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Emődi Krónika
Tovább fejlődik, szépül városunk
2019. március 7-én délelőtt Tállai András miniszterhelyettes és Fekete Tibor polgármester a „Közintézmények energetikai korszerűsítése” projekt keretében átadták az Európai Uniós
forrásból felújított, Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
a Polgármesteri hivatal épületeit.
Az általános iskola 114 millió forint-, a hivatal pedig közel
36,5 millió forint összeget nyert korszerűsítésre a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében. Az épületeken a födém- és homlokzati hőszigetelés mellett megtörtént
a nyílászárók cseréje, napkollektorok telepítése valamint kazán- és radiátorcsere is.
Reményeink szerint a fejlődés nem áll meg, hiszen a készhez közel álló Művelődési Ház épülete után, bölcsőde és főzőkonyha építése vár új feladatként a városra.

Az 1848-49-es forradalomra és
szabadságharcra emlékeztünk
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Tisztelt Ünneplő Közösség!
Kedves Emődiek!
Március 15-e előestéjén őszinte tisztelettel köszöntöm mindnyájukat az
1848-49-es szabadságharc emlékére
rendezett ünnepségünkön.
A magyar nép 171 éve, minden évben tiszta szívvel, fenntartások nélkül
ünnepli a magyarság számára egyik legnagyobb, mára történelmivé vált magasztos eseményt. Emelt fővel emlékszik vissza a 171 éve lezajlott forradalom és szabadságharc példaértékű üzeneteire.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a
nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a
nemzeti mitológia részévé vált.
A mai napon ünnepet és egyben megemlékezést is tartunk. Ünnepet, mert 171 éve robbant ki a magyar forradalom és szabadságharc, amellyel a magyar nemzet jelentős lépést tett a függetlenség elnyerése, a feudális rend felszámolása felé. Az ünnep keretében megemlékezünk mindazokról,
akik részt vettek a szabadságharcban, akik feláldozták életüket a magyar szabadságért. Rájuk emlékezünk ezen a napon,
akik felismerték az egység határtalan erejét. Tetteikben végsőkig bízva, elszántan, reménnyel telve cselekedtek.
Március 15-én határon belül és határon túl, a magyarok
többsége tiszteletből kokárdát tűz a mellére. Azon hősök
iránti tiszteletből, akik részt vettek a forradalomban, akik a
szabadságharcban harcoltak. Olyan hősök Ők, akik nem nyerték meg ugyan a harcot, leverték Őket, de mégis eredményeket értek el Magyarország fejlődésében. Kivívták a nemzet
tiszteletét, és beírták nevüket a magyar történelembe.
Tisztelt Ünneplők!
1848 tavaszán forradalmak törtek ki szerte Európában. De
kimondható, hogy a magyar forradalom és az azt követő szabadságharc tartott a legtovább, ez volt a legmeghatározóbb
a történelemben.
Március 15-én a pesti fiatalok érvényt szereztek a – korábban megfogalmazott célkitűzéseikből, eszméikből kialakult
– híres 12 pontjuknak és jogokat, önállóságot követeltek a
magyarság számára.
A forradalmi eszmék szerzői a márciusi ifjak, akik közül
igen meghatározó személyek: Petőfi Sándor, Irinyi József, Jókai Mór, Vajda János, Vasvári Pál. Az ifjúság általi kezdeményezésre megmozdult az ország és a magyar nép hitt benne, hogy kezébe veheti saját sorsát. Hitt abban, hogy a magyaroknak joga van a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz, a szabadsághoz. A történelem azonban közbeszólt,
a birodalmak összefogtak a magyar nép ellen, és a hatalmas
osztrák és orosz túlerő leverte a szabadságharcot.
A világosi fegyverletétellel, majd később a komáromi
erőd feladásával ért véget a magyar forradalom és szabadságharc. Kegyetlen megtorlások következtek.
A megtorlás és a megfélemlítés azonban évszázadon át
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sem tudta kiölni a magyarokból azt, ami
egyszer már megtörtént. A megemlékezéseken, a múlt generációkon át történő felidézésén keresztül maradhatott
fel 1848 üzenete.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Az 1848-49 hősök példáján keresztül bennünk is éljen a tudat, hogy összefogva nagy eredményeket érhetünk el.
Az összefogáshoz bizalomra van szükség, amely nélkül sem az ország, sem
városunk nem működhet jól.
Minden nap azért dolgozunk, hogy
szebbé, élhetőbbé tegyük településünket.
Ahhoz, hogy a múltban és napjainkban kitűzött céljainkat meg tudjuk valósítani, továbbra is össze kell fogni és
bíznunk kell egymásban. Ez az egyetlen
helyes út, melyen járva meg tudjuk valósítani közös céljainkat, terveinket.
Egy közösség csak akkor érhet el eredményeket, ha vannak céljai, ha azok megvalósításában segíti egymást, ha támogató kezet nyújtunk egymásnak, ha összefogunk, ha bízunk egymásban, ha örülünk egymás sikereinek.
Az említettekre legyen példa a márciusi ifjak és az 184849-es szabadságharc hőseinek cselekedetei. A 48-as ifjak
példája minket is kötelez: minden tehetségünket, akaratunkat és tudásunkat a közösség érdekében a jobbításra kell
fordítanunk. Tanulnunk kell őseinktől, mind elszántságot,
mind összefogást.
Nemzeti ünnepünk alkalmából a külsőségek mellett valahogy ott legbelül a lélek is ünneplőbe öltözik! Büszkék vagyunk eleinkre és az ünnep alkalmából kimondatlanul is feltesszük a kérdést, hogy akár egyénileg, akár közösségi szinten mit tettünk, mit teszünk azért, hogy az elődöktől kapott
örökséget, magyarságunkat megőrizzük, új tartalommal és
értékekkel gyarapítsuk azt, hogy aztán tovább adhassuk a
jövő generációjának.
Tisztelt Ünneplők, Kedves Emődiek!
A Polgármesteri Hivatal előtti parkban áll az 1848-49-es
szabadságharc hősi halottjának, az 1819-ben Emődön született Debrődi János huszár őrmester – losonci temetőben
lévő – síremlékének másolata.
Debrődi János az 1849. március 24-i losonci csata egyetlen áldozata, aki ezzel a csata hőse lett.
Kevés olyan település van az országban, amelynek szülöttje az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősi halottja.
Ezért ezen a napon emlékezzünk településünk hősére is.
Tisztelettel kérem az emődieket, legyünk büszkék városunk
szülöttére! Ápoljuk és őrizzük emlékét!
Befejezésül kívánom, hogy településünk közössége tudjon mindig békében és egyetértésben ünnepelni. Adjon
hozzá erőt a hős magyarok tisztelete. Tanuljunk őseinktől elszántságot, kitartást és összefogást!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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BORSOD ABAÚJ ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL

KÖZLEMÉNY
A 2019/2020. tanév első évfolyamára történő
általános iskolai beiratkozás rendjéről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése szerint az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra – a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. § (1) bekezdése szerint az
iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat
benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon.
Mindezek alapján a beiratkozás időpontja:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között,
2019. április 12. (péntek) 8.00-18.00 óra között
Az általános iskolai beíratás eljárásrendjét részletesen a Rendelet 22-23. §-a szabályozza.
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a
fentiekben meghatározott időintervallum keretében köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes, vagy a választott köznevelési
intézmény első évfolyamára.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A Rendelet 22. § (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy az
adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyer-

Javaslat
PRO URBE díjra
Emőd Város Képviselő-testületének
9/2007. (IV.20.) rendeletével módosított 12/2002. (VIII.29.) rendelete alapján Pro Urbe kitüntetés adományozható azoknak az állampolgároknak,
akik jelentősen hozzájárultak a város
szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek
gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntetés adományozására a
Képviselő-testület jogosult. A kitüntetés adományozására írásban javaslatot tehet minden nagykorú emődi állampolgár. A javaslat beérkezésének
határideje: minden év május 31.
Kérem, hogy javaslataikat juttassák
el a polgármesteri hivatal titkárságára.
A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy nevét, a javaslat indoklását és a javasló személy nevét.

meket a szülő a szakértői bizottság véleményében, vagy a járási
hivatal végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben
köteles elbírálni, valamint a döntést a törvényes képviselővel
írásban közölni.
Az Nkt. 37. § (2) - (3) bekezdései alapján az intézmény által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet. A szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az
eljárást megindító kérelmet az adott intézmény fenntartójához
kell benyújtani.
A Rendelet 23. § (4) bekezdése szerint, a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a
kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha a
gyermeket az iskolában nem íratták be.
A Rendelet 23. § (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha
olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel, vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelésioktatási intézmény körzetében van.
Miskolc, 2019. március 8.
Dr. Stiber Vivien járási hivatalvezető sk.

Pályaválasztás - Zene

Sikeres középiskolai felvételi eredmények
2019. február és március hónapban zajlottak a Miskolci Bartók Béla Zene- és
Táncművészeti Szakgimnázium felvételi vizsgái.
Más középiskoláktól, gimnáziumoktól eltérően itt nem csak elméleti, hanem komoly gyakorlati elvárásnak is meg kell felelnie annak, aki ebben az iskolában szeretné folytatni tanulmányait. Az ide jelentkező tanulók a felvételi előtt több évvel
elkezdenek felkészülni, erre a megmérettetésre, míg végül csupán néhány percük
van arra, hogy a felvételi bizottságnak is bebizonyítsák szakmai rátermettségüket.
Büszkeséggel és nagy örömmel számolunk be arról, hogy az idei évben iskolánk
két tanulója sikeres felvételi vizsgát tett.
Bukta Bernadett fuvolán, Dendők
Balázs pedig harsonán kezdheti meg
a következő tanévet a Miskolci Bartók
Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumban. Felkészítő tanáruk fuvolából
Zsalakovics Éva, harsonából Szilágyi Csaba. A zenei elméleti tárgyakból Székelyné
Ágoston Ildikó és Vincze Gabriella készítette fel a tanulókat.
Szívből gratulálunk és további szép sikereket kívánunk.
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FELHÍVÁS
Kedves Támogatóink!
A „Gyermekálom” az Emődi Óvodásokért Alapítvány
évek óta eredményesen segíti az óvodás gyermekek
testi és szellemi fejődését.
Kérjük, célunkat segítse Ön is
adója 1%-nak felajánlásával!

Kérjük, támogassa adója 1%-val, vagy
adományaival a „Rákóczi” az Emődi
Iskoláért Alapítványt!
Adószám: 19334213-1-05

Adószámunk: 18431850-1-05

Köszönettel:
a Kuratórium tagjai

KÖZLEMÉNY
a 2019/2020. nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás rendjéről
Hivatkozva az 1997. évi XXXI.
törvény, a gyermek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló
42 / A. § - ra a bölcsődei ellátást a
gyermek 20 hetes korától 3 éves
koráig biztosítjuk.
Beíratás ideje:
2019. május 2-án, 3-án
(csütörtök, péntek) 8-16 óráig
Beíratás helye:
Emődi Gyermekálom
Óvoda és Bölcsőde
3432 Emőd, Geleji utca 21.
Beiratkozásra a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen.

A beíratáshoz szükséges okmányok,
dokumentumok:
- Bölcsődei felvételi kérelem (letölthető az
óvoda honlapjáról: www.oviemod.hu)
- a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)
- a gyermek nevére kiállított lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) és társadalombiztosítási igazolvány (TAJ kártya)
- a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány, lakcímkártya)
- mindkét szülő munkáltatói igazolása
- külön élő szülők esetében a gyermek elhelyezését igazoló dokumentum

A bölcsődei felvételnél
alkalmazandó döntési prioritások:
- A Pöttömke Mini Bölcsődében elsősorban az emődi lakosok gyermekei kerülnek elhelyezésre, akik Emődön állandó lakhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel, és ezt igazoló
lakcímkártyával rendelkeznek.
- Kereső tevékenységet folytató szülő,
aki az intézményvezető felé munkáltatói
igazolást nyújt be
A bölcsődei felvételről hozott döntés
határnapja 2019. május 31. A döntésről
szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre kézbesíti az intézmény.
Intézményvezetés

KÖZLEMÉNY
a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről
Hivatkozva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
8.§ (2) bekezdésére, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson köteles részt venni.
Beíratás ideje: 2019. május
6-án, 7-én, 8-án (hétfő, kedd,
szerda) 8-16 óráig
Beíratás helye:
Emődi Gyermekálom
Óvoda és Bölcsőde
3432 Emőd, Geleji utca 21.
Az Óvoda felvételi körzete:
Emőd Város Közigazgatási területe
Beiratkozásra a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen.

A beíratáshoz szükséges okmányok,
dokumentumok:
- óvodai jelentkezési lap
- a szülő (törvényes képviselő) személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány, lakcímkártya)
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat
vagy személyi igazolvány)
- a gyermek nevére kiállított lakcímét
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
és társadalombiztosítási igazolvány (TAJ
kártya)
Az óvoda integráltan nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermekek ellátását biztosítja.
Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2019. május 31. a döntésről szóló határozatot
a beiratkozáskor megadott címre kézbesíti az óvoda. (A nemzeti

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 49.§ (2) bekezdés, 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 20.§ (4)
bekezdés). A határozat ellen irányuló felül bírálati kérelmet
nyújthat be, a kézhezvételt követő 15 napon belül, Emőd Város Jegyzőjének címezve. (Emődi Polgármesteri Hivatala 3432 Emőd, Kossuth tér 1.)
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett
gyermekek szüleje, amennyiben gyermeke az óvodai kötelezettségét külföldön teljesíti köteles arról
a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő 15 napon
belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodás helye szerinti illetékes
jegyzőt.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján az
a szülő vagy
törvényes képviselő, aki szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az
óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

Intézményvezetés

Emődi Krónika

Második alkalommal került
megrendezésre Emődön a
Klasszikusok Könnyűzenei
Találkozója, melyet Tállai András
miniszterhelyettes úr támogatott
és nyitott meg.
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Emlékezzünk!

Az auschwitzi haláltábor 1945. január 27-én szabadult
fel, ennek emlékére az ENSZ Közgyűlése 2005-től január
27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította. A hozott határozatban hangsúlyozták,
hogy a jövő nemzedékei ismerjék meg és emlékeznek, a
túlnyomórészt zsidó áldozatokra.
A belügyminiszter rendeletére, a Borsod vármegyei Alispán
elrendelte 1944. április 16-án, hogy megkezdődjön a megye
zsidó lakosságának járási székhelyeken való tömörítése.
A mezőcsáti járás főszolgabírója a járás zsidó lakosságának
tömörítése tárgyában kiadott egy ütemtervet a községeknek.
„A járás zsidó lakosságának tömörítését Mezőcsát község belterületére a Munkácsi és Muhi utcákban – gettóban rendelem el.
… F. hó 20-án Emőd, Tiszapalkonya, Tiszaszederkény, Nagycsécs,
Nemesbikk, Hejőkeresztúr, Gelej zsidó lakossága indítandó útnak, oly időben, hogy 20-án reggel 10 órákkor a beköltözést is estére be is fejezzék”.
Minden olyan zsidót be kellet szállítani, akiknek a sárga csillag viselését előírták. A zsidókat, ‑ akik néhány kiló személyes csomagot vihettek magukkal – mind elvitték Emődről,
bele értve a gyerekeket, öregeket és a várandós nőket. A zsidó
családok összegyűjtésében és a gettóba szállításában a helyi
csendőrs aktívan részt vett és közreműködött. A zsidó lakosság kiürítése után az emődi szegény emberek költöztek a helyükre. Az elhurcoltak soha többet nem tértek vissza.
A mezőcsáti járásban összegyűjtött zsidókat utána a Miskolci Téglagyárba szállították és megkezdődött a deportálásuk. A téglagyárból őket, 1944. június 12 ‑15 között vagonírozták be és vitték az auschwitzi haláltáborba.
A sajnálatos zsidótörvényekkel, Ráv Slamo Paszternák: „A
miskolci és környéke mártírkönyvében” Emőddel kapcsolatos
részében, 11 családot összesen 25 főt köteleztek zsidócsillag
viselésére. Idézem:
„ 1. Braun Dezsőné (1902) a férje terménykereskedő volt, de
munkaszolgálatosnak hívták be. 2. Erdős Borbála (1900), 3. Erdős László (1898) az Erdős család terménykereskedéssel rendelkezett, a kereskedésük Emőd, Arany János utcán volt a mostani Kósa Bertalan, volt TSz elnök lakásának a helyén. 4. özv.
Fischer Simonné (1893) férje nagykereskedő volt, a római katolikus templom mellett laktak, 1948-tól a lakásban Éliás József gyári munkás költözött a családjával együtt. 5. Fischer Éva (1927), 6.
özv. Glattstein Vilmosné, (1869), 7. Glattstein Etelka (1907),
8. Glattstein Lajosné (Burger Ilona 1907), 9. Glattstein Ilona
(1933) a családnak volt vegyesboltja a Kossuth utcán, a Glattstein

Az 1941-es rendelet szerinti szabályos, sárga, 10 cm-es Dávid-csillag

Menyus, Vilmos és Menyhért munkaszolgálatra hívtak be, jelenleg a lakás átépítése után Karsai Ferenc kőműves mester és családja lakik benne. 10. Grünbaum Dezső (1900), 11. Grünbaum
Dezsőné (Glattstein Szerén (1906), 12. Grünbaum Imre (1934)
a Grünbaum családnak volt egy vegyesboltja a Hatrongyoson.
13. Klein József (1898), 14. Klein Józsefné (Zempléner Erzsébet (1916), 15. Malter Éva (1932), 16. Nyíri Gézáné (Erdős Olga
1898), 17. Nyiri Klára (1931), 18. özv. Schreiber Mórné (Blau
Betti (1860) terménykereskedő, 19. Schwarz Gábor (1929), 20.
Schwarz Zsuzsa (1932), 21. Schwarz Ernő (1897), 22. Schwarz
Ernőné (Schreiber Margit (1897), 23. Schwarz Ádám terménykereskedő volt a Kossuth utcai volt mozi helyén, munkaszolgálatra
hívták be. 24. özv. Czucker Zsigmondné (1860) és 25. Czucker
Ilona (1900)”
A holokausztnak (a görög eredetű szó jelentése „tűzben elégő áldozat”. A német SS-es alakulatok, Auschwitz (lengyel nevén Oswiecim) melletti megsemmisítő táborban és a közeli
Birkenauban (Brzezinka) sok zsidót és cigányokat égettek el.
A kezdetben munkatáborként is működő láger bejárata felett
cinikus módon tábla hirdette, hogy „A munka szabaddá tesz”
(Arbeit macht frei).
A tábort 1945. január 27-én a szovjet Vörös Hadsereg I. Ukrán Frontjának katonái szabadították fel, akik a táborban és
az alttáborokban mintegy 7500 végsőkig legyengült foglyot,
többségükben nőket és gyerekeket találtak. Ezt a napot az
ENSZ Közgyűlése 2005-től, a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította
Mi Emődiek is erre emlékezünk, és a meggyilkolt emődi zsidóság hiánya fájó és pótolhatatlan.
Emőd, 2019.
Czecze József
(Utóirat: aki, az emődi Zsinagógáról rendelkezik fotóval, azt kérem, szíveskedjen értesíteni az Emőd Városi Könyvtáron keresztül.)

Az auschwitzi koncentrációs tábor főbejárata (Forrás: Wikimedia Commons)

Glattstein Lajos szatócs boltja Emődön (Forrás: Czecze József)
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Véradás!

Köszönetnyilvánítás
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál
mindent, amiért küzdöttél.
Itt hagytál bennünket, mint a lenyugvó nap, emléked
szívünkben örökké megmarad.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, és akik
ismerték és szerették

KUSZTVÁN JÓZSEFNÉ
született Kiss Irén
(élt 87 évet)

volt istvánmajori, emődi, miskolci lakos
temetésén megjelentek, utolsó útjára
elkísérték, és jelenlétükkel osztoztak a
család fájdalmában.

A gyászoló család

A strucc
A szeme sarkából jobbra, balra tekingetve, a talajhoz egyre közelebb
hajolva, lassan a homokba fúrta a fejét. Veszélyt érzett, el kellett bújnia.
Amikor a feje teljes egészében eltűnt,
akkor megnyugodott, biztonságban
érezte magát.
A jelenetet egy ember az okos televízióján egy kényelmes karosszékből nézte és megállapította magában,
hogy a strucc bizony egy nagyon buta
állat, majd felállt, kiballagott a garázsba és kiállt az okos autójával úgy, hogy
az utánfutóval rátudjon csatlakozni.
Ezek után eme szállítóalkalmatosságot akkurátusan megpakolta, az eddig
a pincében tárolt, szeméttel degeszre tömött, fekete műanyag zsákokkal,

2019. április 24-én
(szerda)
14-18 óráig az Emődi
II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában
ismét véradás lesz.
Kérjük a város lakóit
minél többen jöjjenek.

Ady 100
Kerestem, kutattam, törtem a fejemet,
mert nem hagyta pihenni nyugtalan lelkemet.
Gátat láttam köztünk, hatalmasat,
melyet áttörni a test alkalmatlan,
de mivel a lélek halhatatlan
a kudarc elfogadhatatlan

Az elmúlt véradás alkalmával
is két műtét előtt álló
betegnek tudtunk segíteni
irányított véradással.
Örömmel töltheti el azokat,
akik így járulnak hozzá beteg
ember társaik gyógyulásához.
Köszönet érte.

és végül mikor együtt lebegtünk a gáton túl

-Véradásszervezők-

Klebovicz Gyula

kínosan ügyelve arra, hogy közben a
gondosan ápolt pázsitfűre rá ne lépjen, majd beindította az autót és elindult. A zúzottköves autóbeállón a fotocellás kapuig gurulva, megvárta amíg
az utcába éppen akkor bekanyarodó
kukás autó elhalad, majd értékes rakományával elindult a szokott helyre.
Odaérve, a zsákokat gyorsan ledobálta és visszaülve a volán mögé, barátságosan integetett a hasonló célzattal érkező gépjármű vezetője felé. Emberünk a fejét ekkor húzta ki a homokból és a hazafelé betonúton a szemében ott csillogott a jól végzett munka
öröme. Elégedetten konstatálta, hogy
megszabadult végre ettől a környezetszennyező, egészségkárosító, ronda
szeméttől.
Klebovicz Gyula

a vizek felett,
akkor szavak nélkül azt mondta nekem,
nyújtottam kezemet,
mert őrizted szememet.
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Emőd Város Önkormányzata
Szerkesztő:
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48-as Hősök útja 2.
Tel.: 49/414-000
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Emődi telephelyre, kereskedelmi cég

Raktáros munkatársat keres.
Feladatok:
- Raktározás
- Árumozgatás
- Áru összekészítése, csomagolása, kiszállítások előkészítése
- Beérkezett áru átvétele, megfelelő helyre való mozgatása
- Áru átcsomagolása, szortírozása
Elvárások:
- Jó fizikum, állóképesség
- Megbízható, pontos munkavégzés
- B kategóriás vezetői engedély
Előnyt jelent:
- Elektromos és dízel targonca vezetői engedély és gyakorlat
- Műszaki végzettség vagy tapasztalat
- Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
- B kategóriás vezetői engedély
Amit kínálunk:
- hosszú távú munkalehetőség
- alkalmazotti jogviszony
- azonnali munkakezdés lehetőség
Jelentkezni, fényképes önéletrajzzal:

email: info@metrade.hu

Emődi telephelyű, kereskedelmi cég

Területi Képviselő
munkatársat keres
Ügyfélkörünk bővítéséhez, meglévő partnereink megfelelő kiszolgálásához, valamint viszonteladói hálózatunk gyarapításához keresünk műszaki beállítottságú, agilis értékesítőt.

Főbb feladatok, munkák:
• Ipari csomagoló termékeink értékesítése, disztribúciójának fejlesztése
• Folyamatos kapcsolattartás üzleti partnereinkkel
• Rendszeres vevőlátogatás
• Új vevők felkutatása
• Viszonteladói hálózat bővítése
Az álláshoz tartozó elvárások:
• Területi értékesítésben szerzett tapasztalat
• Középfokú végzettség
• Gépjárművezetői engedély (B kategóriás jogosítvány)
• csomagolás technológiához szükséges műszaki beállítottság
• Alapvető Microsoft Office programok ismerete
• Kiváló kommunikációs készség
• Dinamikus, jó fellépés és tárgyalási készség
• Megbízhatóság
Jelentkezni, fényképes önéletrajzzal:

email: info@metrade.hu

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)
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Lehetőségek a seregben,
avagy „seregnyi lehetőség”

Átfogó szervezeti és technikai fejlesztések, új, modern eszközök, növekvő illetmény. Ezekkel a szavakkal jellemezte nemrégiben a Magyar Honvédség jövőjét Dr. Benkő Tibor honvédelmi
miniszter. A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program célkitűzése egy szellemiségében, kiképzettségében és eszközeiben is megújult, hatékony, ütőképes haderő létrehozása. A
program része a katonai életpályamodell megújítása és a honvédség létszámának növelésével összefüggő toborzó tevékenység erősítése is. A honvédség számtalan lehetőséget és átjárható szolgálati formákat kínál a katonai pálya iránt érdeklődőknek.
Nagy Géza őrnagytól, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Katonai Igazgatási Érdekvédelmi Irodavezetőjétől kérdeztük, hogy a „honvédség kapujában”, azaz a
toborzóirodáknál mit tudnak ajánlani az érdeklődőknek.
Őrnagy Úr, az Ön által vezetett szervezet felelős a katonai
toborzás sikeres megvalósításáért a megyében. Mi a toborzók fő feladata?
- Idén lesz 15 éve annak, hogy a Magyar Honvédség önkéntes haderővé vált, így a honvédség beosztásainak feltöltése, az
utánpótlás biztosítása toborzás útján történik. A katonai szolgálat ma már nem kötelező, hanem önként választott szolgálat
és hivatás. Nekünk, toborzóknak egyik elsődleges feladatunk,
hogy minél szélesebb körben megismertessük azokat a lehetőségeket, amelyeket a haderő kínál a hivatásos, a szerződéses
vagy a tartalékos szolgálat kapcsán.
- Amennyiben valaki szeretne katona lenni, mit tud kínálni a sereg a leendő munkavállalóinak?

- A haderőfejlesztési programnak köszönhetően, annak fokozatos megvalósulásával, minőségi körülményeket, korszerű technikai eszközöket és versenyképes jövedelmet ígér a honvédség a
katonáinak, honvédelmi alkalmazottainak. Jelenleg a szerződéses szolgálatot vállalók esetében az érettségivel rendelkező katonák kezdő fizetése havonta bruttó 277.000 forint, de az alapfokú végzettséggel rendelkezők is mintegy bruttó 234.000 forintot
vihetnek haza. Ez az összeg pedig a seregben eltöltött évek folyamán növekszik. Az alapfizetés mellett a katonák étkezési és utazási támogatásban is részesülnek, illetve számos plusz juttatás
valamint az esetleges többletmunkáért járó kifizetés is tovább
növelheti ezt az összeget.
Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők, továbbtanulási
szándék esetén jelentkezhetnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán indított szakokra és az MH Altiszti Akadémia új, Acélkocka elnevezésű altisztképzésére. A tanfolyamrendszerű, 1 év időtartamú altisztképzésre minden 18. életévet betöltött, érettségizett személy jelentkezhet, aki megfelel az előírt egészségügyi, pszichikai és fizikai követelményeknek. A rendszer előnye, hogy már a tanulmányok
alatt is havi jövedelmet folyósít a honvédség, amely a már említett, érettségivel rendelkező katonák kezdő alapfizetésével megegyező összeg. A képzés befejezését követően, a választott szakterületen, hivatásos őrmesterként kezdhetik meg pályafutásukat
a végzettek. Az illetményük ekkortól pedig már bruttó 310.000
forint lesz.
- Szintén sokat hallott téma napjainkban az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat, melyre ugyancsak várják
a jelentkezőket.
- Igen, erre a szolgálati formára is várjuk a honvédelem ügye
iránt érdeklődő, elhivatott állampolgárokat. Ez a lehetőség elsősorban azoknak szól, akik tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni a lakóhelyük, lakókörnyezetük védelmi feladataiban. Ők az évi húsz napos kiképzés mellett veszély- és katasztrófahelyzet (pl. árvízi védekezés)
elhárításában, rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különböző díszelgési feladatokban vehetnek részt. A tartalékosok felkészítése és alkalmazása alapvetően a lakóhelyhez tartozó járásban, megyében történik. A szolgálatért természetesen a területvédelmi tartalékosok is különböző juttatásokban részesülnek, mint például szerződéskötési díj, rendelkezésre állási díj, illetve a tényleges szolgálatuk ideje alatt beosztásuknak megfelelő fizetést kapnak.
Már csak egy utolsó, ám annál fontosabb kérdés maradt
hátra: hol lehet jelentkezni katonának?
- A toborzó irodák várják a katonai pálya iránt érdeklődőket
a megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálatokon. Miskolcon személyesen a Hatvanötösök útja 2 szám alatt lehet velünk találkozni. Jelentkezni a Kormányablakoknál kijelölt ügyintézőknél vagy
akár online, a www.iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.hu internetes oldalakon is lehet. Az Irány a sereg weboldal a Magyar
Honvédség karrieroldala, ahol mindenki választ kaphat a katonai
szolgálati formákkal kapcsolatos kérdésére.
Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság 4. Katonai Igazgatási Érdekvédelmi Iroda
Cím: 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2.
Telefon: +36 (46) 327-245; E-mail: borsod.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadás rendje:
hétfő - csütörtök: 8:00-15:30 péntek: 8:00-12:00

Az Észak-Magyarország napilap is írt az épülő művelődési házunkról:

Emőd egyik büszkesége lesz
„Emőd – Hamarosan elkészül Emőd város várva várt művelődési háza.
Emőd központjában, a városon áthaladó 3-as főközlekedési
út mentén a múltban még egy nagy kiterjedésű, jellemzően mély
fekvésű zöldterület terült el, amelyet középen patak választ ketté. A terület északi és keleti részét a város fokozatosan, több lépcsőben urbanizálta: a városháza, a patak és a 3-as út közötti területen gyönyörű díszpark és játszótér szolgálja a városlakók kényelmét. A patak túloldala azonban – amelyet Gátszögnek hívnak – egészen a legutóbbi időkig mezőgazdasági művelés alatt
állt. Ezen a területen ma már a város új művelődési háza nőtt ki
gombamód a földből.
A kultúra otthona
Ahhoz, hogy művelődési háza legyen Emőd városának, az is
kellett, hogy a kormány támogatást ítéljen meg az intézmény
megépítésére. Miután az megtörtént, felgyorsultak a dolgok és
ma már ott tartunk, hogy az épület áll, és nem kell már sok időnek eltelnie ahhoz, hogy az építő cég átadja a kulcsokat a városnak, és élettel teljen meg a művelődési ház.
Fekete Tibor polgármester elmondta, hogy utoljára talán a
nyolcvanas években volt művelődési háza Emődnek. Akkoriban a
református templom közelében működött az intézmény, amelyben mozi is volt. A szomszédos épületben könyvtár volt, majd a
két ház idővel összeépült, a mozi tönkrement, ezzel együtt pedig

Kívülről már látszik, milyen lesz Emőd művelődési háza
© Fotó: Szaniszló Bálint
megszűnt az emődi művelődési ház. A kulturális rendezvényeknek – az utóbbi években – az iskola aulája adott otthont, illetve
a szabadtéri programokat a városháza melletti parkban rendezték. A városi ranghoz méltó új művelődési ház megépítése ezen a
helyzeten változtat, mégpedig forradalmian.
Folyamatos fejlődés
Emőd minden lehetőséget megragad a város fejlesztése érdekében. A közelmúltban energetikailag megújították az általános
iskola, valamint a polgármesteri hivatal épületét."
ÉM-SZB

Szociális Szolgáltató Központ Emődön
(276 emődi lakosnak segítünk nap, mint nap)

Hosszú előkészítő munka után, január elsejétől létrejött az új emődi intézményünk.
Korábban a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat az ongai
központ irányította, amelynek finanszírozása anyagi terhet jelentett az
önkormányzatunk számára.

Tavaly nyáron született meg az elhatározás városunk vezetői részéről
egy új, komplex szolgáltatást nyújtó intézmény létrehozásáról. A Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat mellett bővült a nappali ellátást
igénylők száma is. Húsz főről ötvenre növekedett az ellátottak köre, valamint a szociális étkeztetést is közel
kilencvenen veszik igénybe.
Ehhez meg kellett teremteni a működés jogi, intézményi, gazdasági és
személyi feltételeit.
Az engedélyeztetés hosszú folyamat volt, melyhez néhány kollégánk
kitartó munkájára volt szükség.
Az Emődi Szociális Szolgáltató Központ ellátási területei:
- Nappali ellátás (Idősek Klubja)
- Házi gondozás és szociális segítés
- Szociális étkeztetés
- Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat

A különféle munkaterületeken
négy fő szociális gondozó, két fő családsegítő munkatárs, öt fő szociális kisegítő és egy intézményvezető
dolgozik.
Szeretném megköszönni Emőd
Város Önkormányzatának a sok segítséget, a munkánkhoz nyújtott folyamatos támogatást, amely lehetővé teszi a szolgáltatások minőségének javulását.
Nagy örömünkre szolgál, hogy
programjainkat ilyen szép számmal
látogatják, egyre többen vesznek
részt aktívan a foglalkozások megtervezésében, lebonyolításában. Az
együtt töltött kellemes napok közelebb hozzák egymáshoz a résztvevőket, több baráti társaság szerveződött az elmúlt hónapokban.
A jövőben szeretnénk ellátogatni
valamennyi városunkban szervezett
közéleti eseményre, rendezvényre, a
Művelődési ház programjaira, színesítve ezáltal az ellátottjaink mindennapjait.

Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
áprilisi programjai
KÖLTÉSZET NAPJA

Emődi Gasztro Klub

2019. április 12. 17.00 óra

2017. április 11. 17.00 óra

Hazánkban 1964. óta József Attila
születésnapján, április 11-én
ünnepeljük a költészet napját.
Ebből az alkalomból, másnap irodalmi esttel tisztelgünk a tragikus
sorsú poéta emléke és a magyar
líra előtt.
Az előadók emődi gyerekek és
felnőttek lesznek.
Mindenkit szeretettel várunk!
/Helyszín: Gyermekkönyvtár/

AJURVÉDA - Az indiai
gyógyászat
Vendégünk Pászk Norbert, a Diósgyőri várgyógynövényszakértője,
reflexológus, fülakupunktúrás
addiktológus, természetgyógyász.
Szeretettel várjuk az egészséges életmód és az önfenntartás iránt érdeklődőket.
/Helyszín: Igazgatási Épület emeleti
előadója/

VIRÁG HELYETT…
Immár hagyományosan, március 8-án szórakoztató műsorral kedveskedünk a hölgyeknek.
Idén Balássy Betty és Varga Feri volt a vendégünk.

