az épületnek a létrehozásában–pályázatírással is-amely a tanulók
délutáni szabadidejének hasznos eltöltését szolgálta.(szakkör, klubfoglalkozás,
sakkozás, zeneoktatás). Ez ma a zeneiskola egyik épülete.
A tanítás mellett folyamatosan képeztem magam, így 1976-ben a Debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetemen matematika szakos középiskolai tanári diplomát szereztem, majd 1997-ben ugyanezen az egyetemen közoktatási vezetői
diplomát vehettem át. A pedagógiai értékelés és mérés mestertanári diplomámat
az Egri Egyetemen szereztem 2012-ben.
1989. szeptember 1-től -sikeres igazgatói pályázat után-az Emődi Általános Iskola igazgatójává neveztek ki. Nagy lelkesedéssel kezdtem a komoly kihívást jelentő feladat végrehajtásához. A tanulók száma 600 volt, amelyet a 45 főből álló tantestület képzett, nevelt. Az oktatás tárgyi
feltételei a múlt századot, Móra Ferenc korát idéző, nehéz körülmények között, hat
épületben folyt. A körülmények megváltoztatását, egy új iskola építését kezdeményeztük Lehóczki István polgármester
úrral 1990-ben. Az akkori képviselőtestület támogatta az elképzelést és az önkormányzat sikeres pályázatát követően, az
önrész biztosításával 1991-ben elkezdődhetett az új iskola építése.1993-ban felépült a legkorszerűbb szakmai szempontokat is kielégítő iskola. A II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Szakiskola épületének
avatásán. Dr. Szabad György,az országgyűlés elnöke a következőképpen nyilatkozott:” Köszönöm , hogy jelen lehettem
Emőd örömünnepén.”
A településünk jelenlegi polgármestere- Fekete Tibor úr-alpolgármesterként
anyagiakban, szakmai-pénzügyi tudásá-

val és az épület átadásán való aktív részvételével támogatta az új intézményt.
A településünk, az iskola életében jelentős esemény volt az épület átadása.
Az ünnepségen a következőket mondtam, mint az intézmény kulcsát átvevő
igazgató:”Az új falak szellemiségét a benne tanulódiákok és a nevelőmunkát végző pedagógusok szabják meg, amely kötelez. Ezért nyitott lélekkel, fogékony értelemmel fordulunk az új feladatok felé. A
jövőbeli célként megjelölhető tennivalóink íve pedig nagy és ennek megvalósításához erkölcsi erőt csak a vele való azonosulás adhat.”
A kitűnő iskolai tárgyi adottságokatbelső tartalommal megtölteni- iskolaigazgatóként a kollegáim segítségével úgy érzem sikerült. Az iskolai fejlesztési folyamatokban szívügyemnek tekintettem a
matematika emelt szintű oktatását, szorgalmaztam új oktatásszervezési módok
bevezetését, kooperatív technikák alkalmazását. Az erdei iskolaformát B.A.Z megyében az elsők között vezettük be és alkalmaztuk.
Évente átlagosan 80-100 diák vett részt
tanulmányi és– sportversenyeken, megyei-és országos szintekig eljutva.
Az iskolai oktatásban több éven keresztül három nyelv-az angol, német és
lengyel- tanulása közül választhattak a tanulóink. Az iskolában többféle tantárgyi-,
sport- és művészeti szakkör közül választhattak a az érdeklődő diákok, megalapozva ifjú-és felnőttkorukban Emőd kulturális-közéletében való részvételt. (Brass fúvószenekar, Futballcsapat). Különösen
szeretettel gondolok arra a közel 1500
nyolcadik osztályos diákra, akiket 20 évi
igazgatói tevékenységem alatt elbúcsúztattam, akik kellő felkészítést kaptak a továbbfejlődésre, akik szakmát tanultak,
diplomát szereztek és munkába álltak.
Munkám során fontosnak éreztem,

hogy Emőd településnek a miskolci kistérségen belüli mikroközponti szerepét az
oktatás területén is erősítsem. Ez a következőkben mutatkozott meg:
• Bázis iskola lettünk a kompetencia alapú oktatás elterjesztésében, s kollégáim
bemutató órát tartottak Miskolcon
• A Comenius 2000 minőség fejlesztési
modell kiépítésében 10 másik intézményt
segítette a tantestület
• az igazgató munkaközösség vezetője voltam 10 évig tiszaújvárosi, illetve miskolci kistérségben
• A Rákóczi napok –az emődi diákoknak
a demokratikus diák –közélet gyakorló terepén kívül-lehetőséget adott arra is, hogy
10-12 iskola részvételével kistérségi matematika, történelem, ének és versmondó
versenyeket tartsunk.
• A szakiskola a térség diákjai számára
bolti eladó szakma tanulásának lehetőségét biztosította 10 éven keresztül.
Az iskolaépület nevelés, oktatás mellett
színtere volt Emőd kulturális, társadalmi
életének is.(nagyközségi,-városi nemzeti
ünnepek, Idősek napja, zeneiskolai hangversenyek, színházi- és bábelőadások, véradás, farsangi, mikulás és szilveszteri rendezvények).
Az emődi iskola számomra egyet jelentett azzal, hogy az emődi gyerekekért, fiatalokért, az ő fejlődésüknek szentelem a
munkámat.
Szakmai tevékenységem során elismerésnek értékelem, hogy közoktatási szakértő vagyok és jelenleg is mesterpedagógusként, tanfelügyelőként dolgozhatok.
Az önkormányzat képviselő testületének tagja, valamint az oktatási,-kulturálisés sportbizottság vezetője voltam 20 évig.
Igyekeztem a döntéseimmel mindig a településünk érdekeit képviselni.
Feleségem-hű társa életemnek- matematika-kémia tanárként 38 évig egyetlen
munkahelyen, az emődi iskolában dolgozott. Fiaink orvos és jogász diplomát szereztek, családjaikkal Budapesten élnek.
A település múltjához és a családi hagyományokhoz híven a szőlővel való foglalkozás, a borászat a szabadidős elfoglaltságom közé tartozik. Az Emődi Pincegazdák Egyesületének vezetőségének tagja
vagyok. Ijászkodom az Emődi Főnix íjász
Egyesületben. Mindkét vonatkozásban
részt veszek Emőd kulturális életében, hagyományainak ápolásában.”
Kasza István
nyugalmazott iskolaigazgató
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Napközis
Erzsébet-tábor

Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár az általános iskola
közreműködésével, sikeres pályázatot nyújtott be az ERZSÉBET A KÁRPÁT-MEDENCEI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNYHOZ.
Ahol 60 gyermek, különböző programokon vehetett részt.
Az első nap délelőtt, az iskola és annak környezetének szépítése volt a fő feladat. Ahol a környezettudatosságra, és a természeti értékeink megóvására hívták fel együtt, közösen a figyelmet. A nap második részében, mézeskalácssütésre került sor, melyet cukormázzal és különböző színes cukorkákkal,
mindenki a saját ízlésének megfelelően díszíthetett.
A második nap az önismeretről, valamint a közösségépítésről szólt. A különböző vicces feladatok célja az volt, hogy
a gyerekek fejlesszék kommunikációs képességeiket és jobban megismerjék önmagukat és a társaikat. A harmadik nap
az emődi könyvtárba is ellátogattak, ahol játszva ismerkedtek
a bibliotéka színes és érdekes világával.
A csütörtöki nap is nagyon izgalmasra sikeredett. A délelőtt
folyamán, az emődi védőnők keresték fel a gyerekeket, és játékos vetélkedőn keresztül ismertették meg őket az egészségtudatos életmód előnyeivel. A nap második felében az Emődi
Tájházhoz látogattak el a tanulók, ahol folytatódott a már délelőtt megkezdett egészségtudatos életmódra nevelés és kecskesajtot, mézet, almát, diót kóstoltak. Ezután a szabadban táncoltak, labdáztak és énekeltek a VITYUKA Hagyományőrző
Néptánccsoport vezetésével. Remek zárása volt a napnak. Bármely tábor elmaradhatatlan része volt a sport, így a délelőtti
órákban elsősorban a fiúk fociedzéseken vettek részt.
A hét talán legjobban várt eseménye a pénteki napon volt,
hiszen ekkorra kirándulást szerveztünk a gyerekeknek a Nyíregyházi Állatkertbe. Földrészenkénti csoportosításban ismerkedhettek meg a különféle állatokkal és egy szenzációs fókabemutatón is lehetőségük nyílt részt venni.
Az ilyen típusú minőségi, élményalapú táborok célja, hogy
a szakmailag irányított, helyi napközis-táborokban részt vevő
gyerekek közös élményekkel és örök emlékekkel gazdagodjanak. Reméljük sikerült!

Köszönjük minden közreműködőnek,
kísérőnek az odaadó munkáját.
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

„Örüljetek az Úrban!”
Ez a Szentírási idézet volt az idei katolikus hittantáborunk
mottója. A júl. 31-aug. 4-ig tartó, lelki feltöltődést segítő, közösségépítő táborunkban 120 gyermek vett részt, óvodástól
középiskolás korig.
A tábornyitó szentmise után ismerkedéssel, csoportalakítással telt a nap.
Kedden Istvánmajorba látogattunk, ide a nagyobbak gyalog, a kisebbek autóval érkeztek. Az tábori mise után Gábor
atya fórumot tartott a gyerekeknek, ahol sok kérdés hangzott
el hitünkkel kapcsolatban. A finom, kemencében sült pizza és
dinnye elfogyasztása után a táborozók versenyeken mérték
össze ügyességüket.
Szerdán akadályversenyt rendeztünk a jubileumi Szent
László év jegyében.
A tábor legizgalmasabb napja csütörtök délután volt. A
kézműves foglalkozások után a szülők meghallgatták a héten
tanult énekeket, és együtt imádkozták a Rózsafüzért a gyerekekkel. A füzér szemeit egy-egy héliummal telt lufi jelezte. A
lufi-füzért az imádság végén felengedtük a magasba. Ezen az
estén lehetőség volt arra, hogy a gyerekek sátrakban éjszakázzanak a plébániakertben. Este bátorságpróbát, elemlámpás betűkeresést tartottunk. Felemelő lelki élményt jelentett
az éjszakai templomlátogatás és közös imádkozás. Isten házában az örökmécsesen kívül, csak a gyerekek karján lévő karkötő világított.
Pénteken zártuk a tábort játékkal, közös imádsággal, melyben hálát adtunk Istennek a lelki gazdagodásért és a vidám
együttlétért.
Ezúton köszönjük az ifi és felnőtt segítők munkáját, az Önkormányzatnak, a Nagycsaládosok Egyesületének, A Bükkaljai
Alkotókörnek a segítségét, Erzsike néninek a sütés-főzést, és
mindenkinek, aki hozzájárult a tábor ellátásához. Külön köszönjük azoknak a gyakorlott „bogár” vezetőknek, akik bogártáborokból hozott tapasztalatukkal segítették a munkánkat és
a nyári szünetükből egy hetet velünk töltöttek.
Cserjési Katalin
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Az Emődi futballcsapatok sikerei
Az elmúlt idényben jelentős sikereket értek el az Emődi Általános Iskola és Diáksport Egyesület futballcsapatai. A felnőttek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei II. osztály Közép
csoportjában szerezték meg a 3. helyet és a vele járó bronzérmet. A csoport nagyon erős volt, ezt az is bizonyítja, hogy a megszerzett 65 ponttal
korábban bajnokságot tudott nyerni
az aktuális első. Az eredmény értékét
tovább növeli, hogy a sportöltöző felújítási munkái miatt, tavasszal a hazai
mérkőzéseinket Vattán és Kisgyőrben
rendeztük. A csapat házi gólkirálya
Boncsér Zoltán lett 27 góllal.
A szezonban a következő játékosok
szerepeltek: Czimbalmos Péter, Szurkos Norbert, Petruska Gábor, Németh
Csaba, Dr. Fekete Ákos, Nagy Dávid, Németh Gergő Soma, Szabó Zsolt, Zsíros
Péter, Boszák Zoltán, Nagy Sándor Erik,
Hriczó Gyula, Boncsér Zoltán, Petruska
Tamás, Nagy Gábor, Rémiás Márton,
Ficsor Richárd, Czimbalmos Dávid, Borbély Ágoston,Szabó Attila, Fróna Roland, Hocza Dávid, Simon Patrik. Edző:
Vass László
Ugyanezen csoport U19-es korosztályában az Emődi csapat a 4. helyet szerezte meg. A gárda az utolsó fordulóig versenyben volt a dobogó valamelyik fokáért folytatott harcban, de sajnos
a végjáték nem sikerült. Ifj. Fekete Tibor
tanítványai ugyanúgy 69 pontot szereztek, mint a 3. helyezett, csak egyel kevesebb győzelmet abszolváltak, így lecsúsztak a dobogóról. A csapat legeredményesebb játékosa Borbély Ágoston
lett 31 góllal.

Felnőtt csapat

U16 csapat
A csapat tagjai az idényben a következők voltak: Aranyosi Martin, Biri Máté,
Borbély Ágoston, Borbély Balázs, Borbély
Márk, Bukta Bence, Czimbalmos Dávid,
Dudás Tamás, Emődi Dávid József, Farkas Alex, Fróna Roland, Hegedűs Ádám,
Hocza Patrik, Jacsó Máté, Kiss Dániel, Lo-

U19 csapat

vász Bertalan, Magyar Soma, Nagy Sándor Erik, Nagy Zsolt Dániel, Németh Gergő Soma, Petruska Levente, Pfeifer Tamás, Rémiás Márton, Simon Patrik, Szarka Patrik Bálint. Edző: Ifj. Fekete Tibor
A megyei bajnokság U16-os korosztály Nyugati csoportjában óriási sikert
ért el az Emődi csapat a megszerzett
bronzéremmel. Az eredményes utánpótlás neveléssel sikerült, több olyan
nagy múltú csapatot is megelőzni, mint
az Edelény, Ózd és a Sajóbábony. A csapatból többen két fronton is helytálltak,
ugyanis gyakran szerepeltek az U19-es
együttesben is. Külön figyelmet érdemel
Borbély Balázs, aki 61 góljával a csoport
gólkirálya lett.
A mérkőzéseken a következő játékosok szerepeltek: Tóth István Pál,
Petruska Levente, Nagy Kristóf Dávid,
Kerekes Tamás Dominik, Szabó Attila Bálint, Borbély Balázs, Dukát Konrád Mór,
Bűdi Balázs István, Szabó Gergő, Borbély Botond, Szarka Patrik Bálint, Farkas Krisztofer, Csóka Szabolcs, Kolompár
Alex, Garai Máté Levente, Rémiás Bálint,
Szendrei Raul. Edző: Fejes Csaba
A szokásokhoz híven az egyesület csapatai továbbra is szerepelnek a
Bozsik torna küzdelmeiben. Az U7, U9,
U11, U13 korosztályaink minden megrendezésre kerülő tornán részt vettek,
amit nem minden csapat tud elmondani magáról. Az Emődi futball legkisebbjeivel Ifj. Bodnár Csaba, Hriczó Gyula és
Nagy Sándor Erik ért el jó eredményeket
a megmérettetéseken.
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Interjú – Vass Lászlóval

a futball csapat játékos-edzőjével
Kérlek, mutatkozz be az olvasóknak.
1975-ben születtem Miskolcon, feleségemmel több mint húsz éve alkotunk egy párt, két gyermekünk van Virág 14, Lackó 11 éves lesz. A Miskolci
Egyetem Bányamérnöki karán végeztem hidrogeológusként. A szakmámban nem adatott meg dolgoznom, az
közigazgatás felé vitt az utam. Volt egy
időszak az életemben, amikor úgy gondoltam a közgazdaságtan irányába fordulok, ezért elvégeztem a Közgazdasági Főiskolát. A diplomát nyelvvizsga hiányában sajnos nem vettem át.
2004-től vagyok az önkormányzati
szférában, többnyire a műszaki, település- üzemeltetési területen. Az Emődi
Polgármesteri Hivatalban – rövid kényszerű kitérőtől eltekintve – 2013 januárjától dolgozom.
Hogy kerültél kapcsolatba a futballal?
A futball nálunk családi örökség.
Édesapám 200 NB I.-es meccsen szerepelt a DVTK csapatában a 60-as évek közepétől 1974-ig, így nem volt kérdés,
hogy én is ezt a csodás játékot választom. A fiam is megfertőződött a foci lázzal, már 5 éves kora óta focizik. Pár évig
Emőd színeiben a lányom is kipróbálta
ezt a játékot.
Labdarúgóként hol játszottál?
Diósgyőrben nevelkedtem 17 éves
koromig a különböző korosztályokban,
de amikor felvételt nyertem a Miskolci
Egyetemre, az egyetemi csapatba igazoltam. Akkor úgy gondoltam a magasabb szintű játék helyett a tanulást kell
választanom, így maradt az amatőr foci
a megyei II. osztályban. Az itt eltöltött 5
év alatt megerősödtem, nagy kedvvel,
önbizalommal telve játszottam, aminek meglett a jutalma, sikerült egy NB
III.-as csapatba, Szikszóra igazolnom.
Szikszón két évet töltöttem, majd egy
évet Mádon. Ezután Bőcsre kerültem
az akkori NB I/B.-s csapatba, ami akkor
a megye legmagasabban jegyzett csapata volt. Itt tíz évet töltöttem el, majd
2010-ben a komolyabb futballt befejezve Fekete Tibor baráti hívására kerültem Emődre, akkor még csak focizni.

Melyik volt a legemlékezetesebb
mérkőzés?

Hogyan emlékszel vissza azokra az
időkre?
Szívesen gondolok vissza ezekre az
időkre, nyilván a legmeghatározóbb
a Bőcsön eltöltött tíz év volt, ahol 166
másodosztályú meccset játszhattam,
olyan csapatok ellen, mint a Ferencváros, BVSC, Kecskemét, Nyíregyháza, Vác
stb. Nagyon sok jó játékos ellen játszhattam.
Edzőként mikor kezdtél el tevékenykedni?
Edzőként Bőcsön kezdtem el dolgozni 2006-tól. Első csapatom az akkori
U13-as csapat volt. Érdekes, hogy azok a
gyerekek mára már felnőttek és gyakran
ellenfélként tűnnek fel Emődön.
Mi a legnehezebb feladat ebben a
munkában?
Az amatőr fociban dolgozó edzőknek
elég sok nehézséggel kell megküzdeni.
A különböző technikai felkészültség, az
eltérő fizikai teljesítmények miatt nem
egyszerű edzést vezényelni. Nem tudunk ugyanarról az alapról elindulni. A
srácok a munkahelyi elfoglaltságok miatt nem tudnak minden edzésen részt
venni, ami nem könnyíti meg az edzői
munkát.
Mivel tudod motiválni a játékosokat?
A fiatalabb korosztályt saját példámmal próbálom motiválni, hogy van esély
a megyei osztályból feljebb kerülni, csak
kellő akarat, kitartás, alázat és munka
szükséges. Általában pedig azt szoktam
mondani, ha már úgy döntöttünk, hogy
vállaljuk ezt a sportágat, akkor törekedjünk a maximális teljesítményre.

Aktívabb játékos koromból a legemlékezetesebb mérkőzések az FTC-vel vívott párharcok, egy Kispest Honvéd elleni Magyar Kupa, és egy Debrecen elleni Liga kupa mérkőzés. Az utóbbi kettő azért is érdekes, mert ezeket a mérkőzéseket hétköznap szerda délután
játszottuk és mivel az önkormányzatnál dolgoztam, kis túlzással az íróasztal mellől futottam ki a pályára. Lehet,
hogy azért maradtak meg jobban ezek
a mérkőzések, mert gólokat is szereztem rajtuk.
Emődön a legemlékezetesebb mérkőzések a tavalyi szezonban a Bükkzsérc
és Sajószöged elleni meccsek. Mindkét
csapat össze lett szedve a szezonra, nekünk pedig sikerült felvennünk velük a
versenyt és az osztály színvonalát meghaladó mérkőzéseket játszottunk ellenük.
Szerinted miben rejlik játékosaink sikereinek titka?
Úgy gondolom az Emődi csapatot az
repítette a 3. helyre, hogy a bajnokságban végig „csapatként” tudott játszani. Lehet, hogy több ellenfelünk jobb
játékerőt képviselt, de mi egységesebbek voltunk. Sokat segít, hogy a csapat
80%-a helyi kötődésű, régóta ismerik
egymást a fiúk, vannak akik már az óvodában is egy csoportba jártak. Jó szellemű, intelligens társaság jött össze az elmúlt években.
Mi lesz a következő nagy megmérettetés idén, amire készültök?
Augusztus 12.-én kezdődik a bajnokság. A csoportunk tovább erősödik, így
ha sikerül újból a dobogó közelében
szerepelni már örülni fogok.
Miként tekintesz a jövőre?
Szeretnénk a megkezdett úton tovább haladni és minél több helyi kötődésű, nevelésű játékost a felnőtt csapatba beépíteni.
Gulyás Erika
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
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A MINI BÖLCSŐDE
APRÓ CSODÁI
Az év elejétől működő Pöttömke mini bölcsődénket a gyerekek örömmel látogatják, bizalommal fordulnak az őket gondozó felnőttek felé. Kialakult szokásrendszerrel, biztonsággal
használják az új környezetet.
A kisgyermeknevelők a napirend kialakítása során figyelembe veszik a gyermekek életkori sajátosságait, egyéni igényüket, fejlettségi szintjüket és ehhez igazítják szakmai feladataikat. A mindennapok során lehetőséget biztosítanak a különböző tevékenységekre. Nagy hangsúlyt fektetnek a bölcsődések legfontosabb tevékenységére, a játékra, melyhez derűs,
minden gyermek számára szeretetteljes, biztonságot nyújtó
légkört alakítanak ki. A bölcsődéseink a nyári időszakban sok
időt töltenek a szabadban, kihasználva az udvar adta lehetőségeket. A kánikulában az árnyas fák és a párakapu nyújt felfrissülést a kicsik részére. Hűvösebb időben már kisebb túrákra is vállalkoztak, átlépve a bölcsőde kapuit. Elsétáltak a kisgyermeknevelő otthonába, ahol örömteli közös perceket töltöttek együtt.
A bölcsődei élet során az egymásra hangolódás örömteli
pillanatai közös élmények sorozatává váltak.
intézményvezető

50 éves
találkozó
Az 1967-ben végzett
8. osztályok diákjait
hívjuk, egy baráti
elbeszélgetésre

2017. szeptember 9-én
az Új iskola aulájába

délelőtt 10:00-ra
Véradás!
2017. szeptember 6-án (szerdán) du. 14-18 óráig az Emődi
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában újra véradást
szervezünk.
A nyári pihenések,
üdülések után kérünk
minden véradót, jöjjön és
segítse az arra rászorulókat.
Fiatalokat, első véradókat is várunk, ez
egy jó alkalom egészségi állapotunk felülvizsgálatára is.
Sajnos az előző véradásunkon nem sikerült a tervezett létszámot elérni, ezért is
kérjük, hogy minnél többen jöjjenek.
Véradászervezők
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Házasságkötési hirdetmény
2017. július 29-én
házasságot kötött

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik

Szabados László

Regős Nándor és Vazsita Eszter

(élt 54 évet)
temetésén megjelentek,
gyászunkban osztoztak.

Szerettei

Megemlékezés

Megemlékezés

Fájdalommal emlékezünk

Szűcs Józsefné

Dukát Csaba

szül. Kiss Katalin
halálának 13. évfordulójára

halálának 5. éves évfordulójára.
Édesanyja és 3 testvére.

„...volt egyszer egy mese, nem mondták el végig, nem
jutottak tovább, csak a közepéig. Beleszólt a végzet ebbe a
mesébe, mikor a legszebb volt, akkor hagyták félbe...”

Szerető családod

A virág elhervad, rövid pár nap alatt, de emléked
szívünkben örökre megmarad. Számunkra te sosem
vagy halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Megemlékezés

Megemlékezés

„Már néhány éve, hogy itt hagytál bennünket,
De szívünkben őrizünk mint egy drága kincset.
A múltba visszanézni valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Mi könnyes szemmel megállunk sírodnál,
Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál.

özv. Szabados
Lászlóné
sz. Bolyós Erzsébet
Már egy éve, hogy elmentél,
de a szívünkben örökké élsz.

Mi szóltunk, de a néma sír nem felel,
De te szívünkben örökké létezel.
Múlik az idő, de a fájdalom marad,
Betöltetlen az űr, mely szívünkbe maradt,
Szívünkbe helyedet nem pótolja semmi,
Míg e földön élünk nem fogunk feledni.

Elek György

1945. 04. 13. - 2008. 08. 08.
Fájó szívvel emlékezünk halálod 9. évfordulóján.

Emlékedet megőrizzük
Szeretteid

Szerető feleséged, gyermekeid, vejeid, menyeid, unokáid, dédunokáid.

Megemlékezés
Molnár Gyuláné

halálának 1. éves évfordulója

Lelked mint fehér galamb csendesen messzire
szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk
már soha nem talál. De tudjuk, hogy a
csillagok között a legfényesebb Te vagy.
Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben
mindörökké létezel!

Szerető családod
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EMŐD NÉVNAPJA
Emőd Város névnapját ünnepeltük augusztus 9-én. A
Karthago együttes adott nagy sikerű koncertet ez alkalomból. A zenekar a hivatalos Facebook oldalán így emlékezett
vissza az estére:
„Tegnap Emőd névnap volt.... Ezért azután Emőd város vezetősége és a polgármester úr, kitalálta, hogy legyen ez a nap
egy szép városi ünnep, tehát ennek megfelelően egy klassz és
emlékezetes estét szerveztek az emődieknek, és ki mással, mint
nyilvánvalóan a legendás KARTHAGO-val!! :-D
Mi pedig így szerényen, viszont igen erőteljesen hoztuk is
az elvárt formánkat és természetesen a sikert, úgyhogy frenetikus hangulatú estét varázsoltunk a kedves helyieknek, nagy
közös éneklésekkel, szólókkal, és persze a banda nagy slágereivel, himnuszaival megfűszerezve!
Pompás Emőd-napi este volt, köszönjük mindenkinek
Emődön!”

Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
szeptemberi programjai
EMŐDI ÉRTÉKES ESTÉK
2017. szeptember 12. 16.00
Túra az emődi védett tölgyfához,
közben ismerkedés a város helyi
értékeivel az Emődi Értéktár Bizottság
szervezésében.
Túravezető: Sebő Géza
Gyülekező a Polgármesteri Hivatal
előtt 15.45-től

EMŐDI
GASZTRO KLUB

KÖNYVBEMUTATÓ

2017. szeptember 14. 17.00

Czecze József:
A második világháború eseményei
Emődön és környékén c.
könyvének bemutatója.

Teakeverés, tinktúra, olaj,
kenőcs és egyéb gyógynövényes
készítmények készítése.
Gyakorlati oktatás
Pászk Norbert
természetgyógyász
vezetésével

2017. szeptember 21. 17.00

A könyvet dedikálja és ismerteti a szerző.
A könyv megvásárolható az Emődi Könyvtárban nyitvatartási időben.

Neil Simon:

Furcsa pár
(Női változat)
- vígjáték két részben -

Szereposztás
Olive Madison . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kocsis Judit
Florence Unger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Igó Éva
Mickey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szitás Barbara
Sylvie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sipos Viktória

Renée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perjési Hilda
Vera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonyi Krisztina
Manolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gere Dénes
Jésus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Noé Viktor

Rendező: Szitás Barbara

INGYENES SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Helyszín: Emődi Szabadtéri Színpad

2017. szeptember 8. 19.00

Eső esetén az előadást
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulájában tartjuk

