2020. július XXIII. évf. 6. szám

Emőd Város Önkormányzatának Lapja

Emődi Krónika
Tisztelt Érdeklődők!
Sajnálattal értesítjük, hogy a kormány által bejelentett, az augusztus 20-i
állami ünnephez kapcsolódó intézkedései, valamint az Önkormányzat döntése
értelmében a szervezett programok elmaradnak.
Köszönjük megértésüket!

Szent István Napi Vigasságok

Emőd, 2020. augusztus 20. Polgármesteri Hivatal melletti tér
Program:
15:00 Kalóz

kalandra fel - interaktív
gyermekelőadás

15.45 Az Emődi Barátság nyugdíjas klub énekkara
16.00 Az Emődi Pincegazdák Dalárdája
16.15 Az Emődi Karate Sportegyesület

elmarad!
17.00 Ünnepi megemlékezés és

Kenyérszentelés

Ünnepi beszédet mond:
Tállai András, miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő
17.15 Édes

kettesben szórakoztató operett műsor
18.00 Emőd Brass Fúvószenekar
18.30 Reményi kamarazenekar
koncertje
19.30 MÁRIÓ, a harmónikás műsora
21.00 Utcabál az Ildi Rider zenekarral

Folyamatos programok: Óriáscsúszda, labdaágy a kisebbeknek, arcfestés,
kézműves foglalkozás, kirakodóvásár, étel-ital, finomságok.
A rendezvényre a belépés díjtalan!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Épül, szépül városunk

Ilyen volt.

Ilyen lett.

Lengyel tábor
A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és az Emődi Művelődési Ház közös szervezésében július 27-től 31-ig nyári napközis tábort szervezett. A táborozáson összesen 21 gyermek
vett részt.
A szervezésnél elsődleges, szempont volt, hogy a gyerekek
megismerhessék a lengyel nép hagyományit, találkozzanak a
lengyel kulturális hagyatékokkal. Továbbá, hogy a gyermekek
a tábor ideje alatt érezzék jól magukat, legyenek lekötve, ne
unatkozzanak, ezért a szervezők igyekeztek minél több programot, kézműves foglalkozást, vetélkedőket, kirándulást, besűríteni az egy hétbe. A táborozás során mindvégig a jókedv,
a vidámság volt jellemző. Az önfeledt szórakozás, az érdekes
programok biztosították a kellemes kikapcsolódást a gyermekek számára.
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Néhány gondolat az Önkormányzat
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Emőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 28. napján fogadta el az önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.01.) számú
rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.
Az éves költségvetési rendeletben tervezett bevételek összege az előző évi maradvánnyal és a finanszírozási bevételekkel együtt 1.703.398.396 Ft volt, mely összeg
az év során 20,2 %-kal növekedve 2.047.369.711 Ft-ra módosult.
A tervezett kiadások összege – a finanszírozási kiadásokkal együtt – a bevételekkel megegyezően alakult.
A tervezett bevételekkel szemben ténylegesen realizált összeg (az előző évi maradvánnyal együtt)
1.926.181.054 Ft, míg a teljesített kiadások összege
1.427.699.707 Ft volt.
A teljesített bevételek 34,7 %-a támogatásból, valamint államháztartáson belüli pénzeszköz átvételből származott, 29 %-a pedig az előző évben elnyert, de 2018. év
végig fel nem használt pályázati forrásból (költségvetési maradványból) állt rendelkezésünkre. Az adóbevételek
összege mindössze 5,6 %-ot (!) tett ki.
A kiadások döntő része, 52,2 %-a (745.441.392 Ft) az
előző évekhez hasonlóan az intézményhálózat, a város
valamint az intézményhálózat működését szolgálta. A
szociális célú felhasználások (pld. eseti segély, letelepedési támogatás, beiskolázási támogatás, 70 éven felüliek támogatása, mikulás csomag, gyerekek étkezési térítési díjának átvállalása, házi segítségnyújtás, családsegítés,
gyermekjóléti feladatok) összege a költségvetési kiadások
2,2 %-át kitevő, 30.766.317 Ft volt. Az elmúlt évekhez hasonlóan jelentős összeget, 6.254.000 Ft-ot használtunk fel
civil szervezetek (egyházak, sport, egyesületek) támogatására.

Tisztelt Adózók!
Emőd Város Önkormányzat Adóhatósága tájékoztatja
a Tisztelt Adózókat, hogy a 2020. évi második félévi adók
(magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, építményadó, gépjármű adó) talajterhelési díj pótlékmentes
befizetésének határideje:

A tervezett beruházásokra, felújításokra fordított ös�szeg 277.413.118 Ft tett ki, amely összeg az összes kiadás
19,4 %-a.
Az elmúlt évben végrehajtott néhány nagyobb beruházás és felújítás, valamint 2019. évben a megvalósításukra
felhasznált összeg:
- Művelődési ház és könyvtár: 134.284.825 Ft,
- Bölcsődeépítés tervezési költség: 10.239.000 Ft,
- Ételszállító autó beszerzése (Dácia Dokker): 3.251.020 Ft,
- Kazinczy út 2/C lakás megvásárlása: 1.900.000 Ft,
- Rézsűkasza, hótolólap beszerzés: 1.751.330 Ft,
- Geleji úti óvoda energetikai korszerűsítése: 49.665.174 Ft,
- Útfelújítás (Vörösmarty, Egressy, Ifjúság, Lévai utcák):
16.360.355 Ft,
- Polgármesteri Hivatal energetikai felújítás: 11.938.223 Ft.
A betervezett beruházási, felújítási munka megvalósítását egyetlen esetben sem akadályozta pénzügyi forrás hiánya. Mindezen beruházások, felújítások mellett zavartalan volt az intézményhálózat, a polgármesteri hivatal működése, a település üzemeltetése. A feladatok ellátását, az önkormányzat működését nem zavarták, nem
akadályozták pénzügyi gondok. Az Önkormányzat fizetési kötelezettségének minden esetben eleget tudott tenni, hitel felvétele nélkül! Az elmúlt évben sem keletkezett
adósságunk.
A zárszámadással lezárt év végére 498.481.347 Ft feladattal terhelt maradvány keletkezett. Ez az összeg nyújt
fedezetet a következő évre áthúzódó – már megkezdett
– feladatok megvalósítására.
Ez úton is megköszönöm a lakosság munkánkhoz nyújtott támogatását, bíztatását.
Köszönöm továbbá a Polgármesteri Hivatal, valamint
az Intézmények munkatársainak, továbbá a közmunkásoknak a várost építő és szolgáló munkáját.
Fekete Tibor
polgármester

Impresszum
Kiadó: Emőd Város Önkormányzata,
Szerkesztő: Kovács Gabriella
Lapzárta: 2020. augusztus 20.
Elérhetőség: Tel.: 46/476-156

2020. szeptember 15.

szerkeszto.emodikronika@gmail.com

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

Tördelés, nyomtatás: Pető Nyomda
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2.
Tel.: 49/414-000
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Önkormányzati hírek
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 8-án rendkívüli ülést tartott.
Az első napirendi pontban Polgármester Úr a veszélyhelyzetben hozott
döntésekről tájékoztatta a Képviselőtestületet. Erre azért került sor, mert a
veszélyhelyzet ideje alatt sem a képviselő-testület, sem a bizottságok nem
ülésezhettek. A katasztrófavédelemről szóló törvény alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Ezt követően az önkormányzat
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést tárgyalta,
majd fogadta el a testület. (E lapszámban részletezzük a 2019. évi gazdálkodás főbb mutatóit. A rendelet a város
honlapján www.emod.hu megtekinthető.)
Ezen napirend keretében a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására is
sor került. Az Alap bevétele a talajterhelési díjak befizetéseinek átvezetéséből származik. Helyi rendelet szabályozza, hogy az e jogcímen befolyt bevétel, mely környezetvédelmi célokra
fordítható.
Harmadik napirendi pontban a
2019. évi ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadására került sor.

Belső ellenőrzésre az Önkormányzatnál, a Városgondnokságnál, a Művelődési Ház és Könyvtárnál és a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál
került sor a testület által jóváhagyott
ellenőrzési tervben elfogadott témakörökben.
A továbbiakban a 2020. évi költségvetési rendeletet módosította a
testület. A módosított rendelet a város honlapján www.emod.hu megtekinthető.
Ezt követően az Önkormányzat
2019-2024. évekre vonatkozó Gazdasági Programját tárgyalta és fogadta
el a testület. A Gazdasági Programot
a város honlapján www.emod.hu olvashatják.
Jogszabályi
kötelezettségének
tett eleget a testület a következő – két szociális tárgyú – napirendek megtárgyalásával és elfogadásával. Az egyik a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés, melyet a hivatal és a szociális szolgáltató központ ügyintézői állítottak ös�sze. Az átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását részletezi 2019. év vonatkozásában. A tanyagondnoki szolgálatról
szóló beszámoló szintén a 2019. évben végzett tanyagondnoki feladatokat mutatta be.

Szépkorú
köszöntése
Szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló
255/2008. (X.21.) Kormányrendelet 2. §-a (4) bekezdése alapján, Bánfi János Sándorné 90. születésnapja alkalmából az Önkormányzat - a veszélyhelyzetre való tekintettel - elküldte az Orbán Viktor
Miniszterelnök úr által kiállított Emléklapot.
Kívánunk jó egészségben eltöltött további boldog éveket.

Következő napirendként a Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-testület. Az önkormányzati törvény alapján évente be kell számolni a testületnek a hivatal tevékenységéről. A beszámolási időszakban
hatáskör változás nem volt. A hivatal valamennyi osztálya a központi és helyi jogszabályok, a képviselő-testület és a bizottsági döntések,
a belső utasítások és szabályzatok
alapján végezte munkáját.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a költségvetési törvényben biztosított lehetőséggel élve
pályázatot nyújt be működési támogatásra. A pályázat benyújtására
évenként két alkalommal van lehetőség. A korábbi döntéssel mintegy
2,4 millió forint támogatást nyertünk.
Ezt követően polgármester tájékoztatta a testületet az általa igénybe vett szabadságról. Végül a testület építési tilalom törléséről és korábbi határozat módosításáról döntött.
Képviselő-testület zárt ülésen letelepedési támogatás tárgyában
beérkezett kérelmekről határozott.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Emődi Krónika

5

Derenk, 2020. július 24.
Rendhagyó búcsú volt Derenken
ezen a napsütéses pénteki napon. Rendhagyó volt már a kezdet is, mert mindenki maszkban érkezett, mindenkinél
ellenőrizték a testhőmérsékletét. Még az
„Anna harang” is másképp szólt, szomorúan kongott.
A szerény számban megjelenő Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatok képviselői mellett megtisztelte a rendezvényt Emődről Kalóczkai Gábor atya, aki
a szentmisét celebrálta, és polgármesterünk, Fekete Tibor úr is.
Az Országos Lengyel Önkormányzat vezetője, Felföldi Mária is jelen volt a
szentmisén, továbbá a Lengyel Intézet,
valamint a Lengyel Nagykövetség képviselői is. Néhány ember „turistaként” vetődött arra, hogy tisztelegjen a halottak,
a hely, az esemény előtt, mert az engedély csak nagyon kevés emberre szólt.
Gábor atya a két védőszentünkről,
az apostolokról tett említést, Szent Simonról és Szent Júdás Tádéról a szentbeszédében. Beszélt arról, hogy Jézus
talált értéket miden apostolban. Se Jé-

zus, se a többi apostol nem vette észre
egymás hibáit, „vétkeit”, mert nem arra
figyeltek, hanem arra, hogy ők hogyan
tudják a saját belső értékeiket az Isten,
a nép szolgálatába állítani. Ez követésre
érdemes példa lehetne számunkra a jelenben is, hogy ne egymást figyeljük, hanem nézzünk egy irányba és adjuk a legjobbat magunkból.
A szentmise után koszorút helyeztünk el a temetőben az ott nyugvó halottaink lelkéért. A rövid szertartás után
a szögligeti polgármester meghívta a jelenlevőket kultúrházukba, ahol egy szerény, barátságos, sok nyelven beszélgetős vendégfogadás volt.
Az egész rendezvény hangulatát végigkísérte a helyzet szokatlansága, a
megszokott, kedves emberek, nevetések hiánya.
A búcsúról készült videófelvétel megtekinthető a DERENK A SZÍVEKBEN TOVÁBBÉL Facebook csoportban.
Rémiás Gyula

Újra Megyei I. osztályban
Közel tíz év után újra a Megyei I. osztályban szerepel az
elkövetkezendő szezonban az Emődi Általános Iskola Diáksport Egyesület futball csapata.
A sportegyesület a mögöttünk hagyott szezonban az
1. helyen állt, amikor a vírushelyzet miatt beszüntették a bajnokságot. Hosszú procedúra és bizonytalan napok után, felkérést
kaptunk a Megyei Labdarúgó Szövetségtől az I. osztályra. Természetesen örömmel vállaltuk az osztályváltást.
Tudjuk, hogy nem lesz sétagalopp a bajnokság, de azok a srácok, akik itt ismerkedtek meg a
labdarúgással megérdemlik, hogy
kipróbálják magukat a megyei elitben. A mezőny teljesen más célokért fog küzdeni vannak, akik az NB
III.-ért, lesznek olyanok, mint például
mi is, akik a bennmaradásért.
A játékos keretben nem tervezünk nagy
mozgást. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy
egy játékos távozik Bodnár Zoltán Sárospatakra tér
vissza, hozzánk Balogh Bence és Vörös Márk Aszalóról és
Lövey Lajos Edelényből érkezik.

A következő kerettel tervezzük nekivágni a szezonnak: Besenyei József, Lövey Lajos, Gombaszögi Tamás kapusok, Petruska Gábor, Dr. Fekete Ákos, Németh Csaba,
Németh Gergő Soma, Petruska Levente, Boszák Zoltán,
Nagy Sándor Erik, Rémiás Márton, Lengyel Péter, Borbély Ágoston, Pfeifer Tamás, Nagy
Dániel, Szemán Balázs, Jakab Dániel és
Szabolcs, Petró Attila, Fodor János,
Balogh Bence, Vörös Márk mezőnyjátékosok.
Az edzéseket és az edzőmérkőzéseket elkezdtük július elején.
Augusztus
2-án
Magyar
Kupa mérkőzést játszunk itthon
Felsőzsolcával, az bajnoki főpróbát pedig Bőccsel tervezzük augusztus 8-án. A sorsolás jelen pillanatban nem ismert, az első fordulóban augusztus 15-én vagy 16-án
játszunk.
Kérem a szurkolókat, hogy legyenek türelemmel a csapattal és továbbra is álljanak ki mellettünk!
Vass László
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Megújult városunk gyógyszertára
Mint azt már városunk lakói közül sokan szemügyre vehették, a Szent Teréz Gyógyszertár teljes felújításon esett
át az elmúlt hónapokban. Hagyományaira való tekintettel igyekeztünk jellegét megőrizni, ugyanakkor a jelen
kor infrastruktúrális elvárásainak maximálisan megfelelni.
E két szempont lebegett kitűzött célként, mint végeredmény.
A hosszú múltra visszatekintő patika átalakításának terve már korábban megfogalmazódott a nyíregyházi székhelyű Grand Pharma Kft. tulajdonosainak fejében, azonban a pandémia okozta válsághelyzet miatt egyéb fontosabb feladatok megoldására kellett törekedni. A felújítás
így két lépésben zajlott. A renováció március derekán vette kezdetét egy többlépcsős terv keretében. Az elavult világítótesteket jóval modernebb és energiatakarékosabb
LED panelekre cseréltük, amivel együtt a helyiség komplett új álmennyezetet is kapott. A további munkálatok saj-

nos még várattak magukra a kialakult járványügyi helyzet
okozta bizonytalanság miatt.
Ezt követően a vártnál hamarabb, a pünkösdi hétvégére esett a választás az officina teljes felújítására, ezáltal
biztosítva a zavartalan nyitvatartást. Ekkor valósult meg
a festés és a padlózatcsere, valamint egy sokkal átláthatóbb, barátságosabb és korszerűbb bútorzat beszerelése.
Bízunk benne, hogy az új küllem elnyeri minden kedves
emődi lakos tetszését.
Célunk továbbra is a folyamatos gyógyszerellátás biztosítása mellett a magas színvonalú terápiás tanácsok adása az egészség megőrzésének érdekében. Reméljük Emőd
város polgárai a jövőben is bizalommal fordulnak hozzánk.
Jó egészséget kívánunk:
a Szent Teréz Gyógyszertár
dolgozói

Egészségügyi szolgáltatók működési rendje:
A háziorvosi, gyermekorvosi valamint
a fogorvosi ellátást biztosító egészségügyi
szolgáltatók továbbra is kizárólag telefonon
előre egyeztetett időpontban tudják a pácienseket fogadni.

Az orvosi ügyeleten való megjelenést
nem szükséges előre telefonon jelezni.

Minden megjelenés alkalmával először az
orvos és páciens között a konzultáció üvegajtón keresztül történik. Ezt követően egy
A védőnői gondozásban ugyancsak kötelezően előírt négylépéses kikérdezés történik,
nincs változás, csecsemők, kisgyermekek
ami alapján az ügyetekintetében tanácsadás csak a kötelező, il- letet ellátó orvos
letve a kért, nem kötelező oltások beadása dönt, hogy ellátja
történik. A személyes találkozó kizárólag te- a beteget, vagy tolefonos egyeztetés után történik a tanács- vább küldi kivizsgálásra.
adóban.
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Klebovicz Gyula

Az elveszett Idő
Jóska Pista elvesztette az idejét. Hozzáfogott
hát a megkereséséhez. Kereste az ágy alatt, a
szekrény mögött, a sarokban a virágváza mellett,
a pincében, a padláson, de leginkább az éléskamrában, az uborkás üvegek mögé dugott pálinkás
és boros üvegek alján, mert legtöbbször onnan
hallotta az Idő órájának ketyegését. - Tik - tak--.
Mivel az ilyen irányú kereséseit nem nézték jó
szemmel, sőt többször meg is szólták, ezért egyszer fogta, felült az apjától örökölt ócska kerékpárjára és nekiindult a nagyvilágnak Körbe karikázta a falut, a megyét, majd az egész országot,
de az Időt nem találta. Útközben csak az ócska bicikli pedálja kattogott. -Tik- tak –
Tovább indult hát, sok országot bejárt, sok emberrel találkozott, akik mindannyian furcsán néztek rá és összesúgtak a háta mögött.- itt van az
ember, aki az Időt keresi - mondták, ő azonban
nem törődve semmivel folytatta útját, de amikor elért a világ végére, lenézve a peremén látta,
hogy az ő Ideje nincs ott, akkor megfordult és elindult hazafelé. A visszaút hosszú volt és nehéz.
Az ócska bicikli nagyon elkopott már és a pedálja
egyre hangosabban kopogta: - Tik- takAmikor nagy sokára hazaért a falujába, az ismerősök azt mondták: - eljárt feletted az Idő, Jóska Pista -, a házához közeledve azonban nagyon
megörült, mert már messziről látta, hogy a kapuban várja valaki. Közelebb érve megismerte, hogy
az Idő az, habár nagyon megfogyatkozott. Odarohant hozzá, ölelte, csókolta a roskatag testet megvagy hát végre - kiáltotta, de az nyöszörögve, elfúló hangon csak annyit tudott válaszolni:
- Tik - tak -.
Egyé forrtak ezután és az emberek gyakran látták üldögélni őket a kapu előtti lócán, de a szamárbőr módjára, fokozatosan zsugorodó Idő szorítása egyre erősebb és erősebb lett és csak abban a végső pillanatban engedett, amikor az órája elütötte az utolsót. -Tik - tak.- Így találtak rájuk
egy csípős őszi hajnalon. Egyszerre születtek, egyszerre haltak. A fejfára azt írták: Itt nyugszik Jóska
Pista és a halálos ölelésű elfecsérelt Idő.

Kasaróczki Gábor és
Plósz Anna
50. házassági évfordulójára
1970. augusztus 22.

Elmúlt, mint száz másik pillanat, mégis múlhatatlan,
mert szívek őrzik, s nem szavak.
„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg , szorítsd meg kezét,
És, ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el,
Légy hű mindhalálig.”
(Madách Imre)
- Szeretettel köszöntenek gyermekeitek,
férjeik és unokáitok. -

Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik Emődön
védőnőként ismerték és szerették, hogy édesanyánk,

KOVÁCS Sándorné
2020. július 14-én,
életének 88. évében elhunyt.
Emlékét örökké megőrizzük:
- férje, lányai, Éva és Katalin, veje -

Gyászjelentés
Szomorú szívvel emlékezünk drága szeretett édesapára, nagyapára

Rémiás Szilveszterre
aki 2020. június 26-án,
66 évesen örökre itt hagyott bennünket.
„Lám ennyi az élet gondoltad-e !
Egy pillanat és mindennek vége.
Szólni sem tudtál,
Hogy indulsz a messzeségbe,
Maradt a nagy bánat, s egy csendes sírhatom.
Szerető szívünkben örök gyász és fájdalom.”
Soha nem feledünk:
- Szerető édesanyád, feleséged, gyászoló családod. -

Emődi Krónika
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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)

„Csillagfény” Butik
2020. augusztus 8. napjával

megnyitotta üzletét.
Nyitási akciók

10% kedvezmény
minden egyes termékre!

Minőségi-márkás ruhák elfogadható áron!
Minden kedves vásárlónkat szeretettel várjuk!
Emőd, Arany J. u. 24. (Lottózó melletti kis butik)

Polgármesteri Hivatal Díszterme
2020. augusztus 18. (kedd), 9-15 óráig

Nyári tábor Nyíregyházán
A Miskolci Tankerületi Központ pályázatának köszönhetően ötnapos bentlakásos táborban vehetett részt 40 tanuló
négy kísérővel. A pályázat fedezte a tábor étkezési, utazási és szállásköltségeit, mindössze a belépőjegyek árát kellett
a szülőknek önrészként befizetni. A tábor a pályaorientáció témája köré épült:
a meglátogatott helyszínek, az esti játé-

kok, feladatok mind-mind a tanulók látókörét szélesítették, tájékozottságát,
szociális kompetenciáját, pályaorientációs ismereteit segítették.
A Kis Vakond tábor kellemes légkört
nyújtott, a tábor vezetése finom, gyerekbarát heti menüvel várt minket. A jó idő
miatt két nap is strandoltunk a szépen felújított élményfürdőben. Nyíregyházán

járva kihagyhatatlan volt az állatkert és
a szabadtéri múzeum megtekintése.
Nagy öröm volt minden résztvevő
számára, hogy a hosszú „karanténos”
időszak után ismét együtt lehettünk, játékkal, hasznos ismeretekkel gazdagodva, kellemesen tölthettük el a hetet.
Lapostyánné Dányi Katalin
igh.

Nyári táborok az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
A rendkívüli helyzet hozta digitális oktatás lezárulta után sok gyerek és sok munkába visszatérő szülő várta a nyári napközis táborokat. Emőd Város Önkormányzata
két pályázaton belül segítette ennek megvalósítását. Négy héten keresztül 56 tanuló részvételével 11 pedagógus és a pedagógiai asszisztensek közreműködésével
színes programokkal teltek a napok. Bár
a táborok szervezését engedélyezték, a
négy hét alatt ügyelnünk kellet a higiéniai szabályok betartására és a minél gyakoribb fertőtlenítő kézmosásra. Többek között az elővigyázatosság miatt Emődön kívüli programokat sem szerveztünk, de az
iskola nyújtotta változatos terek is kiváló
helyszínül szolgáltak.
Sok közösségépítő, vidám játék, kézműves foglalkozások, töltötték ki a 8-16 óráig tartó időszakokat. A napi háromszori étkezés mellett többször is meglátogatták a
csoportok a fagyizót, ami kellemes volt a
meleg napokon. A séták során felfedezték
a város ismert és kevésbé ismert nevezetességeit. A pedagógusok minden héten a honismeret köré építették a táborok
tematikáját, különböző korokba kalandoztak el. Játékos rejtvényeken, feladatokon és kézműves foglalkozásokon keresztül ismerkedtek a rovásírással, égetéses technikával emléktárgyat készítettek, vagy iniciáléval díszített kulcstartót a nevük kezdőbetűjével. Régi mesterségek gyakorlásában is kipróbálhatták magukat. Minden nap sokat játszottak az udvaron, az aulában. A megszokott játékok, mint a foci, labdázás, bújócska, fogócska, asztalitenisz, tollaslabda jó elfoglaltság volt. A gyerekek élvezték, hogy együtt lehetnek, közösen játszhatnak. Azokon a napokon sem unatkoztak, amikor
a rossz idő nem engedte, hogy a szabadban töltsék az időt.
A társasjátékok, logikai játékok, vagy a filmnézés is jó szórakozás volt.

Reméljük segítettünk a szülőknek, hogy a digitális oktatás
terhei után kicsit megpihenjenek, a gyerekeknek pedig abban, hogy újra élvezhessék társaikkal együtt a közösség nyújtotta élményeket.
Köszönjük a lehetőséget az önkormányzatnak, a táborvezetőknek és segítőiknek a megvalósítást, valamint a városgondnokság dolgozóinak az étkezés biztosítását!
A két pályázat, melyen belül a táborok létrejöttek:
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 „Humán kapacitások fejlesztése
Mezőcsáton és térségében”
EFOP-1.5.2-16-2017-00035 „Humán szolgáltatások fejlesztése Bükkszentkereszten és térségében”
Kirschné Bódi Judit
intézményvezető-helyettes

