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SZABADSÁGKONCERT
EMŐDÖN
A rendszerváltoztatás 30. évfordulóját egy
fergeteges Fenyő Miklós koncerttel ünnepeltük
szeptember 29-én.
A rendezvényt a 30 éve szabadon emlék
bizottság támogatta.
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TÁJÉKOZTATÓ

Emődi Krónika

A 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről.
Polgármester – választás eredménye
Névjegyzékben lévő választópolgárok száma:....................................................................................... 4032 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:................................................................................. 1466 fő
Érvényes szavazólapok száma:.......................................................................................................................... 1429
Érvénytelen szavazólapok száma:......................................................................................................................... 27
Ssz. Név
Megszerzett szavatok száma %
1.
Tasi Gábor
176
12,32
2.
Fekete Tibor
1253
87,68 Polgármesternek megválasztva
Települési önkormányzati képviselők választásának eredménye
Névjegyzékben lévő választópolgárok száma: ..................................................................................... 4032 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:................................................................................. 1466 fő
Érvényes szavazólapok száma:.......................................................................................................................... 1438
Érvénytelen szavazólapok száma:......................................................................................................................... 28
Ssz. Név
Megszerzett szavatokszáma
1.
Nagy Tamás
220
2.
Turi Róbert
358
3.
Tasi Gábor
207
4.
Bukszár Szilvia
422
5.
Petruska Gábor
770
Képviselőnek megválasztva
6.
Farkas Géza
137
7.
Lapostyánné Dányi Katalin
657
Képviselőnek megválasztva
8.
Kovács Géza
515
9.
Barna Zsolt
949
Képviselőnek megválasztva
10. Bódi Csaba
982
Képviselőnek megválasztva
11. Szűcs László
849
Képviselőnek megválasztva
12. Kazárné Kalber Nikolett
812
Képviselőnek megválasztva
13. Dr. Eszláriné Szűts Gabriella Mária
542
Települési lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredménye
Névjegyzékben lévő választópolgárok száma: .......................................................................................... 65 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:...................................................................................... 46 fő
Érvényes szavazólapok száma:............................................................................................................................... 42
Érvénytelen szavazólapok száma:........................................................................................................................... 4
Ssz. Név
Megszerzett szavatok száma
1.
Rémiás Gyula
25
Képviselőnek megválasztva
2.
Kusztván Zsolt
31
Képviselőnek megválasztva
3.
Rémiás István
38
Képviselőnek megválasztva
4.
Bubenkó Andrásné
18
Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredménye
Névjegyzékben lévő választópolgárok száma: ........................................................................................159 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:...................................................................................... 69 fő
Érvényes szavazólapok száma:............................................................................................................................... 69
Ssz. Név
Megszerzett szavatokszáma
1.
Szamkó Marianna
39
Képviselőnek megválasztva
2.
Szitai Emil
25
3.
Szajkó István
21
4.
Süveges Miklósné
43
Képviselőnek megválasztva
5.
Tintér Lajosné
40
Képviselőnek megválasztva
6.
Balogh Klaudia
40
Képviselőnek megválasztva
7.
Bölöni József
19
8.
Russzó Martin
24
9.
Musa Szabina
39
Képviselőnek megválasztva
10. Farkas Géza
28
Tóthné Bodnár Irén
Helyi Választási Iroda Vezetője

Emődi Krónika

4

Polgármesteri programbeszéd
Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Címzetes Főjegyző Asszony!
Tisztelt Képviselőtársak!
Kedves Vendégek!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy eljöttek a Képviselő-testület mai,
ünnepélyes alakuló ülésére.
A Képviselő-testület valamennyi tagja és a magam
nevében nagy tisztelettel megköszönöm az október
13-i választáson felénk megnyilvánuló bizalmat, a
ránk leadott szavazatokat. Csodálatos eredmény született! Nagyon örülök, nagyon örülünk neki!

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésén nem
szándékozom változtatni, személyi változásokat nem
tervezek. Örülök, hogy címzetes főjegyző asszony vezetésével egy jól működő, összeszokott apparátus intézi a lakosság ügyeit, segíti a testület munkáját.
Az önkormányzati bizottságok számát az eddigi ötről négyre tervezem csökkenteni. A pénzügy- valamint a településfejlesztési bizottság összevonására
teszek majd javaslatot a képviselő-testület felé.
A bizottságokat az eddigi 5 fővel szemben 3 fővel
szándékozom létrehozni és működtetni.

A három és fél év eltelte után ismét nagy megtiszteltetés számomra Emőd város polgármestereként
programot hirdetni.

A munkaterv szerinti testületi üléseket, az eddigiekhez hasonlóan csütörtökre tervezem, és fenntartjuk azok felvételről, vágatlanul történő közvetítését.

Polgármesteri programbeszédem elején mindenekelőtt megköszönöm a Szavazatszámláló Bizottságok, a Helyi Választási Bizottság, valamint a Helyi Választási Iroda tagjainak munkáját, amit az önkormányzati választás sikeres és tiszta lebonyolítása érdekében végeztek.

Az Önkormányzat gazdálkodásában továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a kormányzati és Európai Uniós pályázati lehetőségek kiaknázására.

Engedjék meg, hogy erről a helyről köszönetet
mondjak a családomnak, a barátoknak, a támogatóknak, a „Szövetség a városért” megválasztott képviselőinek azért a segítségért, bíztatásért amit az elmúlt
időszakban kaptam tőlük.
Köszönöm, hogy a 2019. október 13-án megtartott
önkormányzati választáson a választásra jogosultak
36,4 %-a megjelent. Külön köszönöm a bizalmat annak az 1.253 emődi választópolgárnak, akik érvényes
szavazatukkal hozzájárultak megválasztásomhoz.

A szűkös saját bevételek miatt a fejlesztések, felújítások elképzelhetetlenek az imént említett pénzügyi
források nélkül.
Mindezek mellett megkerülhetetlen az önkormányzat saját bevételeinek növelése.
Az előttünk álló ciklus legfontosabb feladatának a 2
csoportos bölcsőde, a hozzá kapcsolódó 500 adagos
konyha és étkezde megépítését tekintem.
Sajnos a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök és a
megvalósítás várható költségei között nagy a különbség.

Minden erőmmel azon leszek, hogy a „Szövetség a
városért” választási szövetség választási kiadványában megfogalmazott programot – a képviselő-testülettel együtt – megvalósítsam.

Tisztelettel tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a tervezett beruházás megvalósításához – a testület döntése alapján – 120 millió Ft összegű hitelszerződést írtam alá az önkormányzat nevében.

Biztos vagyok abban, hogy a Képviselő-testület
tagjai a most letett esküjükhöz méltó felelősséggel
végezik majd munkájukat.

Szeretnénk a város már meglévő játszóterét új játékokkal bővíteni és a játszótér szomszédságában megépítünk egy 15 elemből álló sportparkot. A kivitelezési munkálatok már meg is kezdődtek.

Mindnyájunk nevében vállalom, hogy minden
erőnkkel, tehetségünkkel, lehetőségünkkel a településen élőket szolgáljuk a most induló 5 éves ciklusban!
Továbbra is vallom, hogy a polgármesteri- és a képviselői munka szolgálat, ami mindenkit arra kötelez,
hogy minden esetben a legjobb tudása szerint, tisztességgel, becsülettel, alázattal képviselje a választópolgárok érdekeit.
A teljesség igénye nélkül néhány kiemelt gondolat
a programomról:

A járdák állapotán javítani fogunk, a ciklus végére a
Kossuth úton a Római Katolikus templomig meg kell
építeni a díszburkolatú járdát. Ezen túl kiemelt figyelmet kell fordítani a település más részén lévő, szinte
járhatatlan járdák rendbetételére.
Elkerülhetetlennek ítélem meg a gyaloghidak felújításának folytatását.
Elengedhetetlennek tartom a közterületek rendjének és tisztaságának további növelését, amihez tisztelettel kérem minden városlakó segítségét.
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Fontosnak tartom, hogy a jövőben térfigyelő kamerarendszer – legalább részbeni – kiépítésére is sor kerüljön, azért, hogy felléphessünk az olyan személyekkel szemben, akik nem tartják be a közösségi együttélés alapvető szabályait.
Mindent el kell követni, hogy ha csak szakaszosan
is, de megkezdődjön az ivóvíz hálózat korszerűsítése, amennyiben arra központi forrás rendelkezésünkre áll.
A jövő év tavaszán elkezdjük a
- a Szociális Szolgáltató Központ idősek klubjának
energetikai korszerűsítését,
- valamint a Kodály Z. út tv. állomás és a Bartók Béla
út közötti szakaszának felújítását.
Pályázati forrás esetén szükségesnek látom egy termelői piac létesítését.
Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy – ha
bonyolultabb adminisztráció mellett is – fenntartsuk
az elmúlt években kialakított és működtetett szociális
támogatási rendszerünket.
A kormány által biztosított közmunkaprogramban
továbbra is maximális létszámmal kívánunk részt venni és kihasználni az ebben a foglalkoztatási formában
lévő lehetőségeket.

Úgy tapasztalom, hogy rettentő nehéz mindenki
kedvének, ízlésének megfelelő programokat szervezni.

Továbbra is kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a
helyi civilszervezetek, egyesületek, alapítványok és
sportszervezetek működésére.
Fontos számomra minden értéket megőrző, közvetítő, hagyományt ápoló csoport, éppen ezért működésüket segíteni kívánjuk a jövőben is.
Az egyházaknak nyújtott anyagi segítséget a jövőben is fenn kívánjuk tartani.
A bemutatott program nem egyéni elképzelés, hanem csapatmunka eredménye. Olyan, amit közösen
alakítottunk ki, amelynek megvalósításához rendelkezünk megfelelő tapasztalatokkal, ismeretekkel.
Végezetül kérem a képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények dolgozóit és minden itt jelenlévő és jelen nem lévő emődi
lakost; segítsék munkámat, hogy az előttünk álló feladatokat maradéktalanul el tudjuk végezni.
A magam részéről eredményes munkát, sok sikert,
kitartást kívánok a testület valamennyi tagjának!

Az új művelődési házban, valamint a szabadtéren
szervezendő programokkal szeretnénk színes kulturális életet biztosítani.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Isten áldja Emődöt!
Isten áldja az Emődieket!

Köszönetnyilvánítás
Emőd Város Önkormányzata ezúton mond köszönetet Kozma Tibor
úrnak, aki 5 db térfigyelő kamerát és DVR rögzítő berendezést adományozott a városnak és az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár új épületére fel is szerelte az eszközöket.
Mindnyájunk nevében köszönjük a felajánlást!

Impresszum
Kiadó: Emőd Város Önkormányzata, Szerkesztő: Kovács Gabriella
Lapzárta: 2019. november 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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Idősek Napja Emődön
Városunkban, hagyományosan, minden év október első
szombatján kerül sor az idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepségre. A település minden, 70 év fölötti lakosa meghívást kap egy ebédre és egy kis kulturális műsorral is kedveskedünk nekik. Idén közel 200-an fogadták el a meghívást.Az
idei rendezvény különlegessége, hogy az Emődi Művelődési
Ház és Könyvtár új épületében kapott helyet.

Polgármester úr köszöntötte a szépkorúakat és külön megemlékezett a legidősebb úrról és hölgyről. Nemrég városunkba költözött Fodor János nótaénekes. Kedves felajánlása volt,
hogy tiszteletdíj nélkül adott műsort a közönségnek.
Köszönjük szépen!
Ezúton is jó egészséget kívánunk minden kedves emődi
szépkorúnak!
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OKTÓBER 23-ai megemlékezés Emődön
Emőd Város Önkormányzata minden évben ünnepi
megemlékezést tart a 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. Ünnepi műsort most is az Emődi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola tanulói adtak. Újdonság ebben az
évben, hogy az ünnepség helyszínéül az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár új épülete szolgált. A felkészítő tanárok kiválóan adaptálták az iskola aulájában próbált és betanult műsort az új művelődési ház színpadára. Külön köszönet nekik áldozatos munkájukért.
Az ünnepi műsort koszorúzás követte.
Tisztelet a Hősöknek!
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Sportágválasztó Emődön
A program keretében sporteszközöket, sportolási tevékenységeket próbálhattak ki az emődi gyerekek. A bemutatkozó sportágak nyílt edzéseket, bemutatókat tartottak, oly módon, hogy abban a látogatók, érdeklődők aktívan részt tudtak venni. Emellett
szintén fontos célkitűzés volt, hogy az utánpótlás-bázist teremtsünk a sportágaknak. Elsősorban a településen és a térségben ta-

lálható sportegyesületek kerültek meghívásra egy-egy sportág
bemutatására, nyílt edzés megtartására. A bemutatott sportágak
a következők voltak: ökölvívás, táncos aerobik, birkózás, NMPT
KIDS, íjászat, karate, kajak kenu, lovaglás, labdarúgás, MMA küzdősport, asztalitenisz, sakk, tollaslabda, zumba, K-1 küzdősport, futás, utcai testépítés, utcai fitnesz, utcai torna, kosárlabda.
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Ismét papírt gyűjtöttünk!
Évek óta szervezünk papírgyűjtést a tanévkezdés után és évről
évre egyre nagyobb aktivitást, összefogást tapasztalunk. Sokszor
voltunk kishitűek és gondoltuk azt, hogy elértük a maximumot,
majd szerencsére mindig sikerült ezt megcáfolni. A Wikipédia szerint egy tonna papír újrahasznosítása 17 fa, 26 m³ víz, egy szeméttelepen 2,3 m³ hely, illetve 320 liter olaj és 4100 kWh villamos energia
megtakarítását jelenti. Mi több, mint 26 tonnát gyűjtöttünk most
össze! Remélem sokan utánaszámolnak, mit is jelent ez. És akkor
még nem beszéltünk a közösség-építő, munkára nevelő szerepről,
hiszen megjelentek délutánonként a városban a papírt gyűjtő tanulók, felidézve kicsit a régmúltat. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki tevékenyen részt vett a gyűjtésben, különösen:
- Fazekas Lászlóné DÖK segítő pedagógusnak és az őt segítő
tanulóknak, dolgozóknak,
- a városgondnokság vezetőinek és a pakolást segítő munkatársainak,
- a lelkesítő és koordináló osztályfőnököknek
- valamint a résztvevő szülőknek, tanulóknak.
Az osztályok közötti verseny sorrendjét 3 mutató alapján határoztuk meg:
1. Az osztály által összegyűjtött papír összmennyisége,
2. A gyűjtött papírmennyiség aktív tanulókra eső átlaga,
3. Az osztály tanulóinak részvétele %-os arányban.
Ezek alapján a sorrend a következőképpen alakult:

osztály

össz. (kg)

pont

átlag
(kg)

pont

%-os
arány

pont

3.b

2048,50

8

228

7

39

4

9

19

1.

4.b

1018,00

6

145

6

46

6

7

18

2.

1.a

1645,00

7

274

8

31

2

6

17

3.

4.a

1017,00

5

113

3

52

8

9

16

4.

3.a

892,00

4

112

2

50

7

8

13

5.

2.b

833,50

3

139

5

35

3

6

11

6.

1.b

409,00

1

51

1

40

5

8

7

7.

2.a

623,00

2

125

4

23

1

5

7

8.

7.b

2375,00

8

216

7

57

6

11

21

1.

5.a

3058,00

9

382

9

38

2

8

20

2.

6.b

2083,00

7

160

4

61

8

13

19

3.

7.c

1923,00

4

192

6

58

7

10

17

4.

5.b

2038,00

5

226

8

41

4

9

17

4.

7.a

2064,00

6

115

1

100

9

18

16

6.

6.a

1440,00

3

120

2

54

5

12

10

7.

8.a

1150,00

2

192

5

35

1

6

8

8.

8.b

996,00

1

125

3

40

3

8

7

9.

Az egyéni versenyben élen járó tanulók jutalomkiránduláson vesznek részt, melyről mindenkit egyénileg értesítünk. Kö-

aktív
összpont helyezés
tanulók

szönjük az aktív részvételt és gratulálunk a helyezetteknek!
Szűcs László
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Bűvösvölgy

Karate

2019. szeptember 19-én egy tartalmas, jó hangulatú tanulmányi kiránduláson vett részt az 5. évfolyam 32 tanulója Debrecenben.
A Bűvösvölgy médiaértés-oktató központokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hozta létre, hogy támogassa a gyerekeket a média tudatos és biztonságos használatában. A két, budapesti és debreceni házban felidézik és meg is vizsgálják a média
varázslatos hatásait, munkájukhoz a „völgy” ad védett, biztonságos környezetet, helyet a nyugodt megfontoláshoz, párbeszédhez és játékhoz.
A gyerekek rengeteg időt töltenek médiaeszközeik használatával. Tévéznek, videojátékoznak és neteznek, néha akár mindhármat egyszerre. Teljesen természetes számukra, hogy bárhol,
bármikor elérhetőek, és ők is elérnek bárkit és bármilyen információt. Itt minden résztvevő segítséget kap ahhoz, hogy ezeket
az eszközöket értelmesen és hasznosan tudja alkalmazni.
A Bűvösvölgy célja, hogy a központokba látogató gyerekek
játszva, aktív alkotófolyamatok során tanulják meg, hogyan hat
rájuk a média. Ebben egyedülálló eszközpark és képzett médiaértés-oktatók segítik őket.
A gyerekek színekkel megnevezett csoportokban, azon a napon végig őket segítő, támogató oktatókkal különböző foglalkozásokon vettek részt:
A filmes foglalkozás során a tanulók megtapasztalhatták, hogyan áll össze egy film, és kipróbálhatták magukat a legfontosabb szerepkörökben. A történetet maguk találták ki, majd a szereposztás, a párbeszédek felvázolása és a jelmezek kiválasztása
után kezdődhetett a forgatás. A vágópultnál előre rögzített snittek beillesztésével és a zene kiválasztásával tették teljessé kis produkciójukat, amelyet az oktatókkal rögtön elemezhettek is.
A hírekkel foglalkozó programon a gyerekek megtanulták,
hogy milyen szempontok alapján kerülhet be egy hír az esti híradóba, és hogy a figyelemfelkeltő híradás sajátos módon közvetíti a valóságot. Egy általuk választott híranyagból több álláspontot bemutató riportot állíthattak össze.
A sajtó, kép foglalkozáson a gyerekek magazintípusokhoz választottak és szerkesztettek címlapfotót, válogattak fotósorozatot, vagy hatásos képet a közösségi médiába és e képeket képaláírással, szalagcímekkel, leírásokkal is ellátták. Megtanulhatták,
mit nevezünk az újságírásban hírértéknek, és megismerkedhettek a figyelemfelkeltés trükkjeivel.
A hangokkal foglalkozó programokon a gyerekek végre láthatták azt, amit eddig csak hallottak. Egy profi hangstúdióban találkozhattak azokkal az eszközökkel, amelyekkel az igazi rádiósok
is dolgoznak. Tanulóinkat teljesen „elbűvölte” a saját rádióműsor
készítése.
A reklám teremben maguk állítottak össze reklámot kész felvételekből saját kreatív elképzeléseik szerint.
Minden foglalkozás után a szünetekben óriási lelkesedéssel
avatták be társaikat az éppen aktuális tevékenységük titkaiba.
A nap végén mindenki jóleső fáradtsággal, élményekkel gazdagodva tért haza.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Stefánné Cserjési Katalin tanító kollégánknak a kirándulás megszervezéséért. Az elkészült médiaanyagok iskolánk honlapján megtekinthetők, letölthetők. (www.rakoczi-emod.sulinet.hu)
Horváthné Hosszu Andrea
osztályfőnök

2019.10.19-én rendezték meg Miskolcon az Avas
Kupa elnevezésű nemzetközi karate versenyt, melyen Besenyei Sára az Emődi Karate Se versenyzője
2. helyezést ért el kor, és súlycsoportjában.

2019. november 19. (kedd) 9.00-15.00
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Egészségesen, ökosan az óvodában
Óvodánk próbál minden olyan lehetőséget megragadni, mely a gyermekek fejlődését, élményhez jutását támogatja.
Az Örökös Zöld óvoda cím elnyerésével alapfeltétellé vált a különböző
„zöld napok” megünneplése.
Ilyen ünnep a nevelési év elején, szeptember 22-én az Autómentes világnap. Az ehhez kapcsolódó program évek óta a „Két keréken Ökosan!”
címet viseli, ezzel hangsúlyozva a környezettudatosságra nevelést.
Ebben az évben ezt a napot összekötöttük a „Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében” című EFOP-3.9.2-16-2017-00054 azonosítószámú pályázati projekt megvalósításával. Ennek keretén belül a
Zöld Kapcsolat Egyesület munkatársai ajánlásait és közreműködését követve szerveztük meg a napot.
Kerékpárral, rollerrel, görkorcsolyával érkeztek a gyerekek az óvodába, ahol egy kialakított KRESZ-pálya, akadálypálya várta őket. Pedagógiai Programunkhoz alkalmazkodva ezen a napon is nagy hangsúlyt fektettünk a tevékenységekbe ágyazott tanulásra. Ennek megfelelően egészséges alapanyagokból szendvicseket, illetve gyümölcstálakat készítettek és
kóstolgattak a gyermekek.
Az egészséges életmód alakításához, a gyerekek fizikai, lelki és szellemi fejlődése szempontjából egyaránt nélkülözhetetlen a mozgás. Ennek
érdekében a rugalmas napirendünk lehetőséget biztosít arra, hogy óvodásaink a lehető legtöbb időt töltsék a szabad levegőn, ahová a mindennapos tornát is szervezzük. Ezen kívül a jól felszerelt tornatermünk is sok
lehetőséget kínál a gyermekek mozgásfejlesztéséhez.
További lehetőség még a heti egy alkalommal szervezett, délutáni
„Örökmozgó torna” és a korcsoportonkénti délelőtti tartásjavító tornafoglalkozás.
Októbertől a „Gyermekálom” Az emődi óvodásokért Alapítvány és
Emőd Város Önkormányzata hozzájárulásával elkezdődött az intenzív vízhez szoktatás a Kemény Dénes Városi Sportuszodában.
„A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze.”
(Szent-Györgyi Albert)
Mészárosné Virág Orsolya
intézményvezető-helyettes

Emődi Krónika
Klebovicz Gyula

A kútnál

Kút állott, most kőhalom,
kedv s öröm röpködtek,
egy vándorméhész méhei,
zsongnak most helyette
A valaha szebb napokat látott tanya kútját, mint Husztnak várát, a
földig rombolták már, de az nem halt meg, még lélegzik és a szelleme, nyári éjszakákon felszökik a mélyből a fenti világba, éber álmot
bocsájtva a vándorok szemére és ilyen történeteket mesél:
Zsuzska, az eladósorban lévő, takaros leány, a kút mellet állt, az
aratókat várta, akik hajnalban itt töltötték meg a korsójukat az életet tápláló nedűvel és összegyűlve innen indultak tovább a földekre, de ma késtek. Zsuzska már ötödjére engedte le a gémeskút gémjét a mélybe, megtöltve a kút mellet lévő vályút vízzel és mindig , miközben lassan a vízfelszín felé közelített, félszemmel az utat figyelte,
amely éppen a tanyával szemközt kereszteződött. A csendet, amely
fátyolként ereszkedett a pusztára, csupán csak Bódog kakas kukorékolása törte meg, aki ilyentájt keltegette a Napot és lám az első napsugárfiúk már végig is szaladtak az úton a kereszteződésig, azon tanakodva, hogy merre fussanak tovább, de ott hiába kémleltek, kutattak,
ők sem találták az arató brigádot.
Zsuzska ekkor már jegyben járt Sándorral, a sudár szőke fiúval és
már a lakodalom időpontját tervezgették. Úgy gondolták, hogy sokáig nem húzzák el a jegyességet, de tavaszig mindenképpen várnak,
megvárják Zsuzska bátyját, Szilvesztert, aki katonának állt és aki akkor
végleg hazatér. Szilveszter a tizedik éve szolgált már idegen országban és úgy hírlik nem is akárhogyan, a huszároknál az őrmesterségig
vitte, pedig akkoriban nem volt könnyű a ranglétrát megmászni, kérték is, hogy maradjon, de ő nemet mondott. Azt mondta, hogy ezután
sem ura, sem szolgája nem lesz senkinek és odahaza, az ősi földön a
puszta tőrvényei szerint akar élni.
Amikor a Nap felült képzeletbeli fekhelyén és kinyújtóztatta végtagjait, akkor jelentek meg az aratók. Lassan jöttek, csendben, az
egyiknek kezében levélforma papír. Zsuzska, rosszat sejtve beszaladt
a házba, anyját szólítva, mikor kijöttek, az aratók már a kútnál álltak
és Jánosnak, Zsuzska apjának mondtak valamit, aki lehorgasztott fejjel hallgatta, csak a kezeit emelte föl a magasba, majd arcát azokba
temetve, hangtalan zokogásban tört ki. Meghalt Szilveszter. Az értesítésben szűkszavúan annyi állt: A katonai szolgálatának tizedik évében Baranyi Szilveszter huszárőrmester elhalálozott. Hogy miképpen
az csak jóval később derült ki, egy túlélő bajtárs elmondása alapján,
de ez már egy másik történet. 1848_t írtunk ekkor. Az eset után János
megroppant, tedd ide, tedd oda ember lett.
Fél évre rá eltemették. Zsuzska, kivárva a gyászidőt férjhez ment
Sándorhoz és elköltözött. Az anyja egyedül maradt, nemsoká jött a
hír, hogy meghalt, végzett magával. A keresztet, amit Zsuzska állíttatott bátyja emlékére még nem rombolták le és néha még virág is kerül
melléje, de változnak az idők és nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő. A
más kultúrából érkező vándorok nem értik, nem érthetik a kút meséjét, ezért félő, hogy a kereszt napjai is megvannak számlálva.
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Szakállas Zsolt

CELLA

Szemöldökcsipesszel kiszedték tenyeremből
a tövist, azóta könyörületet nem ismerve, vastagabbra hízik
csapásaim nyomán a nevetőgörcs.
Fáklyafényben keresem
az irracionalitásom,
órarendem: karattyolás réme, lenyeli mindjárt a ringbe szállt
szleng.
Te artikulálatlan hang,
csodálnivaló itt is akad épp elég, ím, pálfordulásom glóriája
fakanálra csorgatott fogszabályozó.
A gobelinen hemzsegnek a portfoliók.
A kötbér leinti a tiltakozást, ettől fejlődik jól a jégvágóm.
No hiszen, elszegényedett vibrációm, s bőrnyúzással fenyegető táltosaim
mind a parazsamból esznek.
Ha kikezdek a zsarnokkal,
a sarjadásom bitang.
Az eszmetorlódásoknál nincs korhatár, s kényes régiómra
rápisszeg a lefedettség.
Akár visszamenőleg is csábít
a cafka selyem, előzetes letartóztatásban a trambulin, miért,
miért?
Ó, bicegő kabócáim a színes alkonyú oltalomban, jobban örül
az, kinek forró termosza hirtelen
malmozni kezd.
A golfpályámra ráférne egy fésű. Kánikulai előrejelzések a
kocsányon.

Közérdekű tájékoztatás!
Az Emődi Református Egyházközség Presbitériuma tájékoztatja a lakosságot, hogy 2019. szeptember 01. napjától a lelkészi tevékenységet és az ahhoz kapcsolódó egyházi feladatokat, helyettesítő lelkészként, Adamcsik Dávidné Mártha Anita harsányi református lelkipásztor látja el. Telefonos elérhetősége: 30/683-9966, Email címe: anita.adamcsik@gmail.com. Az
istentiszteletek időpontja nem változott.

ELADÓ

2019. szeptember 9-én
házasságot kötött

Emőd legszebb helyén a TV torony alatt a Lévai út
20., 1145 m2-es építési telek eladó. A telek minkét vége aszfaltozott úton közelíthető meg. A terület
összközművesített. Víz, villany, szennyvíz az utcában, gázcsonk az udvaron található.
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:
30/865-9280, 30/678-8092

Alencsik Tamás László
és László Szilvia

Emőd, Vörösmarty út 7. sz. alatti 18 m2 alapterületű
szerelőaknával rendelkező garázs eladó.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
30/678-8092

Házasságkötési hirdetmény
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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
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
megpihent drága szerető szíved.
Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel már téged nem hozhatunk vissza.
Csendes a temető, csendesen állj meg itt,
drága jó férj édesapa nagyapa
békében pihen itt.”

Fájdalommal emlékezünk

Mándoki István
halálának 4. évfordulóján
Szerető feleséged, lányaid és családja
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Murcifesztivál
Október hónap 12-én immáron második
alkalommal került megrendezésre az Emődi
Murcifesztivál és Szüreti Ételek Főzőversenye, amely eseménynek a tavalyihoz hasonlóan szintén az emődi pincesor adott
otthont. Az idő kegyes volt hozzánk, csodás napsütésben élvezhettük az ősz szépségeit. Egészen kora reggeltől zajlottak a
programok: ismét elrajtolt a Murcifutás,
ahol a lelkes sportbarátaink lefutották a
Kastélyóvoda-Csillagpince távot. A szüreti ételek főzőversenyére 24 csapat nevezett, így újra egy nagy létszámú, jó hangulatú versenyt rendezhettünk meg. Újításként
az Emődi Barátság Nyugdíjas Klubbal karöltve hirdettük meg a Szüreti Sütemény Mustrát, ami váratlan sikert aratott, ugyanis több,
mint 40 süteménykülönlegességgel neveztek a háziasszonyok! A kulturális műsorok között élvezhettük a helyi hagyományőrzők és iskolások színvonalas fellépését,
este pedig egy fantasztikus koncerten vehettünk részt, ahol a talpalávalót a miskolci Sky Fanatic együttes szolgáltatta a nagyérdeműnek. Itt szeretnénk köszönetet mondani a sok segítségért a lelkes önkénteseinknek, valamint támogatóinknak, hiszen ne felejtsük el, nélkülük nem sikerült volna!
Sok szeretettel várjuk Önöket a következő eseményünkre, a november 16-án megrendezésre kerülő Jótékonysági Szüreti Bálunkra az általános iskola aulájába! A jó hangulat garantált, a részleteket megtalálhatják
Facebook oldalunkon!

„Emődiek az emődieknek” gálaest
Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár új épületének átadása alkalmából ünnepi gálaműsort adtak az emődiek. A rendezvény célja az volt, hogy az új épületet és az az új színpadot
először az emődi együttesek, hagyományőrző csoportok és az
emődi gyerekek használják. Ennek nyomán óvodás csoporttól
az iskolásokon át egészen az idősebb korosztályig mindenki
lehetőséget kapott. Igazán színvonalas műsort láthattunk és
mindezt teltház előtt. Gratulálunk minden fellépőnek és köszönjük a részvételt!

In Vino veritas
Nagy sikerű koncertet adott a Miskolci
Szimfonikus zenekar és a Wiena tenors Emődön.
Szűnni nem akaró vastapssal köszönte meg
a közönség a fantasztikus előadást.

