2019. augusztus XXII. évf. 8. szám

Emőd Város Önkormányzatának Lapja

Emődi Krónika
„EMŐDIEK AZ EMŐDIEKNEK”
Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját

az Emődi
Művelődési Ház
és Könyvtár
megnyitó
gálaestjére

Óvodások

2019. szeptember 27-én
18.00 órára.
A gálaesten bemutatkoznak a település
tanulói, a hagyományőrző és önművelő
egyesületek, csoportok.

Iskolások

Emődi Pincegazdák Dalárdája

A rendezvény célja, hogy az új
Művelődési Ház színpadán először a helyi
értékeket mutassuk be.
A rendezvényre a belépés díjtalan.
Barátság Nyugdíjas Klub

Mindenkit szeretettel várunk!

Vityuka

Polska Drenka

Emőd Város Fúvószenekara

AUGUSZTUSI RENDEZVÉNYEINK KÉPEKBEN
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„Köszönöm az emődieknek, hogy 3 és fél éven át
szolgálhattam a települést”
Interjú Fekete Tibor polgármesterrel
Hogyan kezdődött a polgármesterséged, hogyan jutottál arra a döntésre, hogy elvállalod ezt a nagy feladatot?
Sokak előtt ismert, hogy évtizedek óta részt veszek az önkormányzat munkájában. Azt is sokan tudják, hogy a 2014-es választást követően milyen helyzet alakult ki Emődön,
amit többen nem fogadtunk el. Az akkori választáson elnyert mandátumomat nem vettem át, mert úgy gondoltam, hogy a nyertes polgármesterrel
és a testületi tagok egy részével nem
lehet a települést működtetni, építeni.
Aztán négy esztendeje, augusztus 28án négyen felkerestek a lakásomon, s
azt a kérdést tették föl, hogy egyetértenék-e a változtatással. Erre a kérdésre természetesen igent mondtam. Az
volt a véleményük: csak akkor lehet
változás, ha elindulok az önkormányzati választáson. Így született meg a
döntés, hogy a 2016. februári időközi
választáson el fogok indulni.
És ez végül is sikert hozott.
Igen, de ezt valójában nem én fogom minősíteni, hanem a lakosság
minősítette akkor is és ma is. Én nem
bántam meg az elmúlt három és fél
évet, de hogy a szavazók jól döntöttek-e azt, majd most fogják mérlegelni, és ennek tükrében fogják meghozni a következő döntést. Én nem készültem soha arra, hogy Emődön polgármester legyek. Ha nincs az akkori helyzet, én nem vagyok Emődön polgármester. Nem voltak ilyen ambícióim,
mert én a szakmát műveltem, nekem a
szakmai egzisztenciám, elfogadottságom, anyagi elismertségem megvolt.
A napi munka mellett 23 évig tanítottam a mérlegképes könyvelői képzés
keretében és éveken keresztül vizsgaelnök voltam. Több mint negyven évet
töltöttem a tanácsi, majd önkormányzati gazdálkodásban, tehát belülről
láttam, hogy milyen nehézségekkel jár
a polgármesterség.

Milyen érzés volt átvenni a mandátumot?
Felemelő érzés volt. Az életemnek
egyik legszebb pillanata volt az eskütétel.
Bizalmat kaptál az emberektől,
megvolt a kellő gazdasági tapasztalatod, de új területekkel /szociális,
kulturális stb./ is meg kellett ismerkedned. Mik voltak az első lépések?
A legfontosabb feladatnak a nyugalom helyreállítását tartottam, mert fölbolydult méhkas volt a település, nem
voltak minden esetben jók az emberek közötti kapcsolatok. Egy szétvert hivatallal, feszült, bizonytalanságban lévő intézményekkel találkoztam az első napokban. Csaknem mindent újra kellett építeni. A 16 fős hivatalból tízen elmentek, nem volt városgondnokság vezető, nem volt művelődési ház vezető. Ezek voltak az első
megoldásra váró jelentősebb feladatok. Hangsúlyozom, tehát a nyugalom
megteremtése volt a célom.
Mi nem foglalkoztunk az előző időszakkal. Sem a képviselő-testület, sem
én nem akartam átvilágítani a másfél
évet, nem akartunk visszafelé tekinteni. A jövőt kellett építeni, dolgozni akartunk. Azt remélem, hogy az eltelt három és fél év után látszik, hogy
azonnal elkezdtük a munkát, amit a
mai napig folytatunk. A február végi

választás után júliusban már aszfaltoztuk a Tompa, Petőfi és Kölcsey utcákat,
nem sokkal később pedig elkezdtük a
művelődési ház tervezését.
Nagyon jó csapatot sikerült „összerakni” a hivatalban is, és az intézményeknél is. Köszönöm azoknak, akik
visszajöttek a polgármesteri hivatalba dolgozni, élükön címzetes főjegyző
asszonnyal. Köszönöm az intézményvezetőknek a hozzáállását, az együttműködést.
A kezdeti lendületet követően, amikor az emberek látták, hogy megmozdult a város, jöttek az újabb és újabb
ötletek, kívánságok, melyek nagy részét nem lehetett felelőséggel bevállalni. Nem akartunk „karcsú” költségvetést, hanem arra törekedtünk, hogy
az minél kövérebb, minél teltebb legyen.
Mindenki látja a településen,
hogy épül, szépül, fejlődik a város.
Melyik elvégzett munkára vagy a
legbüszkébb?
Nem gondolkodtam el azon, hogy
melyikre vagyok a legbüszkébb. Nem
nekem kell büszkének lennem, hanem a településnek, mert - az anyagiakban nem dúskáló - kisvárosnak sikerült jó néhány felújítást, fejlesztést,
korszerűsítést elvégezni. Ezek közül
szeretnék néhányat kiemelni: sportöltöző felújítása, általános iskola „A”
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épület-, polgármesteri hivatal energetikai felújítása, Geleji úti óvoda
konyhájának korszerűsítése, művelődési ház építés, utak rendbetétele,
stb. Én inkább hálás vagyok a sorsnak, hogy részese lehettem ezeknek
a munkáknak. Nem a büszkeség tölt
el, hanem a hála. Mindegyiknek nagyon-nagyon örülök, de az örömöm
akkor teljes, ha az emődiek többsége
is örülni tud, szeretettel fogadja és
kezeli ezeket az eredményeket.
Itt fontosnak tartom megemlíteni,
hogy én a polgármesterséget szolgálatnak tekintem. Aki ebben a hatalmat látja, az elveszett, és el is fog
veszni a jövőben is. Egy ilyen településen nincs elefántcsonttorony, nincs
polgármester-szék: szolgálat van.
Te nem az a polgármester vagy, aki
ül az irodájában telefonon, e-mailen keresztül irányítja a települést.
Te arról vagy híres, hogy ott vagy
minden munkánál.
Én örülök és köszönöm, ha vannak néhányan, akik ezt így látják.
Egyes vélemények szerint már „hírhedt” is ez a jelenlét, hogy mindenütt ott vagyok, hogy mindent látni
akarok. A folyamatos helyszíni jelenlét nem a kollégák iránti bizalmatlanságról szól. Döntéseket felelőséggel
meghozni csak akkor lehet, ha saját
magam is látom a folyamatban lévő
munkákat. Tehát fontosnak tartom,
hogy magam éljek meg, lássak bizonyos helyzeteket, hogy mi történik a
településen. Ez a település nem akkora nagy, hogy ezt ne lehetne megtenni.
Mondhatjuk, hogy a város irányítása olyan, mint egy háztartás, csak
egy kicsit nagyobb?
Határozottan mondhatom, hogy
igen, csak a döntés meghozatala bonyolultabb. Sokszor mondom, hogy
a négytagú családban sem egyszerű meghozni a döntést, mert előfordulhat, hogy mind a négyen különféle véleményt képviselnek. Mint a családban, az önkormányzatnál is át kell
tekinteni az elképzeléseket, a lehetőségeket, és ezeket kell összehangolni! Ha ez sikerül, akkor haladhatunk
előre. Ezért fontos, hogy a képviselő-testületben hasonló értékrendet
képviselő emberek legyenek. Nem
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gondolkodhatunk mindenben azonosan, de a főbb iránynak azonosnak
kell lennie. Ez csapatmunka, benne
az intézményekkel, a hivatallal és a
testülettel. Ha a testület nem szavazza meg a hivatal és az általam előkészített, előterjesztett anyagokat, akkor a legjobb ötleteinkből sem lesz
semmi.
Úgy tűnik, hogy a 2019-es választásokra is összeállt egy csapat, melynek tagjaival szívesen dolgoznál.
Jól fogalmaztál, szívesen „dolgoznék.” Remélem, az látszik, hogy fiatalítani szerettem volna. A hét fős csapatnak 44,7 év az átlagéletkora. Én a
66 évemmel elég tisztességgel elrontom ezt az átlagot. Az új jelöltek közül négyen még a mandátummal bíró
testületből kerülnek ki és két új fiatalembert szeretnék bevonni. Ehhez kérem a lakosság támogatását, hogy egy
megfiatalított, megfrissült csapattal
tudjuk ezt a következő ciklust elkezdeni.
Nem gondolom, hogy most itt a teljes programot ismertetni kellene,
mert nyilván annak lesz fóruma. Az
előttünk álló ciklus alapvető elképzeléseiről eshet szó?
Sikeres választást követően egyik
legfontosabb feladatnak tartom a kisvárosi arculat további alakítását, erősítését. Az ipari parkok 20-25 km-es
körzetben találhatóak nem valószínű,
hogy Emődön egy új létesülhetne. Nálunk korábban sem voltak gyárak, üzemek. Az emődiek nagy része mindig
is eljárt a településről dolgozni. Ezért
lehetne Emőd az a kulturált kisváros,
ahová jó hazatérni. Szeretném, ha kiérdemelnénk a zöldövezeti kertváros
jelzőt. Ez viszont hosszabb időt igénylő feladat.
Nagyon fontos lenne megépíteni a
bölcsődét, valamint a hozzá kapcsolódó 500 adagos központi konyhát, és
az új étkezdét. Ezeket tartom a legnagyobb feladatnak.
Azt is látom, hogy nagyon nagy
igény mutatkozik a bentlakásos szociális otthon létrehozására, majd fenntartására. Sajnos a központi költségvetés ezt az önkormányzati elgondolást nem nagyon preferálja, elsősorban a családoktól várja az idősek gondozását.

Feltétlenül meg kell csinálni a járdákat. Kossuth utca nagy része még ma
is szinte járhatatlan. Szeretnénk eljutni
a katolikus templomig az időszak végére. A tervek között szerepel a nem
a városközpontot érintő utcák járdáinak, közterületeinek felfrissítése, felújítása. Ha már itt tartunk, én szeretném megemlíteni, hogy nagy lehetőséget látok a közmunkában. A három és fél év alatt számítottam a munkájukra, s számítok a következő időszakban is. Köszönöm a közmunkások munkáját, mert sokat tettek azért,
hogy a település arculata változzon.
Mindent elkövetünk majd annak érdekében, hogy a lakosság száma ne
csökkenjen tovább. Fontos cél a fiatalokat itthon tartani. Ezért találtuk ki
és vezettük be a letelepedési támogatást, amely nagy érdeklődésnek örvend.
Fontos feladatunknak tartjuk azt is,
hogy az új művelődési házat élettel,
tartalommal töltsük meg. Ennek keretében szeptember 27-én, házavató
gálaestet szervezünk, kizárólag a helyi
kultúrcsoportok, civil szervezetek közreműködésével.
Igyekszünk továbbra is a lakosság
széles körét - a bölcsődésektől a hetven éven felüli korig - támogatásainkkal megcélozni. Iskolakezdési támogatást vezettünk be ettől az évtől az általános iskolások részére. Szándékaink
szerint továbbra is fenntartjuk a korábbi években bevezetett, középiskolásoknak és egyetemistáknak nyújtott
beiskolázási támogatást, valamint a 70
éven felülieknek adott juttatást.
Hogyan érzed magad három és fél
év után és egy új választás előtt?
Nagy szeretettel és tisztelettel köszönöm a három és fél év alatt kapott
bíztatást támogatást. Ez jól esett és a
mindennapi munkánkhoz hallatlan
nagy erőt adott a testületi tagoknak,
és személy szerint nekem is. Azt kérem
azoktól, akik értékelték és értékelik a
munkánkat, hogy támogassanak szavazataikkal bennünket az október 13-i
választáson. Szeretném, ha a velem
együtt induló képviselő-testületi tagok is támogatást kapnának, hogy ezzel a csapattal, ezzel a testülettel vághassunk neki a következő időszaknak.
KG
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VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY

Emőd Város Helyi Választási Iroda Vezetője
3432 Emőd, Kossuth tér 1.
Tel.: 46/476-206, Fax.:46/476-195
e-mail: emodihiv@externet.hu
PH/3889-1/2019

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. §
(1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 122. §, 139. §,
168. §, 169. §, 186. §, 250. § előírásaira, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól és a választási eljárásában használandó
nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 5. § (1)
bekezdés a) pontja alapján – Emőd Város Helyi Választási Iroda
vezetőjeként – a 2019. október 13. napjára kitűzött, a 2019. évi
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával összefüggésben az alábbi választási közleményt adom ki:
I. Névjegyzék
A szavazóköri névjegyzékben 2019. augusztus 7. napján
szereplő választópolgárok a Nemzeti Választási Iroda által
2019. augusztus 23. napjáig értesítőt kapnak.
A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. A szavazóköri
névjegyzék megtekinthető a Helyi Választási Irodában.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgárok 2019. augusztus 8. napjától nyújthatják be.
II. Szavazás
Az emődi lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük, illetve átjelentkezésük esetén tartózkodási helyük szerinti
szavazókörben 2019. október 13. napján (vasárnap) 6:00 órától 19:00 óráig személyesen adhatják le szavazatukat.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre és nemzetiségi választás esetén listára lehet, a jelölt
neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal.
A szavazókörök területi beosztását a szavazókör címét az
2/2019.(II.07.) HVI vezetői határozat tartalmazza, amely megtalálható a www.emod.hu internetes oldalon.
III. A választási kampány
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019.
október 13-án 19:00 óráig tart.
IV. Ajánlás
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9. napján 16:00 óráig ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár
több jelöltet is ajánlhat. Az egyéni választókerületi jelölt, valamint polgármester állításhoz szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője megállapította.
V. Az átjelentkezés
A választópolgár, ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig, azaz 2019. június 26. napjáig tartózkodási helyet is létesített és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart – átjelentkezéssel
– bejelentett tartózkodási helyén választhat. Az átjelentkezési
kérelem beérkezési határideje 2019. október 9. (szerda) 16:00
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óra. Ezt célszerű online benyújtani a www.valasztas.hu honlapon, de lehetséges postán vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes választási irodánál.

VI. Mozgóurna
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzéken
szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja
be. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésre.
Az emődi lakóhellyel rendelkező, illetve az átjelentkezett
választópolgár a mozgóurna iránti kérelmét az alábbi módok
egyikén nyújthatja be:
a) helyi választási irodához
• levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus
úton legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig,
• személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus
úton legkésőbb 2019. október 11-én 16:00 óráig
• 2019. október 11-én 16:00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13.-án
12:00 óráig
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy
általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12:00
óráig nyújthatja be.
VII. Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése
A fogyatékossággal élő választópolgár – ha a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes – a szavazást
megelőző 66. naptól, azaz 2019. augusztus 8-tól 2019. október
9-én 16:00 óráig kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. Ebben az esetben a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen
és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át. (Akadálymentesített szavazóhelyiség Emőd, Kossuth u. 12. szám (orvosi rendelő) 3. számú szavazókör.)
Ahhoz, hogy a választópolgár a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével szavazhasson, kérelmet kell benyújtania. Ezt a szavazást megelőző 66. naptól, azaz 2019. augusztus
8-tól teheti meg, és kérelmének legkésőbb 2019. október 4-én
16:00 óráig be kell érkeznie a www.valasztas.hu oldalon, személyesen vagy levélben a választópolgár magyarországi lakcíme szerinti választási irodába.
VIII. Címek, telefonszámok
A központi névjegyzék vezetésével kapcsolatos ügyekben (segítség igénylése a választójog gyakorlásához, személyes adatok kiadásának megtiltása), valamint a szavazóköri
névjegyzék vezetésével kapcsolatos ügyekben (átjelentkezés,
mozgóurna iránti kérelem, szavazóköri névjegyzék megtekintése, adatszolgáltatás a névjegyzékből) Emőd Város Helyi Választási Irodához lehet fordulni.
A választással kapcsolatos további információk megtalálhatók a www.valasztas.hu internetes oldalon, valamint a www.
emod.hu internetes oldalon.
Emőd, 2019. augusztus 23.
Tóthné Bodnár Irén
Helyi Választási Iroda Vezető
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Tisztelt Adózók!

MEGHÍVÓ
Emőd Város Önkormányzata tisztelettel hívja
a település lakosságát
az EFOP-1.5.2-16-2017-00035 azonosító számú,

Humán szolgáltatások fejlesztése
Bükkszentkereszten és térségében
című pályázat keretében megvalósuló

Egészségügyi állapotfelmérésre,
egészségügyi szűrésre, tanácsadásra.
(vérnyomás-, testsúly-, testzsír-, látás-vizsgálat,
mozgástanácsadás, egészséges életmód tanácsadás,
vércukormérés, nagylabor szűrés, ultrahang-vizsgálat)

Időpont:

2019. szeptember 30.
(szerda) 8:00-11:00
Emőd Város
Városgondnokság
épülete 1. emelet
3432 Emőd,
Hunyadi u. 27-29.

Szépkorú
köszöntése
Simon Andrásnét a Szépkorúak
köszöntéséről

Kérem a Tisztelt Adózókat, hogy
befizetési kötelezettségüknek határidőben eleget tenni szíveskedjenek.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

A következő

Fekete Tibor
polgármester

VÉRADÁS
2019. szeptember 11-én

Helyszín:

jubileumi

Emőd Város Önkormányzat
Adóhatósága tájékoztatja a Tisztelt Adózókat, hogy a 2019. második félévi adók (magánszemélyek
kommunális adója, iparűzési adó,
építményadó, gépjármű adó), talajterhelési díj pótlékmentes befizetésének határideje:
2019. szeptember 16.

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.

(szerda) délután 14.30-18.30 óráig
az Emődi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában lesz.
Kérjük az egészséges 18-65
év közötti felnőtteket jöjjenek el,
segítsék ezzel is bajba jutott embertársainkat.
- Véradásszervezők -
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Tanévnyitó Emődön
Szeretettel köszöntöm az új tanév kezdetén iskolánk valamennyi dolgozóját, régi és új tanulóját, Szülőket, Nagyszülőket, meghívott vendégeinket, valamint minden kedves
jelenlévőt!
Napok óta azon gondolkodom, hogyan mondhatnám hitelesen, hogy megérkezett az ősz, kezdődik az iskola, miközben
a hőmérők még rendszeresen 30 °C feletti értékeket mutatnak
és gondolatban mindenki a strandra, vízpartra vágyik. A tanév rendje azonban nem a hőmérőt figyeli, hanem a naptárhoz
igazodik, a szeptember pedig mindig egy új tanév kezdetét
jelenti. Intsünk hát búcsút a nyárnak és fordítsuk figyelmünket az előttünk álló megoldandó feladatok felé! A 2019/20-as
tanév jelenleg még üres papír előttünk, mi dönthetjük el mivel, hogyan, és mit írunk, estleg rajzolunk rá. Ilyenkor tele vagyunk tervekkel, fogadalmakkal, szeretnénk mindent jobban,
eredményesebben csinálni, mint az elmúlt években. Azt gondolom, ebben nem különbözik egymástól diák és tanár, hiszen
a célunk ugyanaz: eredményes, sikeres, élményekben gazdag
tanévet szeretnénk. Örüljünk hát együtt a lehetőségeknek,
amelyek adódnak előttünk, a kihívásoknak, amelyeknek meg
tudunk felelni és azoknak is, amelyeknek nem, hiszen minden
próbálkozással fejlődünk, egyre jobbak leszünk. „A legfontosabb szabály, hogy dolgozz nagyon keményen! Nem akarhatsz azon megbukni, hogy nem voltál elég kitartó…” üzeni
nekünk Arnold Schwarzenegger.
Kedves Gyerekek!
Sokszor mondjuk, hogy az idő a legdrágább kincsünk, mert
nem szerezhetünk többet belőle, és ha egyszer elmúlt, már
soha nem kaphatjuk vissza. Ez a tanév is 180 tanítási napot biztosít arra, hogy tanuljatok, okosodjatok, fejlődjetek. Ez az idő a
tiétek, Ti dönthettek arról, hogyan használjátok fel. De kezdjétek el most, mert egy spanyol közmondás szerint a „majd holnap” a hét legzsúfoltabb napja.
Az idei tanév megnyitásaként is szeretnék egy tanulságos
történetet ajánlani számotokra.
Volt egyszer egy fogadó, melyet Ezüst Csillagnak hívtak. A
tulajdonos minden tőle telhetőt elkövetett, hogy minél több
vendége legyen, a szállás kényelmes volt, a kiszolgálás szívélyes, az árak elfogadhatók, de mindhiába, nem jöttek a vendégek. Elhatározta, hogy kikéri egy bölcs tanácsát. Miután a
bölcs végighallgatta történetét, azt javasolta, hogy változtassa meg a fogadó nevét.
- Az lehetetlen - mondta a fogadós.
- Nemzedékek óta Ezüst Csillag a neve, mindig is így ismerték az egész vidéken.
- Nem - állította a bölcs határozottan -, mostantól fogva Öt
Csillagnak fogod hívni, a bejárat fölé pedig festesz hat csillagot.
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- Hat csillagot? Ugyan már minek tenném?
- Csak próbáld ki, és meglátod - mosolygott a bölcs.
Nos, a fogadós megpróbálta. És a következőket tapasztalta:
Aki csak elment a fogadója mellett, mind betért, hogy felhívja a hibára a figyelmét. Bent azután kellemesen érintette őket
a szívélyes környezet és később is visszatértek egy kis kikapcsolódásra. Ezáltal a forgalom fellendült, a fogadós sikeres és
gazdag lett.
Mi ebből a tanulság? A hibákból is lehet profitálni, ha felismerjük őket, elfogadjuk és tudatosan használjuk arra, hogy
erényeinkre irányítsuk a figyelmet.
Kedves Elsősök!
Ti nem csak új lapot kezdtek most, hanem egy teljesen új
füzetet, melynek sok-sok lapja vár arra, hogy tudással és élményekkel töltsétek meg. Eddigi életetek során már rengeteg
dolgot megtanultatok, szinte magától ragadt rátok a tudás, de
most újabb tanulási formákkal ismerkedhettek meg és új távlatok nyílnak meg előttetek. Beléphettek a betűk és számok világába, melyek a kulcsot jelentik majd a további tudás megszerzéséhez. Nem ígérhetem, hogy ez könnyű lesz, hiszen figyelni, alkalmazkodni, szabályokat betartani nehéz feladat, de
tudom, hogy Ti már képesek vagytok rá, és a tanító nénik mindenben segítenek, vezetnek majd Titeket az úton. Alig várják
már, hogy megmutassátok, miben vagytok nagyon ügyesek,
sokat fogtok játszani, minden nap tanultok valami újat. Észre
sem veszitek, és a betűk összeállnak szavakká, a szavak mondatokká, a mondatok pedig izgalmas történetekké, mesékké
és a számokat is ismerősként köszöntitek majd.
Kedves Szülők!
A mai nappal nem csak gyermekeik, hanem Önök számára
is megkezdődik az iskola. Ez egy elsős gyermek mellett sok kihívással, plusz feladattal, felelősséggel jár, de egyben végtelen tárháza az örömnek, büszkeségnek is. Kérem Önöket, hogy
együtt segítsük Őket azon a hosszú úton, amin elindulnak. Kérem, hogy hallgassák meg az iskolai élményeiket, dicsérjék,
bátorítsák Őket, segítsenek az akadályok legyőzésében, legyenek türelmesek és mindig legyenek rájuk nagyon büszkék.
Kedves Nyolcadikosok!
„Az időpazarlásnak két fő formája van: a sajnálkozás és az
aggódás. Amikor a múlt fölött sajnálkozunk, rengeteg időt
pazarolunk arra, hogy visszafelé nézzünk valamire, amin már
úgysem tudunk változtatni. Amikor pedig a jövő felől aggodalmaskodunk, olyan események töltenek el szorongással, amelyek esetleg soha nem is következnek be. Ennek az a következménye, hogy elpocsékoljuk a napi energia- és idő-adagunkat.”
Az idézet Rick Warrentől származik, és azért ajánlom a figyel-
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metekbe, mert most jött el az ideje, hogy a múltbéli teljesítményetek, tapasztalataitok alapján elgondolkodjatok a jövőről, kitűzzétek célt, és az energiátokat, időtöket arra használjátok, hogy ezt el is érjétek. Ne sajnálkozzatok azon, amit eddig
elmulasztottatok és ne izguljatok feleslegesen azon, ami még
előttetek áll! Egyszerűen tegyetek meg mindent a tanév során
azért, hogy a választott középiskolába bejussatok. Fogadjátok
el a segítségünket, járjatok a felvételi előkészítőkre, tanuljatok
rendszeresen, és az eredmény biztosan nem marad el.

Kedves Jelenlévők!
A tanévet üres papírhoz hasonlítottam, de persze sorvezetőnk van hozzá! Évek óta tapasztaljuk, hogy oktatási rendszerünk folyamatos átalakuláson megy keresztül, minden tanév
hoz magával valami változást, valami újat. Ez most sem lesz
másként, hiszen a köznevelési törvény változásai, a szakképzési rendszer átalakulása, a nemzeti alaptanterv és kerettanterv
jövő évi bevezetésére való felkészülés különösen nagy hangsúlyt adnak az előttünk álló hónapoknak. Hiszem, hogy közös
gondolkodással jó döntéseket tudunk hozni, ott ahol erre lehetőségünk van és alkalmazkodni tudunk azokhoz a változásokhoz, amelyekre nincs ráhatásunk. Ehhez kitarást, türelmet,
sok erőt kívánok minden pedagógusnak, szülőnek, tanulónak.

Kedves
Szülők, Tanulók!
Az Emődi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
hagyományaihoz híven
a következő tanévben is
megszervezi a

papírgyűjtést.
Várható ideje:

2019 szeptember vége,
október eleje.

Különösen nagy örömmel mondom, hogy a tanévkezdés
optimális feltételei adottak, hiszen látjuk, halljuk a híradásokból, hogy ez nem mindenütt van így.
Köszöntöm sorainkban új kollégáinkat: Czudarné Balogh
Gerdát és Varga Erzsébetet, akik mindketten angol nyelvet
fognak tanítani, valamint Pipolyné Heiszman Ilonát, aki napközis nevelőként segíti munkánkat. Külön köszöntöm a GYESről visszatérő Lódi-Márton Mónika és Dr. Rakaczkiné Molnár
Dominika kolléganőket. Kívánok valamennyiüknek sikeres beilleszkedést! Az új tanévre való felkészülés során a „B” épület
emeleti fiú mosdója teljesen megújult és több nagy értékű
taneszközzel sikerült bővíteni a digitális eszközparkunkat. Köszönöm a takarító néniknek és karbantartónknak az elvégzett
nyári munkát, melynek eredményeként tiszta, rendezett környezetben kezdhetünk. Köszönöm a pedagógusoknak a nyári napközis és bentlakásos táborokban végzett munkát, valamint a tanulók felkészítését az eredményes javítóvizsgákra,
tanévkezdésre. Köszönöm mindenkinek a tankönyvek, taneszközök átvételében, rendezésében, karbantartásában végzett
munkát és a továbbképzéseken való részvételt.
Köszönöm továbbá az önkormányzatnak és a városgondnokság dolgozóinak a tanévkezdéshez, nyári programjaink lebonyolításához nyújtott segítséget.
A 2019/20-as tanévet Carl Fridrich Gauss német matematikus, fizikus és csillagász szavaival nyitom meg: „Nem a tudás,
hanem a tanulás, nem a birtoklás, hanem a szerzés, nem az
ottlét, hanem az odaút szerzi a nagyobb örömet.”
képgaléria a 11. oldalon

Készüljünk
már most, gyűjtsük
a papírt!
Diákönkormányzat

Impresszum
Kiadó: Emőd Város Önkormányzata,
Szerkesztő: Kovács Gabriella
Lapzárta: 2019. október 20.
Elérhetőség: Tel.: 46/476-156
szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Tördelés, nyomtatás: Pető Nyomda
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Tel.: 49/414-000
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Pillanatképek a
Barátság Nyugdíjas Klub
életéből.

A jelen bemutatásához elengedhetetlen a múlt rövid
áttekintése.
A klubtársaim elbeszéléséből tudom, hogy a Barátság
nyugdíjas Klub több évtizedes tevékenységére az aktivitás volt a jellemző. A krónika lapjai megtelnének az eddig
eltelt időszak eredményeinek felsorolásával. A népdal a
magyar néplélek a néphagyomány ápolás fontos eszköze.
A klub tagjaiból alakult kórus számos népdal találkozót
szervezett és vendégként sok településen vett részt ilyen
rendezvényen. A kórus repertoárját a Bartók Béla , Kodály
Zoltán által gyűjtött népdalok alkotják. A Barátság Nyugdíjas Klub olyan erős alapokon nyugszik, hogy a mai napig
működik, tagsága gyarapodik. Az új tagtársak is oszlopos
tagjai lesznek a kórusnak.
Új kihívás és az újjáalakult kórus első fellépése előtt állunk! Meghívást kaptunk a település Művelődési Házának birtokbavételi gála rendezvényére. Kéthetente tartjuk
klubfoglalkozásainkat. Ezek az együttlétek örömteliek, barátiak, tartalmasak.
Néhány programunk az elmúlt időszakról:
- megemlékeztünk Wass Albert életéről, munkásságáról,
-egyik tagtársunk alkalmanként felolvassa önéletrajzi írásait,
- felolvasásra került egyik társunk unokájának a novellájára,
-színházi előadásokat látogattunk,
- részt vettünk a településen szervezett ünnepségeken,
- megünnepeljük névnapjainkat,
- újszerű kezdeményezés ,hogy ellátogatunk tagtársainkhoz.
A kerti partyk változatos lehetőségek számunkra.
Kemencés kenyérsütés, bográcsozás, töltött káposzta
party a pince hegyen, maradandó élményekkel gazdagodtunk mind a három helyen.
Közösségben - munkahelyi és családi - éltük az életünket. Az aktív munka befejezésével a megérdemelt nyugdíjas életünket éljük. A házastársunkkal vagy sajnos egyedül éljük a napjainkat. Emellett vagy éppen ezért szükségét érezzük egy olyan közösségi együttlétre, ahol szeretettel fogadnak, közös programokkal széppé és emlékezetessé tesszük napjainkat.
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Szakkkörök

Gasztro klub
Foglalkozást vezeti: Pászk Norbert
Minden hónap harmadik csütörtök 16.00 órától
Helyszín: Igazgatási Épület, emeleti előadója
Hunyadi u. 27-29.
Néptánc csoport
Foglalkozást vezeti: Repka Gyula
Minden héten kedden 18.00 órától
Helyszín: Kossuth u. 58-64 (régi Posta épülete)
Varró szakkör
Foglalkozást vezeti: Németh Istvánné
Minden hónap első péntek 16.00 órától
Helyszín: Igazgatási Épület, emeleti előadója
Hunyadi u. 27-29.
Kézműves foglalkozás
Foglalkozást vezeti Eszlári-Márton Zsuzsa
Minden héten kedden 16.00 órától
Helyszín: Igazgatási Épület, emeleti előadója
Hunyadi u. 27-29.
Foltvarró klub
Foglalkozást vezeti Eszlári-Márton Zsuzsa
Minden héten hétfőn 16.00 órától
Helyszín: Igazgatási Épület, emeleti előadója
Hunyadi u. 27-29.

Bátran állítom, hogy a Barátság Nyugdíjas Klub ilyen!
Emőd,2019.augusztus 26.
Gáll Barnabásné
klubvezető

2019. szeptember 27. (péntek) 9.00-13.00
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Kegyeleti Örökfény
Temetkezési és Szolgáltató Kft.
Kirendeltség vezető: Pusztai Csaba
Teljes körű ügyintézés.
Református és katolikus temető üzemeltetői.

Éjjel-nappali ügyelet: 06-70/3967-200
3432 Emőd, Kossuth út. 45.
(volt Varroda, a Goods
Market végében lévő épület)

Személyi kölcsön
hitelkiváltásra
és szabad
felhasználásra
JÚLIUSTÓL BABAVÁRÓ HITEL
300.000 Ft-tól 10.000.000 Ft-ig
100.000 Ft bankszámlára
érkező jövedelemtől.
Példa:

500.000 Ft

5 évre 9.915 Ft-tól

1.000.000 Ft 5 évre 19.831 Ft-tól
3.000.000 Ft 7 évre 45.366 Ft-tól
7.000.000 Ft 8 évre 95.642 Ft-tól

Érdeklődni: 06/30/379-33-77
A tájékoztatás nem teljes körű!

Megemlékezés
„Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon,
köszönni, búcsúzni nem volt alkalom.
Elfeledni téged nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled.
Soha nem feledünk mindig velünk maradsz,
halálod míg élünk fájó emlék marad.“!

Fájdalommal emlékezünk

Dukát Csaba
halálának 7. évfordulójára
Édesanyja és három testvére

(Cikkünk a 7. oldalon olvasható.)

„SZABADSÁGKONCERT
EMÕDÖN”
A rendszerváltoztatás 30. évfordulója alkalmából:

Fenyõ Miklós
élő nagykoncert

2019. szeptember 29. 19 óra
Emőd, Szabadtéri Színpad (Kossuth tér)
A programot a „30 éve szabadon” Emlékbizottság támogatja.

A belépés díjtalan!

