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Karácsonyi köszöntő
Kedves Emődiek, Kedves Olvasók!
Az esztendő egyik legszebb ünnepére, a karácsonyra való készülődés,
az advent, „az Úr eljövetele” időszakában köszöntöm az újság olvasóit, az
emődieket!
Az advent a várakozás időszaka,
amely a karácsonyhoz vezeti el az embereket.
A tradicionális karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe,
Jézus Krisztus születésének ünnepe. A
karácsonyt sok nem-keresztény ember
is ünnepli világszerte.
Mindenki számára a szeretetről
szól ez az ünnep. A hívők Jézus Krisztus születését ünneplik, aki azt hagyta ránk, hogy úgy szeressük egymást,
amint Ő szeretett bennünket. A nem
hívők – Jézus születése nélkül – a szeretetet ünneplik.
Vallási meggyőződéstől függetlenül fiatal és idős, kicsi és nagy egyaránt
várja a karácsonyt. Családok, kisebb,
nagyobb közösségek készülődnek a
szeretet ünnepére. Van, aki az ajándékok miatt, van, aki a pihenés, az örömszerzés, az ünnep hangulata, a meghittség miatt várja a karácsonyt.

Minden család életében fontosak az
ünnepek, ki-ki a maga módján ünnepel, de mindenki másképp éli meg ezeket a napokat, mint a hétköznapokat.
Karácsonykor lecsendesedik a világ,
az emberek megállnak néhány napra,
és csak azokra figyelnek, akik igazán
fontosak számukra. Az ünnep fényében megszűnik a külvilág, a csend és a
béke költözik az otthonokba.
Sajnos az utóbbi évtizedekben az
ünnep kapcsán előtérbe került a pénz,
az anyagi természetű ajándék, a csillogás. A karácsony igazi jelentése, tartalma, az emberi értékek mintha háttérbe szorulnának. Pedig az igazi szeretet nem a drága ajándékot jelenti. A
szeretet azt jelenti, hogy mit tudunk
magunkból önzetlenül adni, miről tudunk mások javára lemondani. A szeretet feltétel nélküli, önzetlen, odaadó,
mely nem szab korlátokat, határokat,
nem támaszt elvárásokat. Szeretetet
úgy tudunk adni, ha bennünk is megvan!
Ebben a széteső, anyagias világban
nagyon nagy szükség van arra, hogy
másokra jobban odafigyeljünk, mert
mintha nőne a kilátástalanok, reményvesztettek száma.

Ügyeljünk arra, hogy a szeretet ne
csak az ünnep idején legyen meghatározó életünkben. A szeretet fénye, ha
halványabban is, de ragyogja be életünket akkor is, ha elmúlik karácsony.
Karácsony igazi üzenete legyen része a
hétköznapi életünknek! Ne veszítsük el
mások iránti tiszteletünket, szeretetünket. Jó lenne, ha egész évben éreznénk
az ünnep melegét, megtartó erejét.
Kedves Emődiek, Kedves Olvasók!
Az év végéhez közeledve a Képviselő-testület és a magam nevében köszönetet mondok a város valamen�nyi lakosának a támogatásért, a türelemért és a biztatásért.
Megköszönöm mindenki munkáját,
akik egész évben szolgálták kisvárosunk lakosságát, biztosították az intézményrendszer zavartalan működését,
alakították a település arculatát, akik
egész évben Emőd fejlődéséért dolgoztak és segítették az Önkormányzat
munkáját!
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye
széppé az előttünk álló ünnepeket.
Emőd Város Képviselő-testülete nevében kívánok a város minden lakosának áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és egészségben gazdag, sikeres, boldog új évet!
Őszintén kívánom, hogy az elkövetkező 2018-as esztendőben is az összefogás, egymás megértése és segítése
jellemezze mindennapjainkat.

Fekete Tibor
polgármester

EMŐDI ADVENT 2017
December 3.
14.30 EMŐD VÁROS BETLEHEMÉNEK FELAVATÁSA, MEGSZENTELÉSE. Helyszín: Kossuth tér
16.00 XVIII. ADVENTI HANGVERSENY a Reményi
Ede zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek közreműködésével. Helyszín: Református
templom

December 14.
10.00-16.00 KARÁCSONYI KÉZMŰVES VÁSÁR az
Emődi Kézműves Egyesület közreműködésével.
Helyszín: Igazgatási Épület I. emelet
December 15.
17.00 EMŐD BRASS FÚVÓSZENEKAR KARÁCSONYI KONCERTJE. Helyszín: Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulája

December 6.
délelőtt MIKULÁS – Az általános iskolában és az
óvodában ünnepség és mikuláscsomagok kioszDecember 22.
tása
délelőtt RENDHAGYÓ ÉNEKÓRA: Kiss Kata karácsonyi koncertje az tanulóinak. Helyszín: Emődi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulája
December 8.
17.00 KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ - Gönczi Petra Virág 17.00 Emőd Város Karácsonya - Közreműködnek
emődi fiatal alkotó munkáiból készül kiállítás. A
az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a
kiállítás megtekinthető december 31-ig. Helyszín:
Reményi Ede zenei Alapfokú Művészeti Iskola nöPolgármesteri Hivatal földszintje
vendékei. Helyszín: Emődi II. Rákóczi Ferenc ÁltaDecember 13.
17.00 „ZONGORÁRA HANGOLVA” - SZEKERES
ADRIENN KARÁCSONYI KONCERTJE. Helyszín:
Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulája

lános Iskola aulája

Mindenkit szeretettel várunk!
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Önkormányzati hírek

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 25-én tartotta a munkaterv szerinti ülését.
Az első három napirendi pontban a civil szervezetek, az
Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás és az Emődi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás 2016. évben végzett munkájáról szóló
tájékoztatást tárgyalta meg és fogadta el a testület. A negyedik napirendi pontban a testület megtárgyalta és elfogadta az
építményadóról szóló rendelet-tervezetet. Az ötödik napirendi pont a helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása volt, melyben az iparűzési adó mentességre irányuló kezdeményezést a
Képviselő-testület – egyhangúan – nem támogatta, hatályban
tartotta a korábban elfogadott önkormányzati rendeletet. A
következő napirendi pontban az Onga és Társult Települések
Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról született döntés. A hetedik napirendi pont

az Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési évre szóló munkatervének megtárgyalásáról és véleményezéséről szólt. A következő négy napirendi pontban helyi
Egyesületek támogatási kérelméről döntött a Képviselő-testület. A tizenkettedik napirendi ponton belül a Borsodvíz Zrt. által elkészített 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv (szennyvíz, ivóvíz) elfogadását szavazta meg a testület. A tizenharmadik napirendi pontban az Emődi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról döntöttek. A következő
napirendi pont a Lévai út 33. szám alatti lakosok által telek kiegészítés vásárlása iránt benyújtott kérelem megtárgyalásáról
szólt. Az utolsó napirendi pontban az elnyert projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési bíráló bizottság kiegészítéséről született döntés.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Építményadó
Az önkormányzat saját bevételei növelésének érdekében
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2017. (X.26.)
önkormányzati rendeletével döntött az építményadó bevezetéséről 2018. január 1-jei hatállyal.
A magánszemélyek tulajdonában lévő épületek, nem lakás
céljára szolgáló épületek, épületrészek (pl.: garázs, pince) valamint a belterületi telkek után
a már korábban megállapított
kommunális adót kell továbbra is megfizetni. A bevezetendő
új adó ezeket az építményeket
nem érinti.
Az építményadó a vállalkozások céljára kialakított vagy
használt építmények tulajdonosát terheli. (Bevallást is csak nekik kell tenni.) Az adó alap megállapítása az építmény m2-ben
számított hasznos alapterülete
után történik, önbevallás alapján. A jogszabályi adómaximum
– 2017. évben – 1847,- Ft/m2,
mellyel szemben 500,- Ft/m2
mértékben fogadta el az építményadót a Képviselő-testület.
A rendelet melléklete az „építményadó bevallás” mely a Polgármesteri hivatalban kérhető
vagy a www.emod.hu honlapról
letölthető.
Fekete Tibor
polgármester

Emődi Krónika

Emőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének18/2017. (X.26.) önkormányzati
rendelete az építményadóról
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.
§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. §. (1) bekezdése 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Adókötelezettség: 1. §. Adóköteles a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban. Htv.) 11. §. (1) bekezdésében meghatározott építmény.
Az adó alapja: 2. §. Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
Az adó mértéke: 3. §. Az adó évi mértéke:
500,- Ft/m2/év.
Adómentesség: 4. §. (1) Mentes az adó alól
a Htv. 3. §. (2) bekezdésében, a 13-13/A §-iban
foglaltakon túlmenően: a magánszemély tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, amennyiben azt nem vállalkozás
céljára alakították ki vagy használják.
(2) Mentesül az építményadó bevallás benyújtási kötelezettség alól, akit építményadó fizetési kötelezettség nem terhel.
Záró rendelkezések: 5. §. (1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., és az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
rendelkezései az irányadóak.
(2) Ez a rendelet 2018.január 1. napján lép
hatályba.
Tóthné Bodnár Irén címzetes főjegyző
Fekete Tibor polgármester

Tájékoztató
Tájékoztatom a T. Lakosságot,
hogy a Polgármesteri Hivatal

2017. december 27-29.
között igazgatási szünet
miatt zárva tart.
Ezen időszak alatt a
Polgármesteri Hivatalban
az ügyfélfogadás szünetel,
ügyelet lesz.
Kérem ügyfeleinket, hogy
a halasztást nem tűrő,
sürgős esetek kivételével
ügyintézés céljából január
hónapban keressék
ügyintézőinket.
Megértésüket és
együttműködésüket
megköszönve:
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző
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Önkormányzati hírek

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.
november 22-én Közmeghallgatást tartott a Polgármesteri Hivatalban.
A közmeghallgatás témája: Tájékoztató az önkormányzat
2017. évi működéséről és a 2018. évi tervekről. Fekete Tibor
polgármester ismertette a jelenlévő érdeklődőkkel az önkormányzat egész éves munkáját. Bemutatta az önkormányzat
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, majd
a lakosságszám alakulását ismertette. A 2017. évben sikeresen elvégzett munkákról és feladatokról tájékoztatta a jelen-

lévőket. Pályázatok útján sikeresen elnyert támogatásokról
és közfoglalkoztatás útján elvégzett egyéb munkákról és az
eszközpark fejlesztéséről is beszámolt. Az elmúlt évben nagyon sokszínű és eredményes rendezvényekről is szólt. Felhívta a lakosság figyelmét az elkövetett rongálásokra, az illegális szemétlerakásokra, valamint a kóbor ebek által okozott anyagi terhekre. Ezt követően a jelenlévők kérdésére válaszolt.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Pályázati hirdetmény
Emőd Város Városgondnoksága 2017.
december hó 01.-től pályázat útján, üzemeltetésre bérbe adja, az Önkormányzat
tulajdonában, de a Városgondnokság kezelésében lévő Kossuth u 2/6/A szám alatti (volt Zöldséges) 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. december 15.
- A pályázatok elbírálása 2017. december 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 pályáza-

ti 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.
Bódi Csaba
intézményvezető
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Új Művelődési Ház, korszerűsödő intézmények!
Tállai András országgyűlési képviselővel beszélgettünk
a ciklus eddigi eredményeiről
Lassan 4 év telt el a választások óta. Hogyan értékelné ezt
az időszakot?
A Kormányzati munkával kapcsolatban 3 fontos eredményt
sorolnék fel. Az első a családok, az otthonteremtés támogatása,
amelynek sikerét mutatja, hogy a konstrukciót egyre több család
veszi igénybe. A második a gazdasági fejlődés kormányzati ösztönzése. Mindenki láthatja, hogy az elmúlt hónapokban megszaporodtak az álláshirdetések. Bizony ott tartunk, hogy Magyarországon ma már munkaerő-hiányról beszélhetünk. A harmadik fontos dolognak az ország külső és belső biztonságának
megerősítését tartom. A műszaki határzár, közismertebb nevén
a „kerítés” egy határozott és gyors válasz volt a FIDESZ kormány
részéről a bennünket és Európát fenyegető migrációs nyomásra.
Emlékezzünk, annak idején nem csak Európában, de még itthon,
a magyar országgyűlésben sem ismerték fel az ellenzéki pártok
a kérdés fontosságát. Érdekes, hogy mostanra már a magyar álláspontot támogatja és valósítja meg egyre több európai állam
vezetése.

Ilyen lesz a Kormány támogatásával megvalósuló
új Művelődési Ház

Országgyűlési képviselőként hogyan tart kapcsolatot a településekkel és a választópolgárokkal?
1998 óta vagyok a térség és Emőd megválasztott képviselője,
így talán bátran mondhatom, ismerem a dél-borsodi települések
szinte valamennyi problémáját, tudom, milyen gondokkal küzdenek a helyiek, mire van szüksége az itt élőknek. Véleményem
szerint egy képviselőnek az is feladata, hogy segítse a településeit a pályázatokra való felkészülésben, a fejlesztési célok megfogalmazásában. Ami pedig az választópolgárokkal való kapcsolattartást illeti, igyekszem minél több rendezvényre ellátogatni.
Megdöbbentő, sokszor megható számomra, hogy egy-egy beszélgetés során milyen őszinteséggel osztják meg velem a problémáikat az emberek. A korábbi években nagy sikere volt a parlamenti látogatásoknak, amelyeket ezután is ingyenesen biztosítok az itt élők számára. Több ezer választómmal tudtam így
közvetlenül a munkahelyemen is találkozni, ahol feltehették kérdéseiket térségünk és az ország dolgairól.

Hogyan látja településünk helyzetét és miről tud beszámolni a ciklus kezdete óta eltelt idő vonatkozásában?
Régi álma válhatott valóra az emődieknek, hiszen a Kormány
400 millió forintos támogatást szavazott meg az új Művelődési
Ház építésére. A polgármesteri hivatal, valamint az általános iskola energetikai korszerűsítésére több mint 150 millió forint jut,
e mellett az iskolai infrastruktúra fejlesztését további 36,5 millió
forinttal tudjuk segíteni. A város közintézményein a napelemes
rendszer kiépítésére közel 50 millió forint támogatás lett megítélve, de rendeződhet a csapadékvíz-elvezetés kérdése is a patakmeder 48 millió forintos támogatásból megvalósuló rekonstrukciója által. Kiemelném még a római katolikus templom felújítását 48,2 millió forint értékben, de a sportöltöző felújításának
közel 20 millió forintos kormányzati támogatását is fontos lépésnek tartom. Büszkén jelenthetem, hogy a Geleji úti konyha felújítására és korszerűsítésére benyújtott, 40 millió forint értékű projekt is zöld utat kapott. Az iskola, óvoda és bölcsőde szervezetfejlesztése 28 millió forintot fordíthat a város, az önkormányzatok elektronikus ügyintézésének fejlesztésére pedig 7 millió forint érkezett. Mindezeken kívül Emőd Város több mint 43 millió forint értékben részesült, úgynevezett rendkívüli támogatás-

Átadtuk a felújított sportöltözőt

Az országgyűlési képviselő személyesen adta át Fekete Tibor
polgármesternek a Művelődési Ház támogatásáról hozott döntést
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ban, vis maior támogatásként pedig 11,5 millió forintról született döntés. Bírálat alatt van a bölcsőde és óvoda fejlesztésére
vonatkozó 200 millió forintos pályázat, energetikai fejlesztésre
29,4 millió forint, 8,6 millió forint rendezvényekre.

Tállai András az Országházban látta vendégül az emődieket

Milyen eredményekről tudunk beszámolni a közfoglalkoztatás területén?
Emődön hozzávetőleg 170 ember számára tud a Kormány
munkát biztosítani a közfoglalkoztatás keretében. Ezek az emberek tehát már nem a segélyezési rendszer részei, hanem a város értékeinek gyarapításában játszanak szerepet. A támogatásnak köszönhetően mezőgazdasági program, térkőgyártás, gyümölcsös telepítés, varroda működtetés, valamint a településkép érdekében lényeges karbantartási, parkrendezési munkák
is megvalósulhatnak, de a településüzemeltetés szempontjából
fontos gépek, kistraktor, hómaró, fűnyíró és más kisgépek beszerzése is megtörténhetett.
Bízom benne, hogy a település által megfogalmazott elképzeléseket lehetőségem szerint a jövőben is segíteni tudom.

Pályaorientációs nap - 2017.
Iskolánk munkatervében ezen a néven jelenik meg november 9-e, amikor is a tanulókat egy tanítás nélküli munkanapon próbáltuk korosztályuknak megfelelően felkészíteni arra, hogy miről is szól majd a továbbtanulás. Ez egy hos�szú folyamat, hiszen nemcsak a szakmákat kell megismerni
alaposan, hanem önmagukat, képességeiket, készségeiket
is, valamint az őket körülvevő társadalmi környezetet, lehetőségeiket.
Alsó tagozatban játékosan ismerkedtek a foglalkozásokkal. Az első órában cukrászként, szakácsként finomságokat
alkottak, majd terítettek és pincérként felszolgáltak. A második órában Mekk Elek meséiből próbáltak minél több foglalkozást gyűjteni, majd játékos feladatokat oldottak meg a
szakmákhoz tartozó eszközök felismerésével és régi foglalkozásokat azonosítottak mai megfelelőikkel. Internetes vetélkedő és sorverseny színesítette a napot.
A felső tagozatosok szülőket hívtak meg első órában, akik
beavatták őket szakmájuk rejtelmeibe. Itt második órában
volt a sorverseny, ahol betegszállítóként és építőmesterekként ügyeskedtek az osztályok. A nyolcadikosok folyamatosan készülnek már előző évtől a továbbtanulásra. Hozzájuk
pályaválasztási tanácsadók, középiskolák képviselői jönnek
bemutatkozni, nyílt napokon vesznek részt. Ezen a napon a
pályaválasztási kiállításra utaztak Miskolcra. Az alsóbb évfo-

lyamok pedig egy izgalmas túrán vettek részt: üzemlátogatásra indultak településünkön. Volt olyan hely, ahol még a kísérők sem jártak, ezért mi is érdeklődve figyeltünk. A gyerekeknek a legnagyobb élmény az volt, amikor részt vehettek a
munkában, bekapcsolódhattak valamelyik folyamatába.
A fiúk az autószerelő műhelyben néztek szét, gumicserét
láthattak, a KRESZ-táblagyártás folyamatát nézték meg és a
térkőkészítő üzemet. A lányok a házi „szépségszalonban” ismerték meg a fodrász és kozmetikus munkáját, a virágboltban jártak és a varrodában.
Tartalmas nap volt, s hasznos is. Reméljük, eléri célját ez a
folyamat, mely a jó döntést készíti elő, ami a 8. évfolyam végén vár a tanulóra, szülőre.
Köszönjük a szülőknek, akik eljöttek és segítették a nap
programjának megvalósulását. Köszönjük a „vendéglátóknak”, hogy fogadtak minket és bemutatták tevékenységüket:
WaySide Kft, Lőrincz és Társa Kft, Flamingó virágbolt, Molnár Hajnalka Brigitta, Borosné Rajna Anikó, a Városgondnokság varrodája és térkőgyártó üzeme.
Lapostyánné Dányi Katalin
igh.
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CSALÁDI NAP AZ ISKOLÁBAN

Ha ősz, akkor Családi nap. Az alsó tagozatban idén november 11-én rendeztük meg a reményeinkhez híven iskola
és szülők kapcsolatát erősítő közös hétvégi programot nyújtó rendezvényünket. A téma a gesztenye volt, nevezésként ennek felhasználásával születtek
kreatív munkák, melyek a szülők ügyességét dicsérik. Nagy segítséget jelentett,
hogy a Visimpex Kft. pályázatán az iskola
alapítványa 100.000 Ft-ot nyert a lebonyolításhoz.
A játékos vetélkedést kézműves foglalkozás váltotta, majd az eredmények
kihirdetése előtt terített asztalok várták
a résztvevőket. Tea, gesztenyés sütemények, Márton napi libazsíros kenyér volt
a menü.
Az eredményhirdetésre nem kellett

sokat várni. A helyezések a következőképpen alakultak
1. osztályosok:
1. helyezett: Ágoston Zsombor
2. helyezett: Dobai Gellért
3. helyezett: Szilágyi Diána
2. osztályosok:
1. helyezett: Bartha Zsombor
2. helyezett: Berczeli Benjámin
3. helyezett: Benedek Bence
3-4. osztályosok:
1. helyezett: Tábori Orsolya
2. helyezett: Szabó Zétény
3. helyezett: Jenei Dávid
A győztes gyerekek és versenytársaik oklevelet, ajándékcsomagot kaptak.
Úgy gondoltuk, minden gyermek a le-

Óvodások a könyvtárban
Könyvtárunkba látogattak az Emődi Gyermekálom Óvoda
kis apróságai. Ahol ismerkedtek a könyvtárban található színes, mesés könyvekkel, mondókás, verses olvasmányokkal.
Könyvtárunknak fontos feladata az olvasás megkedveltetése. Valljuk, hogy gyermekkorban kell megszerettetni a könyvek nyújtotta élményeket. Tudjuk, az első lépésekhez tartoznak a képek nézegetése, a könyvek kézbevétele, megvizsgálása, megfigyelése. Akarjuk, hogy fölfedezzék, milyen sokfélék az írott dokumentumok.

Emődi Krónika
hető legjobban tejesített, ezért jutalom
nélkül senkit nem engedtünk haza. Karácsonyi előzetesként gesztenyés szaloncukrot kaptak ajándékba.
Az idén a nevezéshez készített alkotásokat emléklappal és egy-egy labdával
díjaztuk. A közönség szavazatai alapján
a következő családok kaptak jutalmat:
Bóta család, Kassai család,
Szűcs-Tilk család
Összességében egy nagyon jól sikerült, résztvevők és szervezők számára
egyaránt élményt nyújtó rendezvény részesei lehettünk. Köszönet illeti a lelkes
szülőket, akik az előzetes feladatban, a
vetélkedésben és a kézműves foglalkozáson is aktívan részt vettek, valamint a
pedagógusokat, pedagógiai asszisztenseket, akik a szervezésben és a lebonyolításban közreműködtek.
Kirschné Bódi Judit igh.
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OLVASÓINK ÍRTÁK

„Hét” hídon lehet Emődre bemenni
Minap az emődi Kossuth úton lévő hídon haladtam, mikor
egy szörnyű segélykiáltásra lettem figyelmes. Visszamentem és
valóban a híd kiáltott „SOS” segítségért. Bemutatkoztunk egymásnak. Ő Emőd 4. sz. hídja. Engemet már régóta ismer. Elpanaszolta fájdalmát. Több száz évvel ezelőtt a többi társával együtt
építették. Hintók, postakocsik, valamint más igásállat vontatású
szekerek átbocsátására egy sávon. Majd 1944-ben minden kérdezés nélkül súlyos harckocsik német, orosz és más harci szekerek taposták a hátamat. Bele is rokkantam egy kicsit, nem voltam
túl fiatal, közel 300 éves. Térkép tanúsítja, mert már akkor bejelölték a helyemet.
Majd a növekvő forgalomra tekintettel felemelték az utat a
híd karjáig és így kiszélesedett két sávosra. Ma is így halad a forgalom a híd karján. A régi karomra felhelyeztek egy pótkart, ami
csak egy madarat képes megtartani, nem egy autót.
ITT VAN A FÁJDALMAM, HOGY MÁR NEM BÍROM TOVÁBB! Itt a
mögöttem lévő feszülethez imádkozom, hogy nehogy egyszerre egy buszt és egy kamiont kelljen megtartanom, ha itt találkoznak, mert az egyiket biztos el fogom ejteni. AZ BEDŐL AZ ÁROKBA, ami elég mély és az nagyon fájna nekem, mert engem tennének felelőssé. Ezért kérem időben a Megyei Közútkezelőt és az
útellenőröket, valamint a hatóságokat, hogy vizsgáljanak meg.
Több száz éves koromra való tekintettel és ilyen nyomás alatt
meddig élhetek még? A facebook-on a többi hét testvéremmel
együtt megtekinthető vagyok, hogy a leírtak nem kitalációk. A
térképen és a valóságban is meg lehet nézni. Én vagyok a legrosszabb állapotban. Három testvérem még eredeti állapotban
meg van, igaz a simogatást ők is szívesen elfogadnák. Emőd muzeális értékét gyarapítaná. Másik három testvéremet már átépítették, de nem hasonlít rám. Nagyon sajnálom őket.
Emőd, 2017.11.07.
Tóth Károly

Emlékezés
73 évvel ezelőtt a második világháború frontszakasza közeledett Emődhöz.
1944. november 6.-án az orosz csapatok
átkeltek a Tiszán, előbb Tiszakeszi, Ároktő térségében, majd ettől délre, rést ütve
az itt védekező német és magyar hadtest
arcvonalán. A német és magyar hadosztály tüzérsége ugyan megpróbálta feltartóztatni a szovjet előnyomulást, de ez tartósan nem sikerült. A támadás egyre nagyobb tért nyert Mezőcsát, majd Gelej
irányában.
A szovjetek november 7-én elérték Emőd déli részét. Az előőrsök a német csapatokkal a Karola utcán, az állomás és a kenderföldek, valamint a Lakics
háza környékén heves harcot vívtak. A
Topekáig (3-as útig) is eljutottak, de az
erős német nyomás miatt, többször is
kénytelenek voltak visszavonulni.

Emőd lakossága ezekben az órákban
fogta fel igazán a háború borzalmait. Az
ágyú és aknatűz, a gépfegyverek ropogása irtózatos félelmet váltott ki mindenkiben. A meg-meg szűnő ágyúlövések az
akna és kézigránát robbanások, néha-néha néhány perces szünetet hoztak. Emőd
lakosságának nagyobbik része a Pincék
közzé, kisebbik része a lakások alatt, vagy
az udvaron lévő pincékbe menekült. Menekülőkés közben szorosan a kerítésekhez lapulva, vagy az árokba kúszva lehetett közlekedni. Láthattuk az aknák és kézigránátok becsapódását, romos házakat
és égő szalma- és szénakazlakat.
Heves harcok bontakoztak ki november 11-én az Emőd-Miskolc közötti
műút megszerzéséért. Az itt bevetett német csapatok Vatta, Harsány, Emőd dél,
Hejőszalonta, Szakáld környékén harcoltak az oroszok és a románok ellen.
November 14-én különösen heves harc
zajlott le Emőd községben, ahová szovje-

tek egy lovas szakasza nyomult be. A német csapatok tüzében szinte az egész szakasz elesett. A napokig tartó harcok során,
áldozatul esett több száz katonán kívül 54
polgári személy és több mint 20 lakóház
rombadőlt. Szinte minden ház megsérült.
A község irányítását a szovjet katonák parancsnoksága vette át ideiglenesen.
A szovjet és román katonák, az üresen lévő lakásokból minden mozdítható tárgyat, értéket – készpénzt, műkincset – elvittek. Nagyon sok erőszakos cselekmény fordult elő. A frontot követően az
emődiek számára a közmunka és az élelmezés jelentette a legnagyobb veszélyt.
Aki közelebbről, részleteiben kíváncsi
a háborús eseményekre, olvassa el könyvemet, mely a napokban jelent meg,
címe „A második világháború eseményei
EMŐDÖN és környékén”. A könyv megvásárolható Emőd Város Könyvtárában.
Miskolc, 2017. november 16.
Czecze József Emőd Város Díszpolgára
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Együtt 50 éve…

Bálba hívogató

Fekete Gyuláné és Fekete Gyula

„Nagy szerelem az, ha két ember egy
életen át megérti egymást, megfér
egymással, odaadó és hűséges.”
(Karel Capek)

50. házassági évfordulójuk
alkalmából
sok szeretettel köszönti és jó
egészséget, hosszú életet kíván
két lánya, veje, unokái.

Megszületett kislányunk

Fejes Fanni

2017. október 6-án
Szülei:
Ivánkai Mária és Fejes Csaba

Újra lesz este 7 -órától, a kifulladásig tartó szilveszteri buli (batyus) az iskolában. Zene, tombola, tűzijáték és a szokásos szilveszteri totó várja a mulatni vágyókat. A belépő 1500 Ft. A jegyek kaphatók a VITYUKA tánccsoport tagjainál és a helyszínen. Helyfoglalás 30 - kán 4 - órától. Szeretettel hívunk és várunk
minden fiatalt és időst az Ó - év
búcsúztatóra.
Vidám Tyúkok Kakasosok

Észak Erdély

MEGHÍVÓ

Utazás panorámás légkondis autóbusszal.
Elszállásolás falusi turizmusban, magyar családoknál 2 ágyas szobákban fürdőszoba
használattal.(általában 2 szobához tartozik egy fürdő)
Indulás: Emőd polgármesteri hivatal elöl 6.00-kor. Miskolc-Tiszai pu. 6.30.-kor
1. nap. Emőd, Miskolc, Máriapócs, Mátészalka, Csengersima, Szatmárnémeti,
Misztotfalu, Koltó.
2. nap. Gutin-hágó, Máramarossziget, Szaplonca, Koltó.
3. nap. Felsőbánya-Gutin-hágó-Felsővisó: kirándulás a Máramarosi-havasokban.
Barcánfalva, Koltó.
4. nap. Gutin –hágó –Desze, Aknasuhatag, Koltó.
5. Nagybánya, Bodi-tó, Koltó.
6. nap. Szatmárnémeti- Érmindszent, Nagykároly, Vállaj -Miskolc-Emőd.
Az ár tartalmazza a félpanziós bőséges ellátást.(reggeli és háromfogásos vacsora).
Baleset-bíztositást egyénileg kell megkötni. Utazás lemondása esetén helyettesről gondoskodni kell. Egyéb kiadásokra kb:180 lej szükséges. (Múzeum, vonatjegy, belépők.)
Részvételi díj: 52.000 Ft. I.rész fizetendő: február 15.-ig. 20.000 Ft. II.rész április hó 15.-ig.
20.000 Ft. III.rész. pedig induláskor 12.000 Ft.
Jelentkezési határidő: 2018. február 15.
Érdeklődni lehet: Boldizsár László. +36-30-549-7112.

A Reményi Ede Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola

2018. június 16-21-ig

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Tóth Istvánné
született Dobai Margit
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

ADVENTI
HANGVERSENYÉRE
2017. december 3. (vasárnap)
16 órára az emődi Református
Templomba.

Véradás!

Impresszum

2017. december 6-án
(szerda) kerül sor az év
utolsó véradására.

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

Helye: Emődi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
Ideje: 14-18 óráig.
Kérjük, hogy sikeres véradásunk
legyen, minél többen jöjjenek el.
A véradóknak külön ajándékkal
kedveskedünk.

- Véradásszervezők-
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Eladó Ház

Emődön 93 m2-es kívül felújított, belül tisztasági festést kapott összkomfortos ház eladó. Téglából épült, cseréptetős,
fűtése gázkazános, radiátorokkal.
2 szoba + konyha + előszoba + kamra + fürdőszoba, WC.
Tágas, napos és könnyen átalakítható igény szerint.
A ház 1600 m2-es telken van, ennek fele konyhakert.
Az udvaron melléképületek vannak. A kert eredendően
arborétumszerű volt és még könnyen visszaállítható.
Ár: 5,8 M Ft
Érdeklődni a broker0814@gmail.com vagy a
00 44 744 244 0034 telefonszámon.
Kérésre további fotókat és információt küldök.

Kegyeleti Örökfény
Temetkezési és
Szolgáltató Kft.
Kirendeltség vezető:
Pusztai Csaba
Teljes körű ügyintézés.
Református és katolikus temető
üzemeltetői.
Éjjel-nappali ügyelet:
06-70/3967-200
3432, Emőd Kossuth út. 45.
(volt Varroda, a Goods Market végében lévő épület)

Személyi kölcsön akció!
300.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig

fix kamat: 6,95%-tól !!!
Szabadfelhasználásra vagy akár korábban felvett magasabb kamatozású hitelek (autóhitel, személyi kölcsön, hitelkártya, folyószámlahitel) kiváltására.

már nettó 68.000 Ft-os
jövedelem jóváírástól
Példa: 500.000 Ft 5 évre az 1 hónapban
2.896 Ft, a 2. hónaptóI 10.029 Ft
1.000.000 Ft 5 évre az 1 hónapban
5.792 Ft, a 2. hónaptóI 20.058 Ft.

Érdeklődni:
06-30/379-3377

Miért is várjuk annyira a karácsonyt?
– tehetjük fel a kérdést ilyenkor magunkban. A gyermek talán azért, mert
ajándékot kap, a felnőtt azért, mert végre
megpihenhet, az idős ember pedig azért,
mert végre együtt láthatja családját.
Egy közös dolog viszont mindannyiunkban van. Mindannyian vágyunk a figyelemre. Olyan figyelemre, ami kicsit másabb és
kicsit több a hétköznapokban megszokottnál. Az évnek munkával és rohanással töltött, egymást követő, néha monotonitásba
vesző napjai csak kevés igazi, valóban átélt,
megélt figyelemre adnak lehetőséget. Saját
dolgaink, gondolataink ködjébe burkolózva
bizony nehéz ráhangolódni embertársaink
érzéseire, vágyaira. Karácsony ünnepe,
Jézus Krisztus születése pontosan ebben
próbál erőt és esélyt adni számunkra.
Lehetünk ugyanis szabadságon az év
során, a tennivalók és a világ valahogy
mintha mégsem venne erről tudomást.
Elfutnak mellettünk, és hogy le ne maradjunk, végül mi is futni kezdünk utánuk. A
karácsony talán ebben is más, mint az év
többi napja. Ilyenkor a világ kereke is egy
kicsit lelassul, aztán Szenteste megáll egy
pillanatra. Megáll, hogy erőt gyűjtsön, és

aztán nekilendüljön az új esztendőnek.
Használjuk ki ezt a pillanatnyi csöndet,
meghittséget és forduljunk szeretteink,
családunk felé. A betlehemi csillag fénye
a reménység jele. Remény arra, hogy
megszólítsuk mindazokat, akik egy kis
odafigyelésre vágynak.
Az elmúlt napokban számtalan
helyen volt alkalmam köszönteni az
időseket. Hálás vagyok azokért az
élményekért, amiket ezen találkozások
során szereztem. Az őszinte, biztató
szavakért, a figyelmes kérdésekért, a
hálás tekintetekért.
Kívánom mindenkinek, hogy karácsony közeledtével megtalálja, megértse
és megélje a az ünnep valódi üzenetét!

Áldott karácsonyt
kívánok!
Tállai András

országgyűlési képviselő

Karácsonyi
köszöntő

