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Emődi Krónika
Önzetlen segítség
Az országos veszélyhelyzet bejelentését követően segítő felajánlást kapott városunk, két emődi születésű és jelenleg
Budapesten élő fiatalembertől.
Kósa Géza és testvére Kósa Tamás – a
Kósatherm Kft. tulajdonos vezetői – térítésmentesen, korlátlan ideig felajánlották a cégük tulajdonában lévő Fiat Scudo
típusú kis teherautót, hogy szükség esetén segítségünkre legyen a veszélyhely-

zet elhárítási, valamint a rászorultak ellátását célzó és bármilyen szállítási feladatban.
A jármű üzemeltetési költségeit is teljes mértékben a Kósatherm Kft. vállalta.
Emőd Város lakossága nevében
KÖSZÖNÖM az önzetlen felajánlást!

Fekete Tibor polgármester

Sok minden változott,
de a munka nem állt le Emőd intézményeiben
Kedves olvasók, kikapcsolódni vágyók!
Bár az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár a koronavírus
miatt kialakult vészhelyzet miatt zárva tart, mi mégis szeretnénk segíteni abban, hogy ezekben az időkben is olvasnivalóhoz jussanak. Ennek érdekében elindítjuk a „Könyvet házhoz” szolgáltatásunkat. A szolgáltatás keretében, - mely ingyenes - az Ön által megrendelt könyveket összekészítjük, becsomagoljuk és házhoz szállítjuk.
A kiszállítás hetente egy alkalommal csütörtöki napon
10.00 - 13.00 óra között fog történni.
Könyvek az alábbi módokon rendelhetők:
A kért könyveket kérjük, küldje el az emod.konyvtar@
freemail.hu email címre, vagy az Emődi programok rendezvények Facebook csoportba üzenetben, illetve hétköznap 9.0013.00 óra között hívja Vaszilyné Nagy Kornéliát a 30/793-0094
telefonszámon. Igényeiket szerdai napon 14.00 óráig szíveskedjenek jelezni.

A kialakult helyzetre való tekintettel a Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya
által kiadott javaslat alapján, otthonukban gyógyuló, valamint
hatósági házi karanténban lévő személyek részére a szolgáltatás nem biztosítható!
Mindemellett szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy az
Emődi Művelődési Ház és az Emődi programok, rendezvények
Facebook csoportjába rendszeresen töltünk fel filmeket, színházi előadásokat, koncerteket, ajánlunk élő közvetítéseket.
Továbbá ingyenes online alakformáló aerobik órákra is lehetőségük van, minden héten csütörtökön 18.30-tól az Aerobik
Juci Facebook oldalt figyelemmel kísérve. Élő adásban jelentkezve 60 perces erősítő, zsírégető, állóképesség fejlesztő órákon vehetnek részt otthonukban.
Bízunk abban, hogy ezzel is komfortosabbá elviselhetőbbé
tehetjük ezeket a nehéz, erőt próbáló napokat!
Kovács Gabriella
igazgató

Zebra

Kondi, játszótér

Parkoló

A Kodály Zoltán, Arany János és a Karolai utcák kereszteződésében gyalogos
átkelő hely építésére került sor.
Az átkelőhely megépítésének érdekében, előírásoknak megfelelő világítás
lett kialakítva.
A zebra megközelítését a Városgondnokság munkatársai által kivitelezett, a
– Közútkezelő előírásainak megfelelő –
térkővel burkolt járda biztosítja.
A gyalogos átkelő megépítésével biztonságosabbá vált a gyermekek iskolába, óvodába járása, valamint a sportlétesítmény megközelítése is.

A játszótérre és a kondiparkba kihelyezett eszközök is lehetőséget biztosítanak a vírus terjedésére, ezért a koronavírus visszaszorításának, lassításának érdekében lezárásra kerültek.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
gyermekeket ne vigyék a játszótérre, a
kondiparkot ne látogassák, a vészhelyzetben hozott intézkedéseket a saját és a közösség biztonsága érdekében tartsák be.

Vörösmarty utca melletti parkolók felújítási projektje egy újabb lépéssel gazdagodott. Elkészült a posta előtti járda, illetve parkoló, továbbá új kerékpár tároló is kihelyezésre került. A parkoló három személygépkocsi párhuzamos parkolására
alkalmas. Ezzel a Vörösmarty utca
rekonstrukciója nem fejeződött be,
már elkezdődött az üzletek előtti
járda felújítása is.

Maszk
Emőd Város Önkormányzata a COVID-19 vírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetre reagálva felmérte a lakosság védelme érdekében szükséges legfontosabb feladatokat.
A lehetőségeket figyelembe véve született az a gondolat, hogy
a Városgondnokság által közfoglalkoztatási program keretében
üzemeltetett varrodában arcvédő maszkokat lehetne gyártani.
A gondolatokat tettek követték. A megfelelő technológia kialakítása és a szükséges anyagok beszerzése után megkezdődhetett a gyártás.
Néhány hét alatt több, mint 5000 db maszk készült el, melyek
először az intézményekben kerültek kiosztásra, majd folyamatosan a lakosság részére is díjmenetesen biztosítottuk őket.

Itt szeretném megjegyezni, hogy természetesen vannak tartalék maszkok, és akinek szükséges, a Városgondnokság telefonszámán (46/476-253) igényelhet belőle.
Köszönetet szeretnék mondani elsősorban a 3 varrónőnek,
akik ezt a feladatot végig kézben tartották. Továbbá köszönet
mindenkinek, aki valamilyen formában részt vett a maszkok
gyártásában (szabás, csomagolás, vasalás, kézbesítés stb. ) .
Ez egy közös nagy feladat aminek még nincs vége.
Kérem tartsák be a vészhelyzetben hozott előírásokat. Vigyázzunk egymásra!
Bódi Csaba
intézményvezető
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Az utóbbi hetek
eseményei az
Emődi Szociális
Szolgáltató
Központban

A kialakult helyzetben próbálunk továbbra is mindent megtenni az intézményben, hogy gördülékenyen és a lehető legnagyobb körültekintéssel végezzük a feladatainkat. A házi gondozás és szociális segítés az eddigi gyakorlatnak megfelelően folyik, fokozottan ügyelve az egészségügyi és higiéniai
szabályok betartására. A szociális étkeztetés is változatlanul működik. Az ebéd
biztosítása kiszállítással, illetve az ajtó
előtt elhelyezett asztalról elvitellel történt. Április 27-től az új Művelődési Házban történik az étel kiadagolása, mert a
mi épületünk felújítás alatt áll. Természetesen az edényeket és a helyiségeket is
naponta fertőtlenítjük.
A nappali ellátás kereteiben végzett tevékenységünk 2020. 03. 16-tólhatározatlan
ideig szünetel. A tagsággal a Facebook oldalunkon létrehozott csoport keretein belül tartjuk a kapcsolatot.
Részt veszünk a 70. életévüket betöltött személyek ellátásának segítésében.
Az igénylő saját költségének terhére kérhet élelmiszer, tisztítószer és gyógyszer
beszerzést. Munkatársaim megvásárolják a kért termékeket és az Önkormányzat ebédszállító autójának segítségével
tudjuk házhoz szállítani a kért árut. Nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel.
Településünk orvosai és egészségügyi
dolgozói és a gyógyszertár alkalmazottai egymással együttműködve, hatékony
munkával biztosították gondozottjaink
beteg- és gyógyszerellátását. A bolti dolgozók is segítik munkánkat, a beszerzendő áruk tekintetében.
A mentőszolgálat dolgozói folyamatosan segítik a munkánkat, szállítják időseinket vizsgálatra, kórházi ellátásra, valamint a rendőrség alkalmazottai is napi
szinten ellenőrzik a kormányrendeletben foglalt utasítások betartását, így vigyázva a helyi lakosok, főleg az idősek
egészségére.
Végül valamennyi kedves tagunkat
arra kérem, hogy maximálisan tartsa be
az egészségügyi szabályokat, vigyázzon
magára és egymásra, hogy mielőbb találkozhassunk és szervezhessük a korábban megszokott programjainkat.
Halmai Márta
intézményvezető

Emődi Krónika

Közlemény bölcsődei beíratkozás
KÖZLEMÉNY a 2020/2021. 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: 2020. május 4-én (hétfő)
08.00 - 16.00 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 (lakcím-

kártya) 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 2020. május 31. A döntésről
szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre kézbesíti az intézmény.
intézményvezetés

Közlemény óvodai beíratkozás
KÖZLEMÉNY a 2020/2021. 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: 2020. május 5-én, 6-án,
7-én (kedd, szerda, csütörtök) 08. 00 16.00 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 2020. 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 nevelésre kötelezett gyermekek óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentését a Nkt. 8.§ (2) bekezdése szerint a szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelynek a
4. életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól.
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
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A digitális oktatásról...
Digitális oktatás 2020
Amikor szilveszterkor elmondtuk, elküldtük egymásnak köszöntőinket, nem gondoltuk, hogy egészségből kellene extra adagot kívánni, pedig akkor már Kínában ismerték a koronavírust. Aztán néhány hónap elteltével mi is szembesültünk
vele, hogy rendkívüli helyzetben rendkívüli intézkedések születnek. Ilyen pl. az iskolák bezárása, az oktatás online térbe terelése egyik pillanatról a másikra, melyre sem a pedagógusok,
sem a szülők, sem a diákok nem voltak felkészülve. Rengeteg
kérdés merült fel bennünk, melyre a válaszokat is nekünk kellett megtalálni. Az eltelt 5 hét során kialakultak a keretek, a
rendszer működik, persze nem egyformán, hiszen a szereplők,
akik működtetik sem egyformák. Mindenki másként éli meg
az új helyzetet és a szerepek kicsit összemosódtak. A pedagó-

gus diákként tanulja az új módszereket, regisztrál, ismerkedik
a Facebook rejtelmeivel, a szülő diákként foglakozik a házi feladattal, ismétli, amit már rég elfelejtett, vagy diákként nem is
tanult, majd tanárként magyarázza gyermekének. A diákok
pedig pedagógusként segítik a testvéreket, ismerősöket, sőt
néha a szülőket, pedagógusokat. És persze vannak, akik szünetet éreznek, felvállalva annak kockázatát, hogy amikor ismét be kell ülni az iskolapadba (akár már májusban néhány
vélemény szerint), akkor bizony számot kell adni az elvégzett
és elmulasztott munkáról. A digitális oktatás sokszínűsége miatt bemutatása csak a szereplők szemszögéből lehet hiteles,
ezért pedagógusok, szülők, diákok tapasztalatain, érzésein keresztül próbálkozunk meg vele.

Digitális oktatás szülői szemmel…
„Három általános iskolás gyermekkel tanulunk itthon. Elég szoros napirendet kellett kialakítanom, hogy mindenkivel tudjak
foglalkozni, sőt még nekem is bele kellett
férni az időbe, ugyanis én is „home officeban” dolgozok. Eleinte káosz volt, hogy
hol keressem a házikat, és mind a hárman
megkapták-e. Aztán szépen belerázódtunk
és a napi rutinná vált a délelőtti tanulás. Jó
ötlet volt a közös csoportok létrehozása,
ott ugyanis megvan minden feladat egy
helyen. A felsősök ügyesen figyelik minden nap a felületeket, ők már önállóan dolgoznak. Most igazán nagy hasznát veszik a
számítógépeiknek, mert így egyszerre egy
időben tudnak tanulni. Az első osztályos
kisfiam viszont csak rám számíthat. Vele
igyekszünk minden nap, a kiadott feladatot elkészíteni. Most rájöttem, hogy milyen
az a tanári munka, sok türelem kell hozzá.”
„A napirend kialakítása körülbelül két
hétbe telt, mire megtörtént, hiszen a mindennapi feladatok mellé a mi munkánkba
is be kellett építeni a mostanság divatosként használt Home Office-t, ami nagyon
jól hangzik, viszont a megvalósítása komoly megbeszéléseket, tervezéseket igényel folyamatosan. Ki kellett alakítanunk
azt, hogy ki, mikor, mit csinál, melyik nap
főzünk, melyik nap és mikor dolgozunk, és
természetesen nem elhanyagolható a mindennapi teendők teljes átszervezése(…)A
lazább feladatokkal kezdjük, nem sorrendben haladunk, viszont a határidőket megtartjuk. Az én feladatom mindezt befotózni és elküldeni a pedagógusoknak. A közös
programjaink változóak: trambulinozás, biciklizés, kertészkedés, és a mindennapi kinti és benti teendőkbe való bevonása. Sok-

szor segít pakolni, ruhákat válogatni, az
apukájával kertészkednek, horgásznak.
Fűnyírás, kocsi mosás, és minden, amihez
kedve van. Van, hogy semmihez nincs, és
akkor szoktam vele beszélgetni, mert ilyenkor látom rajta, hogy neki is nehéz. Hogyan
éljük meg a lelkünkben ezt a helyzetet? Tudomásul vettük, és elfogadtuk, bár sokszor
kellemetlen, hiszen hiányoznak mindenkinek a barátok, a társaság, és a legeslegjobban a nagyszülők. (…) Mindent tud a vírusról, elmagyaráztuk neki, mi, miért történik. Félni nem fél, hiszen tudja, amíg mi azt
mondjuk, hogy minden rendben lesz, akkor minden rendben lesz. Összefoglalva:
úgy gondolom, hogy ha mindenki megtalálja a helyét, a feladatát, és kialakul a napirend, akkor nem lehet nagy baj.”
„Meglepő, hogy a gyerekek milyen rugalmasan álltak át a helyzetre, és gyorsan.
Az új napirend egyik előnye, hogy jóval később kelnek, sokkal kipihentebbek. Reggeli után minimális játék. 9 körül kezdik a
tanulást egész délelőtt. Szeretik. Önállóan
végzik a feladatokat, néha kérnek csak segítséget (a belépési kódokat egyszeri használat után tudták). Tudják a dolgukat, sőt
szeretik délelőtt letudni, mert akkor utána
szabadok. Délután leellenőrzöm őket, ha
kell, olyankor még gyakorlunk, vagy verset
tanulunk. Minden este olvasunk. A társas
kapcsolatok azért hiányoznak nekik. Néha
beszélnek a barátokkal skype-on az segít.
Most nagyon élvezzük a kertes ház előnyeit. Jó időben délután nagyon sokat vagyunk kint. Biciklizünk, rollerezünk, kutyát
sétáltatunk. Mindketten dolgozunk. Délelőtt a home office-ban lévő Keresztmami
vigyáz a 3 gyerekre. Ez nekünk nagy segít-

ség, mint lelkileg, mint anyagilag. Az elején
nagyon nehéz volt. Aztán láttuk, hogy a lányok mennyire ügyesek. Ezért mi szerencsések vagyunk, nem sokat kell nekik magyarázni a tananyagot. És persze még alsósok, nincs annyi tantárgy.(…) Emellett még
van egy ovis tesó is, akinek szintén meg
kellett szoknia, értenie, hogy a tesók tanulnak és az mit jelent. Keresztmaminak délelőtt őt is le kell kötni. Az óvónénik küldik is
a feladatokat, nem mindig győzzük. Őszintén szólva, azért nem egyszerű egyszerre
óvó néninek és tanító néninek is lenni.”
„Nem titkolom, az első napokban káosz volt a fejemben és a lakásban is. Három
gyerek, különböző korosztályból, különböző tanulási móddal. E-mail címek, Googlefiókok, osztálycsoportok, bejelentkezések,
Classroom, Discord, learning-apps, házi feladatok. Üljünk le, készítsük el, határidős feladat. Majd később, ráér még, van rá idő bőven. A tanulás szülői segítség nélkül lehetetlen. A 2. osztályos mellé mindenképpen
le kell ülni, ott kell lenni vele. A nagyoknak
is szükségük van a tanárok által küldött
oktatóvideók mellett az anyai segítségre.
A digitális oktatás soha nem helyettesíti a
tanárt. A személyes kontaktus hiánya egyre jobban érződik rajtuk. Amikor a 8 éves
fiam ölelgeti a telefont, miközben nézi a tanító néni által küldött videót. Hiányzik neki.
A 13 és 16 éves szenved, mert a társaságot,
beszélgetéseket, bohóckodásokat nem pótolja a szülő. A 21. században nehéz elvárni
illetve betartatni a gyerekekkel, hogy nem
menjenek sehova, maradjanak otthon. De
megtesszük, mert féltjük, óvjuk őket. Egy
dicséret mindenképpen jár nekik IS.”
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Pedagógus szemmel
„Minden munkának nagyon örülök, sokat dicsérek, örömmel töltenek el a visszajelzések. Videókat, fotókat kapok, sok-sok
szeretetet, biztató szavakat. Sokat tanulunk
egymástól is.”
„A digitális oktatásra való átállás elsőre
kissé ijesztő volt számomra, mert nem láttam hogyan is fogom majd kivitelezni. A
rossz érzés azonban gyorsan elmúlt, mert
már az első héten sikerült kialakítanunk az
osztályunkban egy működőképes rendszert. A szülők és a gyerekek többsége is lelkesen vetette bele magát a munkába. Persze vannak kivételek... Összességében: én a
teljesítményünkkel jelen helyzetben elégedett vagyok, a gyerekeink többségére pedig nagyon büszke vagyok! (A többiekre
nagyon pipa vagyok...)”
„Az eltelt 1 hónap alatt számomra a tantestületünk összefogása, egymást támogató, segítő ereje példaértékű módon mutatkozott meg. Bármilyen problémám is akadt,
mindig volt, aki a segítségemre sietett,
akár késői időpontban is. Köszönet érte
mindannyiuknak!”
„A digitális oktatásra való átállást sajnos
túl gyorsan kellett megvalósítani, ezért indult nehezen. Ha még a gyerekek iskolába
járása alatt ki lehetett volna alakítani a regisztrációkat, együtt lehetett volna ismerkedni a felületekkel, akkor sokkal gördülékenyebb lett volna. Fel lehetett volna mérni
esetleges eszközigényeket, az otthoni feltételeket is.”
„Számomra meglepő és nagyon jó, hogy
megismerkedhetek olyan tudástárakkal,

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.

bázisokkal, amik sok lehetőséget adnak az
oktatás, tanítás megújítására, korszerűbbé
tételére!”
„Mindenképpen előnyösnek gondolom,
hogy a tanulás során a gyerekek a megadott időkereten belül maguk dönthetik el,
hogy melyik feladatot mikor végzik el, be
tudják maguknak osztani a teendőket. Fejleszti a tanulók képességét az önálló ismeretszerzésre, tanulásra. Az általunk alkalmazott számonkérések (Redmenta, Kahoot)
kevesebb stresszt okoznak a gyerekeknek.”
„Az emődi gyermekek szerencsések, hiszen családi házban laknak, így a szép tavaszi időben a saját udvarukon tudnak
mozogni, játszani így talán könnyebben
élik meg a kialakult helyzetet. A rendszernek előnye, hogy feladatorientált, fejleszti
a gyerekek kötelességtudatát, és bizalmat
feltételez, viszont a közvetlen társas érintkezés mellőzése, valamint az élő kommunikáció hiányzik a gyerekeknek is és nekem
is. Azok a tanulók, akiknek nincs lehetősége
napi szinten jelen lenni az oktatási térben
és a szülőnek nem áll módjában gyermekét
segíteni, sajnos hátrányt szenvednek.”
„Nehéz volt és most is az, hogy nem találkozhatom közvetlenül a gyerekekkel, nem
tudok rögtön segíteni, magyarázni, dicsérni, nem látom a tekinteteket. Hiányoznak.”
„Nagy lelkesedéssel álltam a váratlan
kihívás elé. Bár az iskolák bezárásával teljes mértékben a digitális eszközök és az
internet használatával kellett folytatnunk a
munkát, egyáltalán nem éreztem magam
felkészületlennek a feladatot illetően. De

egyébként sem lett volna lehetőség meghátrálni ebben a helyzetben.”
„Szépen, lassan haladtunk előre, szülőkkel, gyerekekkel együtt, szülőket, gyerekeket biztatva, hogy együtt menni fog. Az első
youtube-ra feltöltött videómnak úgy örültem, mint egy kisgyerek, aki ajándékot kapott. A visszajelzésekből azt láttam, hogy a
gyerekek is örültek neki.”
„Az interneten minden órámhoz rengeteg
digitális feladat, videó, szemléltetés található,
csak ki kell választani közülük a legmegfelelőbbeket, ez kezdetben sok időt vett igénybe. Aztán magam is készítettem feladatsort,
végül már én magyaráztam el a Redmenta
használatát annak, aki nem tudta.”
„Már eddig is sok mindent tanultam ,és
az a szándékom hogy még ezen felül is fejlődjek ezen a téren. Amit most tudok, az
mind hasznos lesz a további munkám során.”
„Reméljük, erre majd csak egy rossz
álomként emlékezünk, legyen bármilyen
ügyes is a technika, biztosan sok lehetőség
van benne, de én mindenképpen úgy gondolom a tanításhoz tanuláshoz mindenképpen nélkülözhetetlen a személyes jelenlét.”
„Mi pedagógusok, de említhetem a gyerekeket, szülőket is nagyon sok módszertani, tantárgyi segítséget kapunk saját intézményen belül kollégáinktól, illetve különböző pedagógus közösségektől. Rengeteg
tananyag, módszer, sokféle feladat áll rendelkezésre. Mindezek helyes alkalmazása,
kiválasztása jelenti a legnagyobb kihívást.”

Tájékoztató a 70. életévüket
betöltött személyek részére
A mai napon hatályba lépett 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. §-a alapján:
„(1) A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el!
(2) Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja
és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.”
Mindezekre tekintettel a következőkről tájékoztatom Önöket:
Az ellátással kapcsolatos igényüket az alábbi elérhetőségeken tehetik meg
az érintettek: tel.: 06-46/476-206, e-mail: emodihiv@externet.hu, e-önkormányzat portál.
Az ellátás a következőket foglalja magában: az igénylő saját költségének terhére gondoskodunk élelmiszer, gyógyszer és tisztítószer beszerzéséről.
Fontos, hogy a családtagok is most jobban figyeljenek az idős hozzátartozóikra!
Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk az idősekre!
Emőd, 2020. március 17.
Fekete Tibor polgármester

Emődi Krónika
BAZ MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL
KORMÁNYABLAK
3432 Emőd, Hunyadi u. 27-29.
Ügyfélfogadás:
Hétfő 07.00-17.00
Kedd 08.00-16.00
Szerda 08.00-16.00
Péntek 08.00-14.00
Telefonos elérhetőség:
46/795-321, 46/795-322, 46/795-270
Jelen helyzetben személyes ügyintézés
csak időpontfoglalással lehetséges, melyet a következő elérhetőségeken lehet
megtenni:
https://idpontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, vagy az ingyenesen hívható 1818as telefonszámon.

Orvosi rendelők
I. felnőtt háziorvosi körzet:
Dr. Szuhogyi Edina
Emőd, Kossuth út. 12.
Tel: 46/576-200
Rendelési idő
hétfő:
09.00 - 13.00
kedd:
09.00 - 13.00
szerda:
11.00 - 15.00
csütörtök: 09.00 - 13.00
péntek:
08.00 - 12.00
II. felnőtt háziorvosi körzet:
Dr. Vladár Péter
Emőd, Kossuth út 12.
Tel: 46/542-214
Rendelési idő
hétfő:
10.30 - 12.00
kedd:
10.00 - 12.00
szerda:
08.00 - 10.00
csütörtök: 10.30 - 12.00
péntek:
08.00 – 10.00
III. felnőtt háziorvosi körzet:
Dr. Pásztor Ilona
Emőd, Kossuth út. 12.
Tel: 46/542-165
Rendelési idő
hétfőtől - péntekig 08.00-12.00
A kialakult járványügyi helyzet
miatt az orvosi rendelőkben a betegellátás csak előzetesen telefonos egyeztetés alapján történik!!
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Okmányiroda

Fizetési lehetőség a helyszínen bankkártyával, vagy postai csekken a Kormányablak mellett található Posta Hivatalnál
(8-16 óra közötti időszakban)
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében elrendelt vészhelyzet során teendő intézkedésekről
hozott 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet
4.§. a.) pontja értelmében:
A magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek!
Az okmányok megújítására jelenleg

tehát nincs szükség, azokat Magyarország területén továbbra is használhatják!
Kérjük a Tisztelt Állampolgárokat, hogy
az okmány ügyintézésük során, a rendeletben foglaltakra figyelemmel járjanak el!
Amennyiben mégis szükséges az ügyét
intéznie és rendelkezik ügyfélkapuval
kérjük vegye igénybe az online ügyintézést a https://idpontfoglalo.kh.gov.hu
oldalon keresztül, vagy a kérelme benyújtását megteheti ún. e-papír szolgáltatás használatával.
Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják kérelmeiket.
További információ a fenti telefonszámokon vagy a kormanyhivatal.hu oldalon.

Fogászat rendelési idő
Fogászati ellátás a 10/2020. (III.14.) EMMI rendelet értelmében

2020. március 16-tól kizárólag sürgősségi ellátásra korlátozódik.
Ennek megfelelően a rendelési idők is változnak:
hétfő
11:00 – 13:00 (Emőd)
kedd
09:00 – 11:00 (Emőd)
szerda
11:00 – 13:00 (Emőd)
csütörtök
17:30 – 18:30 (Mályi!!!)
péntek:
09:00 – 11:00 (Emőd)
Fent jelzett rendelési idők a vészhelyzet időtartama alatt,

visszavonásig érvényesek!
Kérem tisztelt pácienseinket:
- akut ellátásra előzetes telefonos egyeztetést javaslok
- lehetőség szerint kísérő nélkül érkezzenek
- lázas, influenzás tünetekkel rendelésünket ne látogassák
- amennyiben az elmúlt egy hónapban ön, vagy közeli hozzátartozója külföldön járt, feltétlen tájékoztatást kérünk
A jelenlegi járványügyi helyzetben a fogászati kezelésben részesülő páciensek egészségi állapota fokozottan veszélyeztetve van.

A szükséges óvintézkedések a betegek egészségének védelmében történnek és a koronavírus járvány továbbterjedésének a megakadályozását szolgálják!
Dr. Kerti Dóra Emőd, Kossuth u. 12.
Tel.: 46/542-072

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

Emődi Krónika
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Emőd Város Védőnői Szolgálata
Az EMMI IV/239720220/EAT iktatószámú levélben foglaltak tekintetében, Dr. Müller Cecília Országos Tisztifőorvos
elrendelt intézkedése alapján:
Várandósok: minden tanácsadás előtt egyeztetés
szükséges.
Csecsemők, kisgyermekek tekintetében tanácsadás: csak
a kötelező, illetve a kért, nem kötelező oltások beadása történik.
EGYÉB ESETEKBEN SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ KIZÁRÓLAG TELEFONOS EGYEZTETÉS UTÁN TÖRTÉNIK A TANÁCSADÓBAN.
- A zsúfoltság elkerülése érdekében tanácsadásra KIZÁRÓLAG IDŐPONTRA jöhetnek, szájmaszkról mindenki gondoskodjon magának.
- Amennyiben az egyeztetett időpontra nem tudnak valamilyen okból eljönni, kérjük előtte, de legkésőbb aznap
telefonon jelezzék, új időpontot egyeztetünk!
- Egy gyermekkel csak egy szülő jöhet! Testvér elhelyezését az adott alkalomra, kérem oldják meg!
- Ha a gyermek bármilyen betegség tüneteit mutatja
(orrfolyás, köhögés, hányás, hasmenés, bőrkiütés), akár láz
nélkül, tanácsadásra nem hozható!
- Amennyiben hamarabb érkezne a következő, a tanácsadó előtt várakozzon, amíg ki nem jön az előző! Ha többen várakoznak, az egymástól betartandó távolság lehetőleg 1,5 m.

- Nem hozhatja a gyermeket az a szülő, aki a megelőző 2
hétben fertőzött területről jött haza!
Kérem, hogy a tanácsadóban található játékokat kérdés
nélkül ne vegyék le! Az eszközök fertőtlenítése folyamatos,
de a játékok fertőtlenítésére a tanácsadás alatt nincs idő, a
levett játékot más gyerek nem érintheti!
Babakocsi be nem hozható!
A váróban, tanácsadóban folyamatos a szellőztetés, a váróban kinyitott ajtót kérjük, NE CSUKJÁK BE!
Fertőtlenítő kézmosó van kihelyezve, kérem, azokat
használják, és gyermeküknél is figyeljenek oda az alapos
kézmosásra!
KAPCSOLATTARTÁSI LEHETŐSÉGEK:
email: emodivedonok@freemail.hu
tel.: 46/ 476 308
I.körzet: 06-70/3683534 Balogh-Kiss Orsolya,
II.körzet: 06-70/342-6042 Komlósiné Kőmíves Adrienn
III.körzet: 06-70/635 3572 Vaszilyné Tóth Csilla

Gyermekorvosi rendelés:
A gyerekorvost mindenféleképp előzetesen telefonon
kell hívni, reggel munkanapokon 8-10 között a 46/477-908as telefonszámon.

Emődi Szociális SzolgálBorsod Abaúj Zemplén
tató Központ Család- és Megyei Kormányhivatal
Gyermekjóléti Szolgálata
Gyámügyi Osztály
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. 03. 16-tól
nem tartunk személyes ügyfélfogadást.
Kérjük,hogy telefonon: 06 46/476-379,
e-mailben: csalad.gyermek.emod@gmail.com
illetve privát üzenetben: messengeren a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Emőd facebook oldalán jelezzék kérdéseiket, kéréseiket!
A járvány ideje alatt, csak halaszthatatlan okból jelenjenek
meg személyesen a szolgálatnál.
A gyermekek veszélyeztetettségével, valamint az egyének és családok krízishelyzetével kapcsolatos jelzéseket, (a
jelzésre kötelezettektől is) lehetőség szerint elektronikus formában, vagy telefonon fogadjuk.
Lehetőség szerint próbálunk segíteni.
Családlátogatásokra csak krízishelyzet, súlyos veszélyeztetettség, vagy hatósági megkeresés esetén kerül sor.
Esetmegbeszélések esetkonferenciák elektronikusan
vagy telefonos formában kerülnek megtartásra.
Sürgős esetben, azonnali segítségért kérjük, hívják az éjjel-nappal elérhető országos kríziskezelő és információs telefonszolgálat ingyenes segélyvonalát: +36-80/205-520
Kucsa Józsefné és Sebő Bertalan családsegítők

3432 Emőd, Hunyadi u. 27-29.
Ügyintézője: Siskáné Kállai Zsuzsanna gyámügyi szakügyintéző
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7.30-12.00 óra között.
Szerda: 7.30-12.00 óra között, 13.00-17.00 óra között.
Péntek: 7.30-12.30 óra között.
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.
Jelen helyzetben személyes ügyintézés csak időpont egyeztetéssel lehetséges, melyet a következő elérhetőségeken lehet megtenni:
Telefon: 06-46/476-122
E-mail: siskane.zsuzsanna@borsod.gov.hu
Impresszum
Kiadó: Emőd Város Önkormányzata,
Szerkesztő: Kovács Gabriella
Lapzárta: 2020. május 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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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)

Megemlékezés

Siposné
Mester Irén
halálának
3. évfordulójára
emlékezik.
Gyászoló családja

Vazsita Eszter
Sok boldogságot kíván

30. születésnapod alkalmából
férjed, lányod és a Szekeres család
(Zsófi, Zoli és Oli).

„Respect who you are inside
Let your heart be your guide
What others think says nothing about you
.....
Unless it’s a friend when it’s everything
Those who don’t want you to be anything but
what you are”

eladó
tűzifa
akác,tölgy méteres
vagy konyhakész.

Tel.: 70/384-5283

Gyerekszáj
„Ami jó az egészben, hogy így többet lehetek
azokkal, akiket szeretek. Ami nem igazán tetszik,
hogy anyáék sokkal feszültebbek, idegesebbek,
mint máskor. Nem csoda, hiszen a munkájuk és
az otthoni dolgukhoz még hozzá jött nekik a tanítás és a velünk való tanulás is. Nem lehet kön�nyű nekik. A tanulás is nehezebben meg így, mivel a tanároknak több ideje van elmagyarázni az
órán a dolgokat, így azt könnyebb megérteni.”
*
„Egy kicsit zavaros ez az egész, nehezen követem, de anya és apa segít. A tanárok is igyekeznek segíteni mindenben, de nekem így nehezen megy, hiányzik az iskola, az ott tanulás és
az osztály.”
*
„Félelemmel tölt el, ami a világban történik.
Hiányoznak a barátok.”
*
„Van amit anyával, van amit önállóan és van
amit a családdal, pl. technika, rajz. Remélem,
mihamarabb elmúlik a járvány és visszazökken
minden a régi kerékvágásba.”
*
„Három hete vagyunk itthon a nővéremmel
és az öcsémmel, mert a szüleimnek dolgozni kell
menni. Akkor este nagyon megijedtem, az jutott eszembe, hogy talán meg is halhatunk. Még
mindig félek, mert látom anyán, hogy aggódik
értünk és a nagyszüleimért. Szeretek itthon lenni, de szeretnék már iskolába járni.”
*
„Az elején örültem, hogy nincs suli, de most
már nagyon hiányoznak a barátok és a tanítók.
Nagyon izgalmas itthon tanulni, de a suliban
sokkal könnyebb.”
*
"Az iskolai oktatásban az a jó, hogy közösségben vagyok. És az osztálytársaim segíthetnek, ha
nem értek valamit. Az rossz, hogy korán kell kelni, ezáltal nem vagyok elég kipihent. Az órákon
nem lehet enni, de itthon lehet."
*
"Nekem nagyon megtetszett a digitális oktatás. Érdekes, hogy a tanárokkal tudunk online beszélni, pl. Skype, Discord. Kevesebb tanulnivaló
van, és nem kell korán felkelni, de az nem jó, hogy
nem találkozunk a barátainkkal. Nekem elnyerte
a tetszésemet, többször is lehetne csinálni ilyet."

"Előnye az újfajta tanulási rendszernek, hogy
pl. nem kell korán kelni, különböző internetes
feladatokat kapunk. Hátránya, hogy nem találkozhatunk a barátainkkal, osztálytársainkkal.
Nem tudunk előkészítőre járni, ami nagyon fontos egy hetedikes számára. Az online órán nem
mindig halljuk a magyarázatot, vagy azt, aki halkan beszél. Én örülnék, ha minél hamarabb lehetne iskolába járni."
*
"Nagyon furák a felelések. Vannak olyan órák,
ahol online beszélünk, azok az órák szuperek
szoktak lenni. De a digitális tanítás azért rossz,
mert nem láthatjuk a barátainkat. Fociedzések
sincsenek. Én szeretem az új rendszert, de szívesen visszamennék már az iskolába is."
*
"Én személy szerint az itthoni tanulást pártolom PILLANATNYILAG. Ezt azért mondom, mert
szerintem lesz olyan bőven, mikor visszasírjuk
majd az iskolát. Egyrészt azért pártolom az itthon tanulást, mert te oszthatod be azt, hogy mikor mennyit tanulsz. Másodszor pedig itthon
sokkal komfortosabban érezzük magunkat. Az
viszont hátrány lehet, hogy a gyerek elsőre nem
érti meg a tananyagot. A másik pedig, hogy nem
lehet a társai között."

Kiss Luca 3.b

*
"Mindenkinek nehezére esik átállni az új oktatási formára. Vannak előnyei és hátrányai a távoktatásnak. Előnye, hogy nem kell korán kelni
és lazább keretek közt lehet tanulni. Hátránya,
hogy nem tudunk olyan hatékonyan haladni és
így lemaradhatunk. "
*
"Furcsa volt, hogy nem kell iskolába mennem. Én osztom be az időmet, hogy melyik tantárggyal foglalkozok és mennyi ideig. Úgy érzem, önállóbbá tesz engem. Érdekesek a tantárgyak, különböző weboldalakat használunk. Az
interaktív feladatoknál addig foglalkozhatok a
feladattal, míg helyes nem lesz. Hátránya is van:
ilyen a technikai eszköz, pl kicsi a telefon kijelzője, szakadozhat a net. Személyes találkozások, az
osztálytársak, közös sportok hiányoznak és a sok
bolondozás."

Fodor Csenge 2.a levél

