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Emődi Krónika
Közszolgálati nap
Tisztelt Köztisztviselők!
Közalkalmazottak! Tisztelt
Alkalmazottak! Kedves Vendégek!
Emőd Város Képviselő-testülete és a
magam nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a köztisztviselőket, a
pedagógusokat, a bölcsőde munkatársait, az óvodapedagógusokat, a zenetanárokat, a hitoktatókat, az egészségügyi dolgozókat, a szociális területen tevékenykedőket, a művelődés területén
dolgozókat, a városgondnokság munkatársait, a város működését biztosító valamennyi közalkalmazottat, alkalmazottat
és az egyházak jelenlévő képviselőit.
Mindannyiunk nevében külön köszöntöm azokat a jelenlévőket, akik korábban
szintén az imént felsorolt terület valamelyikén szolgálták a települést, a településen élőket, de ma már nyugdíjasok.
Minden jelenlévőnek köszönöm,
hogy elfogadta meghívásunkat és az elmúlt évekhez hasonlóan együtt ünnepelhetjük a köztisztviselők, kormánytisztviselők napját, a közalkalmazottak
napját, a pedagógusnapot, valamint a
Semmelweis napot.
Ez a délután alkalmas lehet arra, hogy
a mindennapi rohanásban egy kicsit
megálljunk, beszélgessünk az elvégzett
munkánkról és szót ejtsünk az előttünk
álló feladatokról is. Az sem baj, ha nem
a munkával foglalkozunk, hanem egy kicsit csak lazítunk. Megtörve ezzel a mindennapi rohanást, a hétköznapok egyhangúságát. Szolgálja ez a délután a felfrissülést, a feltöltődést.
Legyen ez a délután a tisztelet, és a
megbecsülés jele is! Még akkor is, ha csak
szerény keretek között tudjuk kifejezni köszönetünket azoknak, akik számára ezt a
délutánt szerveztük.
A jelenlévők munkája, szolgálata több
ágazatot érint ugyan, de ami közös, az
az, hogy mindenki az emődi emberekért,
Emődért dolgozik!
Mindenki arra törekszik, vagy törekedett amíg aktív volt, hogy minél élhetőbb
legyen településünk, ahol jó élni, ahova jó
hazatérni.
Közvetlenül vagy közvetve, de mind-

annyian az emődi emberek életminőségét, közérzetét, közhangulatát befolyásoló területen dolgozunk, teljesítjük
szolgálatunkat.
Mert szeretném remélni, hogy amit naponta teszünk az emődi emberkért, a városért, azt nem csak kötelezően végrehajtandó munkának tekintjük, hanem hivatásnak, szolgálatnak is!
Emőd Város Képviselő-testülete, és
a magam nevében nagy tisztelettel és
szeretettel MEGKÖSZÖNÖM minden
köztisztviselőnek, közalkalmazottnak,
alkalmazottnak, a településen élőkért
tevékenykedőnek a naponta elvégzett,
sokszor igen hálátlannak tűnő munkát,
szolgálatot.
Szeretném remélni, hogy ha ritkán is,
de egyszer-egyszer ez a köszönet a lakosság részéről is elhangzik.
Ez alkalommal is megköszönöm azon
munkatársak munkáját is, akik korábban
éveken, évtizedeken keresztül szolgálták az emődi embereket, Emődöt, de ma
már nyugdíjasok.
Nem kritikának szánom, és főleg nem
akarok ünneprontó lenni, de mindannyian tapasztaljuk, hogy az emberek nagyon
gyakran csak az igényt fogalmazzák meg,
és türelmetlenek, ha elvárásuk, elgondolásuk nem teljesül azonnal, vagy nem úgy,
ahogy ők elgondolják.
Ennek kezeléséhez nagyon gyakran
óriási türelemre van szükség. Én KÖSZÖNÖM ezt a türelmet, megértést.
A ma ünnepeltek munkája nélkül településünkön nem lenne bölcsődei és óvodai ellátás, oktatás, és szociális szolgáltatás, nem lehetne a hivatali ügyeket intézni
és nem működne a város.
A köztisztviselők, a közalkalmazottak
azok, akiknek munkája jelentősen befolyásolja az Emődiek közérzetét, hangulatát, életminőségét. Gyakran az Ő munkájukon keresztül ítélik meg az itt élők az
Önkormányzat tevékenységét. Döntően
az Ő munkájuk, szolgálatuk teszi lakhatóvá a települést!
Ezért is nagyon fontos, hogy legjobb
tudásunk, legjobb lelkiismeretünk szerint
szolgáljuk a várost, az emődi embereket.

Én úgy gondolom, hogy mindannyian, akik részt veszünk a köz szolgálatában, azon vagyunk, hogy becsülettel szolgáljuk a városban lakókat, az itt élőket. Lehet, hogy előfordulnak kisebb hibák, mulasztások, de szándékosan senki nem akar
rosszat a közösségnek.
Ezért a hozzáállásért, munkáért MINDENKINEK KÖSZÖNETET MONDOK!
/……/
Kedves vendégek!
Szeretném tisztelettel tájékoztatni a
jelenlévőket arról, hogy az idén önerőből elvégzett munkák (járdaépítés, parképítés, gyalogos hídépítés) mellett az elkövetkezendő hónapokban megkezdjük az általános iskola „A” épületének
külső felújítását, valamint energetikai
korszerűsítését, a kétcsoportos bölcsőde és a hozzá kapcsolódó 500 adagos
központi konyha és étkezde építését, a
polgármesteri hivatal külső felújítását,
és energetikai korszerűsítését, a Geleji
úti óvoda külső felújítását, energetikai
korszerűsítését, valamint a konyha felújítását, a Kulcsárvölgyi-patak medrének részbeni burkolását, rendbetételét.
Mindezek mellett év végére várható a
folyamatban lévő művelődési ház építésének befejezése.
Kívánom, hogy az előttünk álló feladatok elvégzéséhez legyen mindenkinek
elegendő elhivatottsága, türelme, szorgalma, kitartása és egészsége!
Ígérem, hogy az Önkormányzat a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a köz szolgálatában résztvevők a továbbiakban is emberséggel, jó
szakmai színvonalon teljesíthessék feladatukat, tudják szolgálni a városunkban élő
embereket.
Kívánom, hogy munkája, magánélete
során mindenkinek legyen része örömökben, sikerekben!
Végezetül mindenkinek jó egészséget,
valamint kellemes nyári pihenést, feltöltődést kívánok!
Fekete Tibor
Emőd Város polgármestere

Az iskolai ballagás képei
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Önkormányzati hírek
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 28-án tartotta
munkaterv szerinti ülését.
Az első két napirendi pontban a település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az Emődi Gyermekálom Óvoda
és Bölcsőde 2017. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolókat fogadta el a testület. Ezt követően az Onga
és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulásból történő kiválásról
született döntés majd az Emődi Idősek
Klubja intézményvezetői állásra írt ki pályázatot a testület. A Társulásból történő
kiválást az indokolta, hogy 2019. január
1-jétől a családsegítő- és gyermekjóléti
alapszolgáltatásokat is az Emődi Idősek
Klubja Intézmény keretén belül kívánjuk
ellátni. Ötödik napirendként – az Emődi
Polgármesteri Hivatalban - igazgatási
szünet elrendeléséről döntött a testület.
A nyári időszakra eső igazgatási szünet
időpontja: 2018. július 16-29. Ez alatt az

idő alatt a hivatalban az ügyfélfogadási
idő szünetel, halaszthatatlan ügyekben
ügyelet biztosításával állunk az ügyfelek
rendelkezésére. Képviselő-testület ezt
követően arról döntött, hogy az Emődi
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesületet támogatásban részesíti. Hetedik napirendi pontként a Miskolc Térségi Konzorciumot képező tagönkormányzatok és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
közötti bérleti szerződéssel kapcsolatos napirendeket tárgyalta meg a testület. Ezt követően az Emődi Idősek Klubja működési engedélyének módosításához szükséges dokumentumok (SZMSZ,
Szakmai Program, Házirend) módosításáról született döntés. Az intézmény
alapdokumentumainak módosítása jogszabályi változások miatt vált szükségessé. Az egyebek napirendi pontban új játszótéri játékok beszerzéséről és a Művelődési Ház közmű–beruházását érintő
többletköltségekről döntött a testület.
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Szépkorú
köszöntése
Zsoldos Imrénét a Szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló
255/2008. (X.21.) Kormány rendelet
2. §-a (4) bekezdése alapján, Tóthné
Bodnár Irén címzetes főjegyző és Fekete Tibor polgármester, 90 éves születésnapja alkalmából köszöntötték
és ez alkalomból Orbán Viktor Miniszterelnök úr által kiállított Emléklapot
nyújtották át részére.

Kedves vendégeink, tisztelt ünneplő közösség!
Szeretettel köszöntöm a búcsúzó diákokat, szüleiket, rokonokat, barátokat,
meghívott vendégeinket valamint iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját a
tanévzáró és ballagási ünnepségünkön.
Majd 150 évvel ezelőtt a selmecbányai diákok az iskolájuktól való búcsúzás
gyanánt elénekelték a „Ballag már a vén
diák…” kezdetű dalt, és ezzel útjára indítottak egy nagyszerű hagyományt, amely
ma már az óvodától kezdve alkalmat ad az
ünneplésre. Az internet mindent is tudó
weblapja, a Wikipédia így ír a ballagásról:
„A ballagás napján a tanulók az iskola folyosóin vonulnak végig a zászlóvivőt
követve. Vállukon tarisznya függ, melybe pogácsa, só, föld, aprópénz, valamint
az intézmény fényképe kerül. A szülők,
hozzátartozók virággal vagy egyéb ajándéktárggyal köszöntik a ballagó gyermeket. Az iskolai ünnepség során az osztály
egyes tagjai felidézik az elmúlt évek emlékezetes pillanatait, a tanárok jó tanácsokkal látják el a búcsúzó diákokat. Az eseményt követően a szülők gyakran családi összejövetelt rendeznek, mely legtöbbször egy ünnepi ebéd vagy vacsora szokott lenni.” Az ősi recept tehát adott, már
csak egy kicsit 21. századivá kell alakítani,
a saját ízlésünkre kell formálni néhány csi-

petnyi egyedi hozzávalóval. Így megjelennek a lufik, a gépzene a kiválasztott dalokkal, és ami a legfontosabb, ami számunkra egyedivé és kedvessé teszi ezt a napot,
a gyermekeink, akik itt ülnek a székeken a
pálya közepén.
Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
Az általatok választott bevonuló zene
címe és ismétlődő szövege egy kérdés,
amely még most is a fülünkben cseng, és
amelynek aktualitását a mai napon senki
nem kérdőjelezi meg. Leszek-e Én? Mi leszek? Mi lehetek? Mi akarok lenni? Mit kell
tenni érte és meg tudom-e tenni? Kitől kapok majd hozzá segítséget? Nagyon fontos kérdések, talán a legfontosabbak, amiket feltehet magának az ember, amikor lezár egy szakaszt az életében és belekezd
egy izgalmas, ismeretlen, de reményekkel teli újba. Remélem már a válaszok is ott
vannak a fejetekben, hiszen ha a végcélt
nem is, de az irányt már meghatároztátok
a középiskola kiválasztásával. Nick Vujicic
motivációs előadó szerint „Mikor találsz
valamit, ami annyira leköt, hogy nap mint
nap akár ingyen is csinálnád, akkor célegyenesben vagy. Ha találsz valakit, aki
hajlandó érte megfizetni is, akkor megvan
a hivatásod.” Azt kívánom Nektek, hogy az
út, amelyre most ráléptek vezessen el Tite-

ket ehhez a hivatáshoz.
Amikor megnyitottam a tanévet, Böjte
Csaba ferences rendi szerzetes szavaival
bíztattalak Titeket a nagyobb erőfeszítésre. Akkor még nem tudtam, hogy az idei
tanévben a Határtalanul pályázatnak köszönhetően láthatom Őt magát személyesen, megnézhetem a szobáját Nagyszalontán, és betekintést nyerhetek az általa patronált gyerekek mindennapjaiba. Mondhatni véletlenül választottam az
Ő szavait, bár sokszor azt gondolom, véletlenek nincsenek. Váratlanul előbukkanó lehetőségek, megoldandó helyzetek vannak, és rajtunk múlik, hogy mit tudunk tanulni belőlük, mennyit tudunk fejlődni általuk. Ben Carson, amerikai orvos
így vall az élet nehézségeiről: „Attól függetlenül, hogy milyen pályát választunk,
ha felfedezzük, hogy minden legyőzött
akadály voltaképpen egy következő akadályra készít fel, azon az úton haladunk,
amely a sikerhez vezet.” Remélem, hogy a
Ti életetekben ezeknek az akadályoknak
a sorrendje nem cserélődik fel, és mindig
olyannal nézhettek majd szembe, melyet
az előzőekben megszerzett tapasztalatok
birtokában le tudtok győzni.
Kedves Szülők, Barátok, Hozzátartozók!
Az Önök feladata, hogy ezután is se-
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gítsenek az akadályok legyőzésében. Persze az örök kérdés marad, hol a külső segítés optimális határa. Ha megoldjuk helyette, akkor nem fejlődik az önbizalma,
nem lesz sikerélménye. Ha készen tesszük
elé, akkor nem becsüli eléggé, nem fejlődik a szorgalma. Ha kudarc éri, akkor felelősnek érezzük magunkat. Nehéz megtalálni a tökéletes megoldást, sokszor nem is
sikerül, de a folyamatos próbálkozás alapvető szülői kötelesség. Az is a szülő feladata, hogy kritikát fogalmazzon meg, ha azt
látja, hogy nem haladnak a dolgok, persze
úgy tálalva, hogy kamasz szakirodalomban is bizonyított érzékenysége miatt nehogy az ellenkező hatást érjük el. Sok múlik azon, hogyan csomagoljuk szavakba a
mondanivalónkat! Egyik kedvenc tanmesém szerint a szultán egyszer azt álmodta, hogy minden fogát elvesztette. Mihelyt
felébredt, azonnal az álomfejtőhöz fordult,
hogy megtudja, mit jelent az álom.
– Micsoda szerencsétlenség, Uram! –
felelte az. – A kihullott fog egy hozzátartozód halálát jelenti, az álmod jelentése,
hogy minden rokonod el fogod veszíteni.
– Arcátlan fickó! – kiáltotta a szultán. –
Hogy merészelsz ilyet mondani? Takarodj
a szemem elől! Ötven botütést a szégyentelennek!
Azután egy másik álomfejtőt hivatott,
aki az álom hallatán így kiáltott fel:
-Micsoda szerencse! Uram, Ön hosszú
életű lesz és minden hozzátartozóját túl
fogja élni.
Felvidult a szultán arca és így szólt:
– Köszönöm barátom! Menj azonnal a
kincstárnokhoz, hogy adjon neked ötven
aranyat!
Útközben így szólt a kincstárnok az
álomfejtőhöz:
– De hiszen te is ugyanúgy értelmezted
a szultán álmát, mint az előző álomfejtő!
Téged mégis megjutalmazott.
Mire az ravasz mosollyal így válaszolt:
– Jól jegyezd meg: nem az számít, mit
mondasz, hanem az, hogy hogyan adod
elő!
Kívánom, hogy találják meg Önök is a
kommunikációban mindig a helyes szavakat és legyen még sok örömük és büszkeségük gyermekük eredményeiben!
Kedves Kollégák!
Köszönöm áldozatos erőfeszítéseiteket, amellyel egész tanévben azon munkálkodtatok, hogy tanulóink fejlődjenek,
átlendüljenek a nehézségeken. Köszönöm
mindazt a törődést, szeretetet, aggódást,
amit kaptak Tőletek a diákok. Lucy Maud
Montgomery kanadai tanítónő így fogalmazta meg a pedagógus életcélját:
„Tudom, hogy nincs nemesebb törekvés, mint tudást nyújtani, de én mégsem
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igazán erre vágyom. Inkább azt szeretném,
ha a segítségemmel jobban éreznék magukat... több örömöt vagy boldog gondolatot szeretnék az életükbe lopni, amelyben nem lenne részük, ha nem születtem
volna meg.” Tudjuk, hogy az élet rendje a
folyamatos változás, áprilisban beiratkoznak az elsősök és júniusban elballagnak a
végzősök, ilyenkor mégis szomorkodunk
egy kicsit és csak azok a boldog pillanatok, együtt megélt örömök tudnak minket
felvidítani, amit a tanítványainknak okoztunk. Ezek a pillanatok segítenek hozzá,
hogy a nyáron feltöltődjünk, pihenjünk.
Kívánom, hogy mire elérkezik az ősz, már
csak ezekre emlékezzünk, és ezek adjanak
új erőt a következő tanévhez!
Kedves itt maradó diákok!
A tanévzáró ünnepség lehetőség az
éves munka mérlegének megvonására,
melyet a bizonyítványba írva Ti is megkaptok a mai napon. Lesz, akinek Én adom át,
lesz, aki az osztályteremben kapja meg,
lesz, akié hamar kikerül a Facebookra, és
lesz, aki pironkodva mutatja majd meg az
érdeklődőknek. Ki mint vet, úgy arat, a befektetett munka meghozta a gyümölcsét,
hiszen a kitűnő bizonyítványt kiérdemlő tanulók száma nőtt. 68 tanuló veheti át
Tőlem a színötös bizonyítványát, nekik külön gratulálok. Sajnos 25 tanuló elrontotta a nyarát, javítóvizsgán kell, hogy bizonyítson, míg 6 tanuló évet kell ismételjen
a hiányosságok pótlása érdekében. Nekik
kitartást kívánok! Összességében tanulóink 56 %-a kap elismerésre méltó bizonyítványt, ami jó, jeles vagy kitűnő eredményt takar. Az iskola összesített tanulmányi átlaga 3,92. Ehhez gratulálok nektek és
remélem az elkövetkező években is legalább ilyen jó eredményt érünk majd el.
A mulasztások száma az idén 13,8 nap
fejenként, mely szinte pontosan megegyezik az elmúlt évi adattal, de az igazolatlan mulasztások száma sajnos nőtt.
A magatartás és szorgalom eredmények a következőképpen alakultak: magatartásból 121 példás, 120 jó, 59 változó és
20 rossz értékelés született, míg a szorgalom esetében 105 példás, 97 jó, 74 változó
és 45 hanyag.
Az idén is részt vettünk tanulmányi
és sport versenyeken, ahol nagyon szép
eredményeket értetek el, ebből ízelítőt
a jutalomkönyvek kiosztása során kaphattok majd. A tanév során a szokásosnál is több közösségi programot szerveztük, melynek anyagi fedezetét a beadott pályázatok, az iskolai alapítvány és
a papírgyűjtés bevétele biztosította. Voltak egészségnapok, előadások, az iskolagyümölcs és az iskolatej programon felül
a menő menza projekt is heti rendszeres-

séggel biztosított egészséges gyümölcsöket számotokra. Nagy sikere volt a főzőszakkörnek, PECA sulinak, kirándulásoknak, melyek a következő tanévben is folytatódnak. Kérlek Titeket, vegyetek részt aktívan ezeken a programokon, hiszen azért
dolgozunk ezekkel a pályázatokkal, hogy
Nektek örömet, élményeket szerezzünk.
Az előttünk álló nyár folyamán is szeretnénk, ha tartalmasan töltenétek a szabadidőtöket, így különösen sok, 303 tanuló táboroztatását szerveztük meg. Ebből 188
fő helyben, napközis táborban, 25 fő Bogácson és 90 fő a fonyódligeti Erzsébet táborban vehet részt. Ezúton is szeretném
megköszönni a pedagógusoknak, az as�szisztenseknek, a közösségi munkát vállaló középiskolásoknak hogy munkájukkal lehetővé teszik a táborok megvalósítását. A júniusi táborokról minden tanuló a bizonyítványába téve kapja meg a tájékoztatót, kérem, hogy a megfelelő időpontban mindenki vegyen részt a programokon, ígérem, hogy nagyon jól fogjátok
érezni magatokat!
Szeretném megköszönni Emőd Város
Önkormányzatának és a városgondnokság dolgozóinak az iskola működéséhez
és a programok szervezéséhez nyújtott
hathatós segítségét, a megvalósult beruházásokat és mindazokat, melyek még
előttünk állnak a nyár folyamán. Köszönöm továbbá a Miskolci Tankerületi Központ és az iskola dolgozóinak a jó színvonalon végzett munkát, a pozitív hozzáállást. A nyár folyamán megvalósuló felújításoktól azt remélem, hogy mindkét épületünk megújul a következő tanév kezdetére. A „B” épület új tetőt és új bútorokat kap,
az „A” épület energetikai felújítása nyomán
pedig nem csak szebb, de korszerűbb, melegebb környezetben folyhat majd az oktató-nevelő munka. Szeretném megköszönni továbbá a szülői közösség vezetőségének az iskolai programokhoz, rendezvényekhez, eszközvásárlásokhoz nyújtott
segítségét, az Emődi Művelődési Ház és
Könyvtár programjainkhoz nyújtott támogatását, az egyházak és hitoktatók munkáját, a helyi Rendőrőrs, a társintézmények,
az egészségügyi dolgozók és az iskolai alapítvány ez évben nyújtott segítségét is.
Kérjük a szülőket és a tanulóinkat, hogy
a nyáron is kövessék figyelemmel az elektronikus napló bejegyzéseit, valamint az iskolai honlapot és Facebook oldalt, mert
fontos és hasznos információkat teszünk
majd közzé általuk.
Minden diáknak, pedagógusnak élményekben gazdag, pihentető nyári szünetet
kívánok!
Szűcs László igazgató
Képgalériánkat lásd a második oldalon.
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Kitüntetésben részesült kollégánk...
A Miskolci Tankerületi Központ pedagógusnap alkalmából
kitüntetéseket adományozott. Elismerésben részesült kolléganőnk, Kirschné Bódi Judit.
1988-tól dolgozik a pedagógus pályán, 1994-től folyamatosan az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola dolgozója.
Tanítóként, gyógypedagógiai asszisztensként mindig szívügyének tekintette a sajátos nevelési igényű tanulókkal való törődést, esélyteremtést. Gyógypedagógus irányítása mellett dolgozott a szegregált, enyhe értelmi fogyatékosok esélyteremtését szolgáló osztályban, segítve az itt tanulókat az előrehaladásban, fejlődésben. Tanítványai szeretik, ma már szülőként
is kérik a segítségét gyermekeik fejlesztésében. 2009-től intézményvezető-helyettesként is fokozott figyelmet fordít az
esélyteremtésre, koordinálja és szorgalmazza a tanulók vizsgálatát, a szakvélemények alapján a fejlesztésben részt vevő
szakemberek munkáját. Nagy munkabírású, elkötelezett pedagógus, vezető, akit kollégái, vezetőtársai tisztelnek és mindig számíthatnak a segítségére.
Több éven keresztül kitartással, türelemmel tanította azokat a sajátos nevelésű tanulókat az eltérő tantervű osztályban,
akiknek így lehetőségük nyílt arra, hogy elvégezzék az általános iskolát, sőt, szinte minden esetben tovább is tanultak.

Igazgató-helyettesként évek óta szívügyének tekinti a hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelésű tanulók fejlesztését.
Alapelve, hogy a tanulók pozitív megerősítésével, IKT eszközök alkalmazásával minden gyermek fejleszthető, motiválható és kitartó munkájával eléri, hogy a tanulói kibontakoztassák a bennük rejlő lehetőségeket.
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!
Az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete

Határtalanul Erdélyben
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott Határtalanul!
2017. évi sikeres pályázatnak köszönhetően négynapos erdélyi körúton vehetett részt a 7. és 8. évfolyam 31 tanulója három kísérő pedagógussal. Nagy
várakozás előzte meg ezt az utazást,
mert sokan a tanulók közül még nem

jártak a határon túl. Különösen izgatottak voltunk, hiszen nehezen tudták diákjaink elképzelni, hogy hogyan is élnek magyarok egy idegen országban.
A Királyhágó gyönyörű tájaiban gyönyörködtünk az első pihenőnél. Idegenvezetőnk elmesélte a Tordai hasadék mondáját . A nagyenyedi kol-

légiumban hátborzongató és egyben
megható volt híres emberek nyomában járni. Gyulafehérváron megtekintettük a székesegyházat, a várat és az
ortodox templomot. Majd Déva felé
vettük az irányt, már messziről csodálhattuk a „magos” falakat.
Marosillyén Bethlen Gábor szülőházában egy nagyszerű rendhagyó történelemóra keretein belül ismerkedhettünk meg a család és az épület történetével. Vajdahunyad várát a tanulók
csoportmunka keretében fedezték és
lelkesen oldották meg a munkafüzet
feladatait. Visszatérve Dévára a Szent
Ferenc Alapítvány kolostorát és a gyermekotthon lakóinak életét ismerhettük meg egyik bentlakó gyermek hiteles tolmácsolásában. Az esti városnéző séta zárta a mozgalmas napot,
öröm volt látni a gyermekotthon lakói
és a tanulóink között alakuló kapcsolatokat.
Aradra érkezve első utunk vár melletti vesztőhelyre vezetett, ahol kegyelettel emlékeztünk az aradi vértanúk
hősiességére. Nagyszalontán szétnéztünk az Arany-portán, felidézve költőnk gyermekkorát. Későbbi munkásságáról a frissen felújított Csonka torony interaktív kiállításán tájékozódhattunk bővebben. Az utolsó éjszakát
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a Szent Ferenc Alapítvány nagyszalontai gyermekotthonában töltöttük. Csekély adománnyal köszöntük meg a szíves fogadtatást és a finom vacsorát.
Egy csodásan felújított városrészt
láttunk Nagyváradon a Szent László tér, Sas –palota, Városháza, Szigligeti Színház útvonalon sétálva. Rövid
szabadprogram után a bazilika monumentális épületét és a püspöki palota
kertjét tekintettük meg, melyet Szent
László szobra őriz. Hazafelé tartva már
azon gondolkodtunk, hogyan tudjuk
majd az otthoniaknak szavakba önteni
a 4 nap tapasztalatait, élményeit, melyet csak azok tudnak igazán átérezni, akik idegen országban magyar szót
hallanak.
Lapostyánné Dányi Katalin
igazgatóhelyettes

Tisza-tavi Ökocentrum
Az Emőd Város Önkormányzatának
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 számú Humán
kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és
térségében című nyertes pályázatának
köszönhetően 2018.06.14-én a Tisza-tavi
Ökocentrumba látogattak el az Emődi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói és
kísérő pedagógusai. Poroszlóra 9.30-kor
érkezett meg a busz és ezt követően kezdetét vette a szabadidőpark feltérképezése, a Tisza természeti kincseinek és a Tisza-tó élővilágának felfedezése.
A főépületben lehetőség nyílt megismerni a hazai hüllőket és kétéltűeket, éjszakai körülmények között. A különleges
világításnak köszönhetően, megfigyelhették a vadászni induló unkákat, ásóbékákat, gőtéket és szalamandrákat. Az
épület földfelszín alatti alagútjában sétálva, megcsodálták a kis kirándulók azt
a látványos akváriumrendszert, melyben

pontyok, csukák, süllők, harcsák, pisztrángok, keszeg- és küszfélék, törpeharcsák, busák és amúrok, vágotok-félék élnek társaikkal együtt. Az igényesen kialakított dekorációnak köszönhetően a patakok, folyók, tavak valóságos képét idézték. A látogatónak olyan érzése támadt,
mintha valóban a víz alatt sétálna.
A háromdimenziós mozi különleges,
természet közeli élményt nyújtott a gyermekeknek, mely során az őshonos állatés növényvilágot csodálhatták meg. Átélhették, hogy milyen érzés lehet egy szép
őszi napon hajókázni a Tisza-tavon. A térhatású vetítésnek köszönhetően csónakkal felfedezhették az érintetlen természet szépségét, a nádasok csalitos világát. A főépület első emeletén egy tóra
emlékeztető játszóház is helyet kapott,
a tó vize helyett kis, kék labdák közé lehetett "csobbanni" a gyerekeknek, ahol

önfeledten játszhattak. A rönkfa játszótéren a vállalkozó kedvű tanulók próbára tehették egyensúlyozási képességeiket. Az itt élő madarak közül közelről
szemrevételezték a gyerekek a kormoránokat, pelikánokat, gólyákat, baglyokat.
Tájház, halászskanzen és hagyományőrző baromfiudvar révén valóságos időutazást tehettek a XIX. századi világba. Az állatokat bemutató udvarokban a kecskéket, juhokat, szamarat szívesen nézegették, etették, simogatták a résztvevők. A
kiránduláson két fogásos, meleg ebédet
is kaptak a tanulók, melyet a Tavirózsa étteremben fogyasztottak el.
A pályázat adta lehetőségnek köszönhetően változatos, élménydús napot tudhatott magáénak az iskola 69 tanulója.
Köszönjük a lehetőséget!
Pataki-Tóth Julianna
kísérő pedagógus
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Tanévzáró a zeneiskolában

A hagyományokhoz híven idén is ünnepi hangversennyel búcsúztattuk az elmúlt tanévet. A Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában Emődön és a Tagintézményben Nyékládházán, összesen
207 tanuló kezdte meg zenei tanulmányit
2017 szeptemberében. Ebből, 91 tanuló
Nyékládházán, 116 tanuló pedig Emődön.
A 207 tanulóból 205-en vizsgáztak év végén. Az alapfokú művészeti osztályok elvégzését követően összesen 5 tanuló tett
sikeres alapvizsgát, közülük egy fő, Petruska
Petra Mária, klarinét szakos növendékünk
alapvizsgázott Emődön.
Az elmúlt tanévben a választható hangszerek palettáján újdonság volt a gitár oktatása, melyet az ütő tanszak ellensúlyozásaként indítottunk el. Várakozásainknak megfelelően a gitár roppant népszerűségnek
örvend már az első pillanattól kezdve, ezért
a jövő tanévben tovább bővítjük a gitár tanulásának lehetőségeit.
Ugyancsak örömünkre szolgál, hogy iskolánk névadójához híven, a hegedű tanszakon tanulók száma is növekszik.
Az örömünkhöz sajnos üröm is társul,
legalábbis ami a zeneiskola fenti, „B” épületét illeti, ahol a gitár mellett a rézfúvós, fafúvós és hegedűoktatás is folyik. Ennek a régi
épületnek az állaga messze elmarad attól a
szinttől, melyet a mai kor elvárásai mellett
jónak mondhatnánk. A Miskolci Tankerületi Központ, mint fenntartó, tett lépéseket
az állagmegőrzésre és megpróbált javítani
is a megörökölt épület állagán, de a hosszú
távú megoldás egyelőre még várat magára.
A hangszerekkel kapcsolatban viszont
nagyon jó híreink vannak. Az elmúlt tanévben tovább folytatódott a hangszerpark
felújítása, sőt kifejezett örömünkre szolgált, hogy a Miskolci Tankerületi Központ
minisztériumtól kapott két pianínója közül
az egyiket az emődi zeneiskolások vehették
birtokukba. Az 1 millió Ft értékű pianínó
egy kimagasló minőségű, Yamaha márkájú
hangszer. Akik ellátogatnak hangversenyeinkre, ők már hallhatták is növendékeinket
játszani ezen a gyönyörű hangszeren.
Ősszel további hangszerpark bővítést
remélünk, mely során a régi, elhasználódott hangszereket tudjuk majd újakra cse-

rélni. Reméljük, hogy az utóbbi 1-2 évben
a zeneiskolában lebonyolított milliós nagyságrendű hangszer felújítás, vásárlás így tovább folytatódik, és növendékeink megfelelő hangszereken tudják elsajátítani zenei
ismereteiket.
Iskolánkban nem csak a hangszerpark
fejlődéséről, hanem az iskolában folyó szakmai munkáról is érdemes említést tennünk,
hisz különösen örömünkre szolgál, és nagyon büszkék vagyunk a tanáraink és növendékeik által elért eredményeinkre:
Szakmai szempontból is mindenképpen
kiemelkedő eredménynek tudjuk be, hogy
iskolánkból két növendék nyert felvételt a
Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázumba.
Nyékládházáról Stefán János János
– Jazz zongora szakra, felkészítő tanára:
Berecki Zita. Emődről pedig Ragályi Tamara – fuvola szakra nyert felvételt. Felkészítő
tanára: Zsalakovics Éva.
Növendékeink mellett az őket felkészítő több tanár kollégáink is elismerésben részesült. Az idei évben először az iskola vezetése külön elismerésben részesítette azokat
a pedagógusokat, akik kiemelkedő szakmai
tudásukkal és munkájukkal segítik a zeneiskola növendékeinek fejlődését, zenei tudásuk gyarapítását.
Ebben az évben ketten vehették át ezt
az elismerést Emődön: Hutkainé Lövei Márta zongora szakos és Koleszár Zsolt rézfúvó
szakos kollégánk.
Az elmúlt tanévben számos olyan alkalom volt, ahol megyei, vagy országos szinten mérhettük össze tudásunkat más iskolák növendékeivel, sőt tanáraival. Tanulóink ezeken az alkalmakon sorra bebizonyították, hogy jó zenei képességekkel rendelkeznek, tehetségük kibontakoztatásában
élen járnak. Méltán képviselik a zeneiskolát és Emőd városát szűkebb és tágabb környezetünkben a megyehatáron belül és kívül egyaránt.
Emődről a következő versenyeken, találkozókon képviselték zeneiskolánkat növendékeink és nyertek díjakat, értek el szép
eredményeket:
XXVII. Regionális Hangszeres Verseny (Sátoraljaújhely) - A versenyen részt

Emődi Krónika

vett emődi növendékek: FUVOLA: II. korcsoport Teleki Senon – különdíj, Felkészítő tanár: Kerekes Eliza, III. korcsoport Ragályi Jázmin - III. helyezés, IV. korcsoport Bukta Bernadett - I. helyezés, Felkészítő tanár:
Zsalakovics Éva. KLARINÉT: II. korcsoport
Boros Panna – különdíj, Papp Dániel – különdíj, Felkészítő tanár: Barna Bettina, Zongorán közreműködött: Székelyné Ágoston
Ildikó. ZONGORA: Tergalecz Dóra – II. helyezés, Felkészítő tanár: Hutkainé Lövei Márta.
XVI. Megyei Rézfúvós Verseny (Sárospatak) - A versenyen részt vett emődi növendékek: Trombita I. korcsoport: Nagy
Béla, Tenor I. korcsoport: Farkas Botond - III.
helyezés, Lapostyán Milán, Tuba II. korcsoport: Halkó Gábor - II. helyezés, Felkészítő
tanár: Koleszár Zsolt, Zongorán közreműködött: Hutkainé Lövei Márta.
Felvételt nyert növendékeink a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumba: Fuvola: Ragályi Tamara, Felkészítő tanár: Zsalakovics Éva. Jazz
zongora: Stefán Dávid János, Felkészítő tanár: Berecki Zita.
IX. Csengettyűs találkozó (Parasz
nya) Harangvirág Csengettyű Együttes Tagjai: Besenyei Sára, Holczreiter Bálint, Holló Linda, Kerékgyártó Aida, Komlósi
Ákos, Komlósi Orsolya, Felkészítő tanár:
Székelyné Ágoston Ildikó
Zeneiskolai Fúvós és Ütőhangszeres
Tanárok III. Országos Versenye (Dombóvár) - Kerekes Eliza (fuvola) és Zsalakovics
Éva (fuvola) – bronz minősítés.
Táncoló Billentyűk - II. Zongorás Találkozó (Hernádnémeti) - Tergalecz Dóra Bronz minősítés, Felkészítő tanár: Hutkainé
Lövei Márta.
IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny területi Válogató (Eger) - A versenyen részt vett emődi növendékek: I. korcsoport: Ragályi Jázmin, IV. korcsoport: Bukta Bernadett, Felkészítő tanár: Zsalakovics
Éva.
XII. Muzsikáló Vidék (Emőd) - A találkozón részt vett emődi növendékek: Boros Panna (klarinét), Felkészítő tanára: Barna Bettina. Tergalecz Dóra (zongora) - Nívódíj, Különdíj, Felkészítő tanár: Hutkainé
Lövei Márta.

Görög - Katolikus hangverseny

Országos verseny

Május 24én került megrendezésre a Reményi
Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tavaszi hangversenye a Görög-Katolikus Templomban.
A hangversenyen népdalok, klasszikus zenei
művek, valamint görög-katolikus énekek csendültek fel, melyekkel zeneiskolánk tehetséges diákjai
gyönyörű zenés délutánt varázsoltak a közönség
számára.

Immáron harmadik alkalommal került megrendezésre a Zeneiskolai Fúvós és Ütőhangszeres Tanárok Országos Versenye Dombóváron. A közel 150 résztvevő az ország 67 különböző alapfokú művészeti iskoláját képviselte. A fúvós és ütős hangszerekkel való muzsikálást oktató tanárok előadásait egy hattagú szakmai zsűri értékelte. A Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola két pedagógusa: Kerekes Eliza és Zsalakovics Éva vett részt a versenyen, ahol
kamara kategóriában bronz minősítésben részesültek.
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10 éves az Emődi Pincegazdák Egyesülete

A pincegazdák összefogása eredményeként 2008.-ban megalakult az
Emődi Pincegazdák Egyesülete (EPE)
közhasznú szervezet 20 fővel. Alapító tagok: Szabó József, Czecze József, Dudás
Béla, Galuska Ferenc, Vargyasi Tibor, Borisz András, Ágoston Zoltán, Sánta Géza,
Kósa Lajos, Poráczki András Ágoston
Zoltánné. Az Egyesület elnöke Kósa Lajos, alelnöke Poráczki András volt.
Az egyesület célja:
• Emőd település történelmi pincesorainak megóvása,
• a pincék természetes és mesterséges
környezetének megőrzése,
• a borkultúra népszerűsítése,
• a hegyközségi szervezettel és a szőlő
egyesületekkel együttműködve borversenyek,
• pincelátogatások szervezése,

• Emőd idegenforgalmának elősegítése
és nem utolsó sorban
• a pincék vagyonvédelmének biztosítása.
Az elmúlt tíz év alatt számos rendezvény került megrendezésre. A „Föld napján” szemétszedés, borverseny, majális,
szüreti felvonulás, lecsó főző verseny, kocsonyabál és kocsonyaverseny.
A vezetőség mandátuma lejárt így
2018. április 06-án tisztújítás következtében új elnökség és vezetői tagok kerület
megválasztásra. A közgyűlés megköszönte a régi vezetőség munkát. Az új elnökség
célja, hogy 10 év munkáját tovább folytassa. A helyi civil szervezettekkel való szoros
együttműködés. A hagyományok ápolása,
értékeink megóvása a pincék között élet
felpezsdítése. Az újonnan megválasztott
elnök, alelnök és vezetőségi tagok számítanak elődeik szakmai tapasztalatára.

Szakállas Zsolt

A GÖNGYÖLEG
A lélektelen adomány, a csikorgó télben megtalálja párját,
a kvízjátékot.
A görbe hátú locsolókanna szégyelleni kezdi kopaszságát
és a pupillatágítóban
talál menedéket.
Sokáig úgy tűnik, hogy a hivatali sorban állás fényes együgyűsége okozza
a réveteg pamutgombolyag állandó pufogását.
De nincs ez így végtelen ideig; a kigolyózott kantárszár
pászmákat
ragaszt a közületekre, hogy rá kell döbbenjek; a kajla keréknyomok finanszíroztak eddig is mindennemű NASA kutatást.

A nihilbe vesző enzimeknek alanyi jogon jár a nyújtózkodás, - ebbe
nem is kötnék bele -,
ám a pici szektorokat megszidom; - már megint kibékíthetetlen ellentétet teremtettetek a természetes kiválasztódás
és a vendégmarasztaló
tulajdonságoktól roskadozó levitáció között! –
- Mi nem követtünk el semmit, csupán csak a kortárs gyászhuszárok filozófiai
nézeteiből merítettünk! – védekeznek hevesen ők
és sebtében ikreket kezdenek el kovácsolni széngáz-szagú
műhelyükben.
Íme a pásztor, aki farkasnak öltözött; most már teljesen
nyilvánvaló,
hogy ezek után az üstdob által felszippantott ágyékkötők
válópere következik.

Emődi Krónika
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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

Házasságkötési
hirdetmény
2018. május 26-án házasságot kötött

Csiszár Géza
és Vigh Dóra.

Impresszum
Kiadó:
Emőd Város Önkormányzata
Szerkesztő: Kovács Gabriella
Lapzárta: 2018. június 18.
Elérhetőség: Tel.: 46/476-156

szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Tördelés, nyomtatás:
Pető Nyomda
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2.
Tel.: 49/414-000

Az Emőd, Kossuth u. 114. sz. alatt összkomfortos családi ház eladó.

Érdeklődni: 06-20/550-5502, 06-70/290-3039
Megemlékezés
Nehéz az életet élni nélküled,
fájó szívvel siratunk tégedet.
Egész életeden át dolgozva éltél,
bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,

megpiheni tért dolgos két kezed.
Nagyon fáj a szívünknek,
hogy örökre itt hagytál.
Hiába várunk vissza,
többé nem jössz már.

Szabó József

volt emődi lakos
halálának 3. évfordulójára.
Bánatos felesége,
3 gyermeke és 5 unokája.
Nyugodj békében!

Megemlékezés
Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökké,
ha látni akartok nézzetek az ég felé.

Fájó szívvel emlékezünk
arra a szomorú napra mikor

özv. Lakatos Gézáné
sz.: Kopcsó Ilona

1 éve, 2017 június 23-án
Örökre itt hagyott bennünket.
Szerető lánya Évike és férje,
unokája Gergő és családja.

Emődi Krónika
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Tűzifa
tiszta bükk
hasított méteres
szálban 28.000 Ft/m3
rendelhető 6 m3-től

06-70/3845-283
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)

IDŐPONTVÁLTOZÁS!!!
A május 25-én betegség
miatt elmaradt előadás
új időpontja:

2018. július 13.
19 óra
A belépés díjtalan!

Mindenkit
szeretettel várunk!

Nyáresti kabaré sztárvendégekkel
Emőd, Szabadtéri Színpad 2018. 07. 21. 19.00 óra
Fellépnek:

Orosz Gy
örgy
stand

Bagi-Nacsa páros

-up humo

rista

A belépés díjtalan!

„Billegünk-ballagunk,
néha meg-meg
állunk...”

