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Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Egy álom beteljesülése
Régi álom vált valóra, amikor 2019. április 2.-án átvehettük, és másnap már munkába állíthattuk a Városgondnokság
vadonatúj, Dacia Dokker típusú kisteherautóját. Igaz, fél évet
várni kellett rá, de megérte a várakozás. A jármű nagy segítséget nyújt a megnövekedett ebédszállítási igények kielégítésében, így már kettő járművel tudják a munkatársaink a szociális ebéd kiszállítását végezni, lerövidítve ezzel a kiszállítás
idejét. Reméljük az érintettek megelégedésére.
Köszönetet szeretnék mondani Fekete Tibor Polgármester
Úrnak, az Önkormányzatnak és a Képviselő-testületnek, hogy
lehetőséget biztosított a jármű beszerzésére. Köszönöm!
Bódi Csaba intézményvezető - Városgondnokság

Rákóczi napok az iskolában
(cikk a 4. oldalon)
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Önkormányzati hírek

Emőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. április 17-én tartotta munkaterv szerinti ülését. Az első napirendi pontban az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést
tárgyalta meg a Képviselő-testület, majd elfogadta az Önkormányzati rendeletet. (E
lapszámban részletezzük a 2018. évi gazdálkodás főbb mutatóit. A rendelet a város
honlapján www.emod.hu megtekinthető.)
Ezt követően a Környezetvédelmi alap
2018. évi felhasználásáról szóló beszámolót
fogadta el a testület. Az Alap bevétele a talajterhelési díjak befizetéseinek átvezetéséből származik. Önkormányzati rendelet szabályozza, hogy mely környezetvédelmi célokra fordítható az e jogcímen elkülönített
bevétel.
3. napirendi pontban a 2018. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadására került sor.
Belső ellenőrzésre az Önkormányzatnál,
a Polgármesteri Hivatalnál, a Városgondnokságnál, az Emődi Gyermekálom Óvoda
és Bölcsődénél, az Emődi Idősek Klubjánál,
az Emődi Művelődési Ház és Könyvtárnál, a
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál és
az Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulásnál került sor, a
Képviselő-testület által jóváhagyott ellenőrzési tervben elfogadott témakörökben.
A belső ellenőrzés valamennyi ellenőrzés esetében megállapította, hogy az előírt
pénzügyi, számviteli, valamint gazdálkodási
szabályzatok megfelelőek, intézkedési terv
készítésére nem volt szükség.
A továbbiakban a 2019. évi költségvetési
rendeletet módosította a testület. A módosított önkormányzati rendelet a város honlapján www.emod.hu megtekinthető.

5. napirendi pontban a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést tárgyalta és
fogadta el a testület.
Jogszabály teszi kötelezővé az önkormányzat számára, hogy évente átfogó értékelés készüljön a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A jogszabályokban megfogalmazott tartalmi követelmények alapján kerültek bemutatásra:
- a települési demográfiai mutatók (különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira)
- az önkormányzat által nyújtott
pénzbeni, természetbeni ellátások,
- az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások.
Emőd Város Képviselő-testületének a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyban
2018. évben és a korábbi években hozott
döntései hozzájárultak ahhoz, hogy az átfogó értékelésben meghatározott mutatók lényeges, minőségi változást jelentsenek a településen.
Szintén szociális törvényből eredő kötelezettségnek tett eleget a Képviselő-testület a Tanyagondnoki szolgálat 2018. évben
végzett munkájának bemutatásával.
A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint
egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. Emőd-Istvánmajorban a kezdetektől, vagyis 1990 óta folyamatosan működik a tanyagondnoki szolgálat. A tanyagondnoki
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szolgálat működése a jogszabályi előírásoknak megfelel.
Ezt követően az Emődi Idősek Klubja
2018. évben végzett munkájáról számolt
be az intézményvezető. Emőd Város közigazgatási területén az Emődi Idősek Klubja (2019. jan. 1-jétől Emődi Szociális Szolgáltató Központ) integrált szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézmény. Önálló
szakmai és szervezeti egységként látja el a
személyes gondoskodás feladatait.
A szociális alapszolgáltatások biztosításával az intézmény olyan segítséget nyújt a
szociálisan és mentálisan rászorulók részére,
mellyel saját otthonukban és lakókörnyezetükben biztosítható az önálló életvitel fenntartása, valamint egészségi és mentális állapotokból vagy más okból származó problémák megoldása.
8. napirendi pontban a HVI Vezetőjének
előterjesztését fogadta el a testület. A 2019.
május 26-ára kiírt Európai Parlament tagjának
megválasztását lebonyolító Szavazat Számláló Bizottságok póttagjairól született döntés.
Ezt követően az Emőd, Kossuth u. 127.
szám alatti ,,Hizsnyik” ház felújítására kért árajánlatok alapján úgy határozott a Képviselő-testület, hogy összességében a legkedvezőbb árajánlatot tevő Nyikes és Társa Bt.-t bízza meg a felújítási munkálatok elvégzésével.
Döntött a testület az Egressy utcában
kialakult pincebeszakadás helyreállításáról is azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot
tevő GEOMÉP Kft.-t bízta meg a helyreállítási munkálatokkal.
Utolsó napirendi pontként a Vörösmarty, a Lévai, az Egressy, és Ifjúság utcák részbeni felújításával a Szilvási Építő Kft.-t bízta
meg a testület.
Zárt ülésen települési kérelmekről (letelepedési támogatások) születtek döntések.
Tóthné Bodnár Irén címzetes főjegyző

A város 2018. évi gazdálkodásáról
A Képviselő-testület a 2/2018. (II.23.) számú önkormányzati rendelettel fogadta el a
város 2018. évi költségvetését.
Az éves költségvetési rendeletben a 2018.
évi költségvetési bevételek tervezett ös�szege az előző évi maradvánnyal együtt
1.575.678.151 Ft volt, ami az év során
1.948.728.948 Ft-ra módosult. A tervezett
költségvetési kiadások összege 1.574.455.11
Ft-ról 1.929.322.132 Ft-ra nőtt.
A ténylegesen realizált bevétel (az előző
évi maradvánnyal együtt) 1.967.349.533 Ft,
míg a teljesített költségvetési kiadások ös�szege 1.299.467.868 Ft volt.
A bevételek 47,1 %-a támogatásból származott, 44 %-a az előző évben elnyert, de
2017. év végig fel nem használt pályázati forrásból származott. Az adóbevételek összege
mindössze 5 %-ot (!) tett ki.
A költségvetési kiadások döntő része, 55,6

%-a (722.228.659 Ft) az elmúlt évben is az intézményhálózat, a város működését szolgálta.
A szociális célú felhasználások összege a költségvetési kiadások 2,7 %-át kitevő 35.453.987
Ft volt. A tervezett beruházásokra, felújításokra fordított összeg 541.785.222 Ft tett ki,
amely összeg az összes kiadás 41,7 %-a.
A teljesség igénye nélkül kiemelek néhány
nagyobb beruházást és felújítást, valamint a
megvalósításuk érdekében 2018. évben felhasznált összeget:
- Művelődési ház és könyvtárt: 328.202.500 Ft,
- Gépbeszerzés: 8.763.000 Ft,
- Geleji úti konyha felújítása: 38.131.682 Ft,
- Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása:
28.273.581 Ft,
- Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
energetikai felújítása: 112.281.420 Ft.
Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása
kiegyensúlyozott volt. Pénzügyi eszközök hi-

ánya egyetlen betervezett beruházási, felújítási munka megvalósítását nem akadályozta. Az elmúlt évben is folyamatosan biztosított volt a fizetőképesség, hitel igénybevételére nem került sor! Az Önkormányzatnak
nem keletkezett adóssága a múlt évben.
Az elmúlt év végén 557.841.938 Ft maradvány keletkezett. Ez az összeg csaknem teljes egészében 2018. évben az Önkormányzat
számlájára utalt, különböző pályázati projektekhez kapcsolódik, így a keletkezett maradvány teljes egészében feladattal terhelt.
Ez úton is megköszönöm a lakosság támogatását, bíztatását, amit a munkánkhoz
nyújtottak.
Köszönöm a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények munkatársainak, valamint a közmunkások várost építő és szolgáló munkáját.
Fekete Tibor
polgármester
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Rákóczi-napok – 2019.
Hagyományainkhoz híven, a tavaszi szünet előtti napokon
emlékezünk meg névadónk születésnapjáról. Ilyenkor felforgatjuk kissé a tanítás rendjét, érdekes, színes programokkal
emlékezünk meg II. Rákóczi Ferencről, belecsempészünk valamilyen aktuális témát is és persze a közelgő húsvétra is gondolunk. Ünnepélyes iskolagyűlés nyitotta meg a rendezvényt,
zenével, verssel, közös dallal. A tárogató hangjára megkoszorúztuk Rákóczi szobrát, majd mindkét épületben elkezdődtek
a programok.
A felső tagozatban fordított órákon a diákok taníthattak,
majd digitális vetélkedőn mérték össze tudásukat az osztályok. Teremről teremre járva tablettel a kezükben, QR-kód leolvasásával kapták meg a feladataikat. Az alsóban délelőtt névadónk életével és korával ismerkedtek a tanulók a projektórákon. Délután versenyek zajlottak: interaktív vetélkedő Rákócziról és az elsősök szépíró „Aranyceruza” versenye. A második

Atlétika
2019. 04. 15. Onga Körzeti döntő II. kcs. Egyéni összetett verseny
- Teleki Senon 5.a III. hely
- Vróbel Kolos 5.b I. hely, megyei
döntőbe jutott
- Szomogya Botond 5.b X. hely
2019. 04. 16.
Onga Körzeti döntő - III.kcs.
Egyéni összetett lány
- Szatmáry Rebeka 6.b I. hely
- Panyicza Klaudia 6.b II. hely
III. kcs. Többpróba csapatverseny
lány - I. hely, ezzel megyei döntőbe
jutottak.
- Szatmáry Rebeka 6.b, Panyicza Klaudia 6.a, Rubos Leona 6.a, Szendrei
Arabella 6.a, Tamus Linett 7.b, Kovács
Henrietta 7.b, Dudás Kelli 5.a
Többpróba csapatverseny fiú III. hely
- Rémiás Áron 6.b, Lapostyán Milán
6.b, Dina Lőrinc 6.a, Fekete Dávid 6.a,
Horváth Imre 6.c, Kerékgyártó
Damján 7.b, Farkas Bálint 5.b
2019. 04. 16.Kispályás
labdarúgás - IV. kcs. Fiú
Körzeti selejtező győztes csapat
I. Emőd
II. Nyékládháza
III. Hernádnémeti
- Besenyei Bálint 8.a, Ludman Csaba
8.a, Tóth Dávid 8.a, Vróbel Kristóf 8.a,
Vágó Markó 8.a, Eszlári Ádám 8.a, Hajdu
Adrián 7.b, Holló Milán 7.b, Vécsi
Balázs 7.a

napon reggel a 3. évfolyamosok műsorával megemlékeztünk
a Föld napjáról. A felsősök projektórákon ismerkedtek Rákóczi életével: A Tenkes kapitányával idézték fel a kort, csoportmunkában minden feladat a témához kapcsolódott, sorversenyben korabeli öltözetbe bújtak a diákok. Egyéni Kahootvetélkedő tette izgalmassá a nap végét. Az alsósoknak ezt a
napot húsvéti kézműves foglalkozás és játszóház töltötte ki.
Bízunk benne, hogy minden tanuló gyarapodott tudásban,
fejlődött különböző képességek terén a változatos feladatok,
rendhagyó órák során. Abban pedig biztosak vagyunk, hogy
mindenki jól érezte magát, kellemes fáradtsággal ment a tavaszi szünetre. Köszönet a kollégáknak, akik pluszmunkával előkészítették a programokat, gratulálunk a sikeresen szereplő
osztályoknak és a versenyek győzteseinek.
Lapostyánné Dányi Katalin igh.

Versenyeredmények-alsó tagozat

Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület keretein belül működő Magyar Nótaszerzők és
Énekesek Észak-Magyarországi csoportja által szervezett népdaléneklési verseny:
- Varró Kira Jázmin 1.b 3. hely alsó tagozatos kategória
Felkészítő tanító: Pataki–Tóth Julianna
Törd a fejed!
Mezőcsát-matematikaverseny
- Szabó Zalán 2.b 1.hely
Felkészítő tanító: Bárány Bernadett
- Kis –Tóth Léda 4.a 5.hely
Felkészítő tanító: Stefánné Cserjési Katalin

„Aprók szava” mesemondó verseny,
Kisgyőr:
- Kiss Emma 1.b 1. hely
Felkészítő tanító: Szűcsné Kovács Tünde
- Kiss Luca 2.b 3. hely
Felkészítő tanító: Kövér Boglárka
II. Rákóczi F. Megyei könyvtár
„Rákóczi mondák illusztrációi”
rajzverseny
- Kiss Luca 2.b 7.hely
- Nagy Boglárka 4.a 8.hely
- Lukács Kende 2.b 10.hely
Felkészítő: Garanczné Nagy Ildikó

Felsős versenyeredmények (2018-19-es tanév):

Városkörnyéki angol
tesztmegoldó verseny:
- Tóth Zalán (8/ab) – 4. helyezés
Felkészítő: Homolyáné Márton Erika
- Tóth Lilla Boglárka (6/c), Tóth Lilla (7/a),
Farkas Panna (7/a), Garics Péter (7/a) – részt
vettek
Felkészítő: Kósáné Schalkház Erzsébet
Törd a fejed! - matematikaverseny:
- Ludman Csaba (8/ab) – 3. helyezés
Felkészítő: Tergaleczné Mátyás Edit
Zrínyi Ilona
megyei matematikaverseny:
- Szabó Zétény Attila (5/b) – 57. helyezés
(233 gyerek közül) – Vajtó Anita
Rákóczi megyei rajzverseny:
- Fehérvári Fanni (7/b) – 2. helyezés
- Tamus Linett (7/b) – 2. helyezés
- Horvát Erika (6/b) – 4. helyezés
- Horvát István (6/b) – 5. helyezés
Felkészítő: Garanczné Nagy Ildikó
Mezei futás körzeti döntő:
IV. korcsoport fiú csapat – 2. helyezés:
- Horváth Imre (8/ab), Ludman Csaba
(8/ab), Tóth Dávid (8/ab), Vágó Márkó

(8/ab), Vécsi Balázs (7/a), Vróbel Kristóf
(8/ab)
III. korcsoport lány csapat – 2. helyezés:
- Dudás Kelli (5/a), Kovács Henrietta
(7/b), Panyicza Klaudia (6/a), Szathmáry
Rebeka (6/b), Szendrei Arabella (6/a),
Tamus Linett (7/b)
IV. korcsoport fiú egyéni 3. helyezés:
- Vróbel Kristóf (8/ab)
Felkészítő: Hriczó Gyula
Asztalitenisz körzeti döntő:
Fiú csapat – 1. helyezés:
Dina Lőrinc (6/a), Lapostyán Milán (6/b),
Ludman Csaba (8/ab)
Fiú egyéni
2. helyezés: Ludman Csaba (8/ab)
3. helyezés: Dina Lőrinc (6/a)
Felkészítő: Hriczó Gyula
Futball, teremlabdarúgás körzeti döntő:
Fiú csapat – 2. helyezés:
Besenyei Bálint (8/ab), Eszlári Ádám (8/ab),
Hajdu Adrián (7/b), Holló Milán (7/b), Ludman
Csaba (8/ab), Tóth Dávid (8/ab), Vágó Márkó
(8/ab), Vécsi Balázs (7/a), Vróbel Kristóf (8/ab)
Felkészítő: Hriczó Gyula
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„Ipiapacs kikelet…”
Óvodánkban a tavasz érkezését több
néphagyományhoz kapcsolódó és zöld
jeles nap is jelzi.
Március 1-jén a télbúcsúztató kiszézéssel elűztük a telet és hamarosan már
a lányokat köszöntötték a kisfiúk, kedves tavaszi verssel, virággal, majd kezdetét vette a programok sorozata.
Számunkra különösen fontos, hogy
a gyermekek megismerjék, megszeressék szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetüket. A Gergely-járás
néphagyományait felelevenítve először
ellátogattak óvodánkba az első osztályos gyermekek, akik a tanító néni kedves iskolába hívogató meséjével mutatták be az iskolai élet szépségeit. Ezt követően a nagycsoportosaink részt vettek
egy tanítási órán, illetve a zeneiskola bemutató koncertjén, melyek ízelítőt adtak
az iskolás létből.
Majd tágult a világ a gyermekeink
számára, hiszen nagycsoportosainkkal
Miskolcra utaztunk csoportonként. A
Herman Ottó Múzeum Mezo-ZOOikum
kiállításán betekintést nyertünk a dínók
misztikus és hétköznapi világába egy interaktív időutazás során.

A társadalmi környezet megismerése közben az értékorientált közösségi
nevelés megalapozása és az életre való
felkészítés egyaránt megvalósult.
Közben nem feledkeztünk meg zöld
ünnepeinkről sem. A gyermekek kedvenc témája, a vízi világ felfedezése a
víz világnapja alkalmából mindig sok
új élményt, megtapasztalást rejt magában. Közvetlen közelről vizsgáltuk meg
az Emődi patak vizét, kísérleteztünk a
vízzel és kreatív alkotásokkal gazdagítottuk a gyermekek tevékenységeit.
A környezettudatos magatartás alakítása kapcsán jelenleg a Föld napja
ünnepéhez kötődően óvodánk udvarának szépítgetése, a szülők aktív támogatásával kertészkedés, virágültetés
munkálatai folynak.
A természethez való pozitív érzelmi
viszony kialakítása érdekében a megújult terepasztalunk bogárházzal bővült, a madárodúk új lakói pedig birtokba vehetik az új madáritatóinkat is. Ezáltal a gyermekek közvetlen közelről figyelhetik meg a természet apró csodáit.

Víz világnapja szellő
„Itt a tavasz, tudod-e?
Leheletét érzed-e?
Virágszájjal rád nevet
virágszagú kikelet.
Rádfüttyent egy bokorból,
füttyös madár torokból.
Rügyes ággal meglegyint
s érzed, tavasz van megint.”
(Gazdag Erzsi)
óvodapedagógusok

Föld napja Csillag3
Dínó kiállítás Holdfény-Csillag

Nőnap harmatcsepp

Szivárvány
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Húsvét

Már kék selyembe pompázik az égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák,
a földön itt-ott van csak még fehér folt,
a légen édes szellő szárnyal át.
Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.
S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt kelet felől egy sírnak mélyiből,
elrúgva a követ, fényes sebekkel
száll, száll magasba, föl az isten-ember.
(Kosztolányi Dezső)

Az április a húsvéti készülődés jegyében telt az Emődi Szociális Szolgáltató
Központban. Ünnepi asztali kosarakat,
tavaszi virágkoszorúkat készítettünk. A
vidám készülődés közben süteményrecepteket gyűjtöttünk, cseréltünk. A lelki
feltöltődést a csütörtökönkénti imanap
tette lehetővé.
Az ünnep elmúltával elkezdődött a
klubépület festése, az udvar és a kert
szépítése, rendezése.
Még ebben az évben folytatódik az
épület felújítása, szigetelése, valamint
egy nagyméretű klubszoba kialakítása.
A munkálatok befejezése után egy megújult, kellemes, esztétikus, tágas környezet várja majd az ide látogató tagokat.
Májusban a szokásos programok mellett tervezünk egy zenés- beszélgetős
grillpartit, amelyre minden kedves klubtagunkat szeretettel várjuk.

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.

Soriano nel
Cimino
2019.04.13.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Zeneiskolának ezt a fantasztikus lehetőséget, hogy gyermekeink egy ilyen csodálatos helyre eljuthattak.
Örök emlék lesz mindegyikük
számára. Óriási élmény volt nekik,
amit mi szülők is átélhettünk velük
együtt az egész hétre elárasztott fotók alapján. Márti, Zsolti köszönjük, hogy vigyáztatok, gondoskodtatok és egészségben hazahoztátok
gyermekeinket.
Köszönünk mindent.
Szülők

Emődi Krónika
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Karate verseny
2019. április 7-én rendezték
az Iwanch Kupa
elnevezésű országos karate versenyt.
Az Emődi Karate SE eredményei:
Karsai Dusán 2. helyezést,
Szabados Ignác 3. helyezést,
Szilágyi Levente 1. helyezést,
Besenyei Sára 2. helyezést
ért el kor és súlycsoportjában.

Szilágyi Levente

Karsai Dusán

Szabados Ignác

Megemlékezés

Siposné
Mester Irén
halálának
2. évfordulójára
emlékezik
Gyászoló családja

Gácsi Napsugár

Besenyei Sára

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
testvérünk

Tóth József
temetésére eljöttek,
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló Szerettei

Gácsi Napsugár, az Emődi Karate SE
legtehetségesebb versenyzője két év
versenyzői kihagyás után ismét indult
versenyen, és jó eredménnyel tért vissza.
2019. április 17-én rendezték az Erzsébet
Kupa elnevezésű nagyszabású nemzetközi karate versenyt Budapesten a Pesterzsébeti Sportcsarnokban, ahol négy
ország kiváló sportolói, köztük a magyar
élversenyzők is indultak. Itt Gácsi Napsugár a korosztályában és súlycsoportjában a 3. helyezést érte el.

Táncháztalálkozó
2019. 04. 06.

Köszönjük a városvezetésnek, hogy ott lehettünk!
VITYUKA

Emődi Krónika
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Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
áprilisi rendezvénye
Költészet napja
Magyarországon 1964 óta József Attila születésének napján április 11-én ünnepeljük a Költészet Napját. Ezen a napon irodalmi előadásokkal, szavalóversenyekkel, könyvbemutatókkal tisztelgünk a
magyar líra előtt. Intézményünk is rendhagyó irodalmi műsorral készült e jeles napra. Az összeállítás szereplői a kicsiktől az ifjúságon át, a felnőtt korosztályig képviseltették magukat. Elsőként Szűcs-Tilk Dánieltől hallhattuk Móra Ferenc Altatóját A
magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja Vass Albert, akiről az irodalomtörténet jó ideig tudomást sem vett.
Mára azonban az erdélyi mellett a magyarországi olvasóközönség körében is az
egyik legkedveltebb írónak bizonyult. Versei közül Kovács Géza a Magyar miatyánk,
Holczeiter Bálint Tavasz várás, míg a Te és
a világ című novelláját Kovács Gézáné olvasta fel. Zenei elemként Teleki Senon fuvolán Baklanova Körtáncát játszotta el,
Vurom Sándornétól a Kormorán együttes Isten ujja megérintett dalát hallhattuk, aki Juhász Gyula Szerelem című versét is felolvasta. Szakállas Zsolt, József Atti-

la És akkor, valamint az Alaphangon című
saját alkotását hozta el. Heltai Jenő kön�nyed, enyhe iróniával fűszerezett Három
patkány balladáját Szabó Judittól hallhattuk. Összeállításunk két legifjabb szereplői
Sebő Lilla, Nagy László Balaton, és Szűcs
Tilk Emma Nemes Nagy Ágnes Szetye Potya Péter című verseit mondták el. Zárásként Heiszman László, Varga Tibor Lesz-e a
mi országunk című versét olvasta fel.
Köszönjük a résztvevőknek, hogy
ezen a délutánon megosztották velünk
azokat a költeményeket, amelyek megragadták őket.

Egy testben két lélek
Nem szerencsés, kiváltképp nem, ha mindkettő erős. A hatás
ellenhatás érvényesül, a szenvedő alany pedig mindig a test és a
környezet. Az egylelkű emberek egy célért dolgoznak és élnek. Az
ilyen emberek a maguk területén sikeresek és ebből következően boldogok. A kétlelkűek, amikor egy tervet kidolgoznak, felépítenek, általában a tetteikkel azonnal hozzáfognak a lerombolásához. Az egyik lélek megöli a másikat, ezért sikertelenek és boldogtalanok. Ők mindig a környezetüket hibáztatják és az önmagukban rejlő gonoszt kevesen veszik észre. Akiknek a régmúlt időkben ez sikerült, azok megostorozták magukat. Manapság csu-

kott ajtónak rohannak, vagy tarkóra tett kézzel a földre fekszenek, vagy késztetést éreznek korláton való felmászásra, annak ellenére, hogy mások arra kérik őket, ne tegyék. Sokan vannak ők,
de egyenlőre még nem többen. A világunk azonban egyre megengedőbb a furcsaságokkal szemben és eljöhet az az idő, amikor
többen lesznek és eljöhet az az idő, amikor az egyik kultúra kioltja
a másikat, minthogy sokszor bekövetkezett már az emberiség történelmében. Ezt eddig megállítani sohasem sikerült. A káosz és a
pusztítás tehát elkerülhetetlennek tűnik, de talán mérsékelhető.
Tegyünk ennek érdekében.
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Gyógynövény
ismereti túra

Az Emődi Művelődési Ház és
Könyvtár gyógynövény-túrát
szervez Kisgyőrbe, melyet
Pászk Norbert
gyógynövényszakértő vezet.
Időpont: 2019. május 18.

Gyülekező: 9.00 órakor a
kisgyőri focipálya mellett.
Szeretettel várunk mindenkit!

Kérjük adója 1 %-ával támogassa
egyesületünket

Emődi Pincegazdák
Egyesülete
Adószám: 19335599-1-05
Impresszum
Kiadó: Emőd Város Önkormányzata, Szerkesztő: Kovács Gabriella
Lapzárta: 2019. május 20. (hétfő)
Elérhetőség: Tel.: 46/476-156 szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Tördelés, nyomtatás: Pető Nyomda Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Tel.: 49/414-000

Emődi Krónika

10

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)

Tojásfával készültünk az ünnepre…
Az Emődi Nagycsaládosok Egyesülete második alkalommal hívta a város lakóit a díszítésben való részvételre. Szerettük volna, hogy egy közös díszítéssel
elkészült tojásfa ékesítse a városközpontot húsvét közeledtével. Sajnáljuk, hogy
nagyon kevesen vettek részt, nem érezték sokan szívügyüknek a kezdeményezést, aminek talán közösségformáló ereje is lehetett volna. A nagyhéten mégis gyarapodtak a tojások, az óvodások
is meglátogatták kis kézműves remekeikkel a helyet. Húsvétra végül egészen szép kis fa díszítette a játszóteret.
Köszönjük azoknak, akik nem sajnáltak
időt, anyagiakat és hozzájárultak a díszítéshez. Köszönjük azt is, hogy vigyáznak rá, nem rongálják, tiszteletben tartják mások igyekezetét.
ENE vezetősége

E�Ő�� G��������

2019. május 19.

14-19 óráig

A Kossuth tér újra megtelik óriás szabadtéri játékokkal (óriáscsúszda, bungee jumping,
óriás trambulin, ügyességi játékok, akadálypálya, buborékfoci és még sok meglepetés)

A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!

