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Emődi Krónika
Emlékezés 1956. október 23-ra
Tisztelt Emlékező Közösség!
Kedves Emődiek!
Egy elszánt nemzet felemelte fejét és
nemet mondott az elnyomásra 1956 októberében, novemberében. A XX. századi
magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményeként Magyarország népe
az 1956-os forradalom kirobbantásával
szembefordult a világ akkori legnagyobb
birodalmával, a szovjet hatalommal.
1956. október 23-án a magyarok meggátolhatatlan erővel fejezték ki szabadságba vetett hitüket és a szabadság iránti vágyukat. Nevezhették ellenforradalmár fasiszta csürhének az együtt éneklő,
egyet akaró, együtt mozduló sok ezer magyar embert. Hirdethettek statáriumot a
megszálló szovjet csapatok ellen fegyvert
fogó munkások és diákok megrettentésére – Magyarország azokban a napokban
összefogott, bízott a megszerezhető szabadságban, a totális állam lebontásában.
A forradalom a budapesti diákoknak az
egyetemekről kiinduló békés tüntetésével
kezdődött 1956. október 23-án. Október
utolsó napjaiban a vidéki harcok több helyen felülmúlták a pesti eseményeket. Október végére, november elejére úgy tűnt,
hogy a forradalom demokratikus átalakulást eredményezhet az országban. A tömegmegmozdulások, valamint a tárgyalások ötödik napján nagyon sok jel arra mutatott, hogy a forradalom győzni fog, Magyarország ki tudja harcolni függetlenségét.
Október 31-én azonban Moszkvában
döntés született, hogy a magyar forradalmat fegyveres erővel felszámolják. A nyílt
szovjet támadás november 4-én hajnali 4
órakor indult meg óriási erővel. Sajnos hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a hatalmas
túlerővel szemben semmi esély nincs. November közepére gyakorlatilag az ország
legtöbb pontján véget értek a harcok, sikerült a szovjeteknek felszámolni a magyar forradalmat.
1956 októbere hazánk történelmének
egyik legsötétebb időszakának akart vé-

get vetni. Hatvannégy éve annak, hogy a
csend falai leomlottak, és mindenki megbizonyosodhatott arról, hogy a becsület
él, hogy a becsület ereje erősebb, mint a
félelemből épített falak.
1956-ban a magyar emberek nemcsak
egy diktatúra ellen lázadtak fel, hanem a
hazugság és a félelem ellen is. Fellázadtak, mert ez becsületbeli ügy volt, amelyért semmilyen áldozat nem volt és nem
lehetett elég nagy.
Hatvannégy évvel ezelőtt vér folyt Magyarországon, emberek ezrei áldozták
életüket a remélt szabadságért, a diktatúra felszámolásáért. Bár a világ gyakorlatilag magára hagyta a magyar forradalmat,
a magyarok az egész világnak megmutatták, hogy mire képes a hazaszeretet,
az összetartozás, a szabadság iránti vágy.
Tisztelt Emlékezők!
Emődön a forradalom eseményei
1956. október 24-én kezdődtek, melynek
helyben nem volt ugyan halálos áldozata, de településünknek is van 1956-os
hősi halottja, Tergalecz Lajos személyében. Miskolcon a rendőrség előtt érte halálos lövés.
Emlékezzünk Rá kegyelettel.
Tisztelt Emlékező Közösség!
A forradalmat a szovjet túlerő leverte ugyan, de emléke kitörölhetetlen maradt, gyógyíthatatlan sebet ejtett a szovjet rendszeren, és jelentősen befolyásolta
hazánk további történelmét,
A küzdelem nem volt értelmetlen,
mert a magyarság számára – más kelet-európai országoktól eltérően – relatív
mozgástér keletkezett saját sorsának intézésében.
Az 1956-os forradalom mára igazi történelmi eseménnyé vált. Az ország lakosságának nagy része, különösen a fia-

talabb generációk, már
csak a történelemkönyvek lapjain, nosztalgiázó
idős emberek visszaemlékezéseiben és ünnepi
beszédekben találkoznak
1956-tal.
Ennek ellenére október 23-a több kell,
hogy legyen, mint egy fejezet a történelemkönyvben, vagy egy piros betűs ünnep a naptárban. Az 1956-os forradalom
történelmünk azon ritka pillanatai közé
tartozott, amikor szinte az egész ország
egy emberként lépett fel egy közös ügy
érdekében. A közös ügy a sztálinista típusú diktatúra elsöprése és a szovjet megszálló csapatok kivonása volt.
Ennek a nagyszerű napnak legyen
üzenete a mai nemzedék számára, hogy
a közös cél óriási erővé tudja összekovácsolni az összetartozó közösséget.
1956. október 23-a emlékeztesse a jelen idők emberét arra, hogy 64 évvel ezelőtt, azokban a napokban nagyon sokan, nagyon nagy áldozatot hoztak egy
független, demokratikus Magyarország
megteremtéséért, 1989. évi rendszerváltás alapjainak lerakásáért.
Tisztelt Emődiek!
A forradalom évfordulóján kegyelettel emlékezzünk a halottakra, a hősökre,
a „pesti srácok”-ra, mindazokra, akik az
utcai harcokban áldozták életüket a forradalom céljaiért.
Emlékezzünk azokra is, akik a forradalom leverését követően éveken át börtönben raboskodtak, akiket a kisfogház udvarán meggyilkoltak és emlékezzünk azokra
a túlélőkre, akiknek egész életére rányomta bélyegét az elveszített forradalom.
Őrizzük, generációkon át adjuk tovább, és ápoljuk az 1956-os forradalom
emlékét.
Fekete Tibor polgármester

Megújult az Emődi Szociális Szolgáltató Központ
2020. augusztus 27-én került átadásra a
Szolgáltató Központ Kossuth utcai Idősek
Klubja épülete.
Az energetikai beruházás 19 millió forint önkormányzati önerő és 12 millió forint kormányzati támogatás felhasználásával valósult meg.
A munkálatok során megújult a foglalkoztató szobák, közlekedő helyiségek és a
fürdőszobák teljes burkolata.
Az elavult palatető helyére, korszerű,
esztétikus cseréptető került a teljes faszerkezet cseréjével.
Az energia-hatékony működés érdekében a tetőre áramot termelő napelemeket
szereltek.
A ház melegéről új gázkazán és radiátorok gondoskodnak.
A dolgozói zuhanyzó és az ellátottak
számára kialakított fürdőszoba is teljesen
megújult, akadálymentesítésével alkalmassá vált kerekesszékes kliensek fogadására, ellátására is.
A foglalkoztató szobákba kényelmes,
minden igényt kielégítő új bútorok kerültek.
Kicserélték a helyiségek ajtóit is. A ház
belső falait glettelték, újra festették. A külső falakat hőszigetelték, színezték.
A meglévő két teraszt és az udvart kibővítették, valamint kültéri burkolattal látták
el, alkalmassá téve szabadtéri foglalkozások megtartására.
Az ellátottak száma, nagy örömünkre
az utóbbi két évben több mint a duplájára emelkedett.
Bízom abban, hogy a megújult szolgáltató központ a vírus-időszak elmúltával
újra „telt házzal” működhet, szolgálva ezzel
Emőd város nyugdíjas korosztályát.
Halmai Márta
intézményvezető

Képek a munkálatokról

A végeredmény
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A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és
Vízügyi Helyettes Államtitkárságának tájékoztatója
a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján
a kutak vízilétesítmények, amelyek megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi
engedély szükséges. A korábban engedély nélkül létesített, vagy engedély nélkül üzemelő kutakra egyaránt meg
kell kérni az engedélyt. A vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24.
§ (1) bekezdése határozza meg azon kutak körét, amelyek
engedélyezését a települési önkormányzat jegyzője végzi, egyéb esetben az eljáró hatóság a területileg illetékes
katasztrófavédelmi igazgatóság. A lakossági felhasználási
célú kutak döntő többsége a jegyző engedélyezési hatáskörébe tartozik.
Az engedélyezés egyik célja a kutak regisztrálása,
amelyre a vízkészletek mennyiségével való fenntartható
gazdálkodás (vagyis ne használjunk többet, mint amennyi
víz utánpótlódik, mert az hosszútávon a vízadó rétegek és
ezzel a kút kimerüléséhez is vezet) miatt van szükség. Másrészt felszín alatti vizeink minőségi viszonyainak, esetleges
szennyeződésének nyomon követése is kiemelt cél annak
érdekében is, hogy a megfelelő célra a megfelelő minőségű vizet használjuk. Egy rosszul megépített kút a szennyeződés terjedését nagy mértékben elősegítheti. A már elszennyeződött felszín alatti vizeink minőségének javítása,
a szennyeződés terjedésének megállítása költséges, hos�szú folyamat. A kutak olyan műszaki létesítmények, amelyek az emberi szem elől rejtve nyerik ki a vizet a felszín
alól, építésük hozzáértést igényel. Az engedélyezés másik célja, hogy a kutak hatósági felügyelet mellett létesüljenek, azokat megfelelő tudással rendelkező kútfúró szakember készítse, így az engedély egyfajta minőségi garanciát is jelent.
Amennyiben a kútból kitermelt vizet házi ivóvízigény
kielégítésére használják, a kút saját célú ivóvízműnek minősül. Új saját célú ivóvízmű csak ott létesíthető, ahol a
közműves ivóvízhálózat nem áll rendelkezésre. Ivóvízcélú
hasznosítás esetén a kitermelt víz minőségének meg kell
felelnie az ivóvízminőségi követelményeknek. A meglévő ivóvízmű, ha a vezetékes ivóvízellátás közben kiépült,
egyéb házi vízellátás céljára (nem ivóvíz) engedélyezhető
és továbbhasznosítható. A települési önkormányzat jegyzője talajvizet és parti szűrésű vizet kitermelő kutakra adhat engedélyt. Általánosságban elmondható, hogy a talajvíz minősége Magyarországon döntő többségében emberi fogyasztásra alkalmatlan, ezért ivóvízcélú hasznosítás esetén kiemelt fontosságú a vízminőség vizsgálata. A
mélyebb, réteg-, vagy karsztvizet kitermelő kutak engedélyezése a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe
tartozik (https://www.katasztrofavedelem.hu/130/vzgyi-svzvdelemi-hatsgi-tevkenysg). Arról, hogy egy kiépítendő,
vagy már kiépített kút melyik hatóság hatáskörébe tarto-

zik (melyiknél kell engedélyt kérni), a helyi település jegyzőjétől érdemes előzetesen érdeklődni.
A kút használatához kapcsolódó fontos szabályok:
• Szennyvizet, csapadékvizet a kútba vezetni tilos! A kitermelt víz használata során keletkező szennyvizeket a
környezetet nem veszélyeztető módon kell elhelyezni.
• Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó létesítménnyel összekötni tilos, mert a talajvízben esetlegesen jelen lévő kórokozók az
ivóvíz hálózatba kerülve tömeges megbetegedést okozhatnak.
• A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a felhasználó a közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, vízmérőt kell beépítenie, és kérnie
kell annak a leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól.
• A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utólagos engedélyezésekor jogszabály szerinti szakember (vízkútfúró,
vagy szakirányú felsőfokú végzettségű szakember) közreműködése szükséges. Új fúrt kút létesítése esetében a kivitelezést csak vízkútfúró szakember végezheti. Ásott, vert
kút bármilyen vízjogi engedélyezési eljárásában nem követelmény a jogszabály által meghatározott szakember
közreműködése.
A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési vagy
fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha
úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút
lefedése sem jelent kivételt). Amíg a vízilétesítmény létezik (nem történik meg a szakszerű eltömedékelés, a megszüntetés), addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni.
A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe
tartozó kutak esetében a vízjogi engedélykérelemhez a
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontja szerinti, a kútra vonatkozó műszaki adatokat tartalmazó
dokumentáció benyújtása szükséges. A kérelem benyújtható az ASP rendszeren keresztül az e-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), vagy ha azt
magánszemély nyújtja be, papír alapon. Az engedélyezési eljárás lefolytatása illetékmentes.
Az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak engedélyeztetése az eddigi 2020. december 31-ig tartó határidő helyett 2023. december 31-ig kezdeményezhető
bírságmentesen.
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Bár a vírushelyzet miatt minden rendezvény elmarad a városban,
emlékezzünk az Aradi vértanukra utolsó mondataikkal.

Aulich Lajos - (1793–1849) német,
honvéd tábornok. „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik
azt a szolgálatot.”
Damjanich János - (1804–1849) szerb,
honvéd tábornok. „Legyőztük a halált,
mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”
Dessewffy Arisztid - (1802–1849) magyar, gróf, honvéd tábornok. „Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”
Kiss Ernő - (1799–1849) örmény, honvéd altábornagy. „Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső
szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”
Knezić Károly - (1808–1849) horvát,
honvéd tábornok. „Milyen különös, hogy
Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze
a kártyákat.”
Láhner György - (1795–1849) német,
honvéd tábornok. „Krisztus keresztje és a

bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.”
Lázár Vilmos - (1815–1849) örmény,
honvéd ezredes. „Ki tehet arról, hogy ilyen
a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és
bitófák tövében kell forradalmárrá érni a
magyar lelkeknek.”
Leiningen-Westerburg Károly
(1819–1849) német, gróf, honvéd tábornok. „A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”
Nagysándor József - (1803–1849) magyar, honvéd tábornok. „De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit
sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz
emberré, jó katonává tett.”
Poeltenberg Ernő - (1808–1849) osztrák, lovag, honvéd tábornok. „Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”
Schweidel József - (1796–1849) magyar, honvéd tábornok. „A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége sö-

pörheti el ezt az átkozott, meghasonlott
világot.” *
Török Ignác - (1795–1849) magyar,
honvéd tábornok. „Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig
csak Őt szolgáltam.” *
Vécsey Károly - (1803-1849) magyar,
gróf, honvéd tábornok. „Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám
szolgálatáért lángolt.”
Forrás:
A tizenhármak

Mélyen Tisztelt Szép Korúak!
Ez az esztendő sajnos semmiben nem
olyan, mint a korábbiak voltak. A vírus mindent összezavart, bizonytalanná tett, mindannyian félünk, óvatosak vagyunk.
Nagyon szomorú, de ez a helyzet rányomta bélyegét a korábbi években többeknek
örömöt szerző idősek napi rendezvényünkre is. Az egészségügyi kockázatok minimalizálása érdekében az idén nem tartottuk meg
a – remélem – sokak által nagyon várt idősek
napi köszöntést, találkozást, vendéglátást.
Az élet diktálta kényszerűség okán, csak a
már hagyománnyá vált anyagi támogatás átadására volt lehetőségünk. A vendéglátás elmaradása miatt a „szokásos” támogatás egy
kicsit nagyobb összegű lett. Mi nagy szeretettel adtuk ezt a kis segítséget. Remélem,
akik elfogadták, szintén jó szívvel tették.
Az idén 610 emődi lakos töltötte vagy tölti
be a 70. életévét. Ők azok, akik a már említett
támogatásra jogosultak voltak ebben az évben. Nem akarok ünneprontó lenni, de megemlítem, hogy többen félreértették a szükséges adminisztrációt és emiatt nem fogadták
el az önkormányzat által nyújtott anyagi támogatást. Ezt nagyon sajnáljuk, de mindenki döntését tiszteletben tartjuk.
Tisztelettel jelzem, hogy akik utólag
igénybe kívánják venni az önkormányzat
anyagi támogatását, azt a Polgármesteri Hivatalban 2020. december 16-ig ÜGYFÉLFOGADÁSI időben személyesen vagy meghatalmazott útján megtehetik.
Engedjék meg, hogy a fenti gondolatok

után ŐSZINTE TISZTELETTEL és SZERETETTEL KÖSZÖNTSEK MINDEN SZÉPKORÚT az
idősek napja alkalmából.
A fiatalabb korosztályok nevében köszönöm azt a sok munkát, amit a családjaikért
és a tágabb közösségért, a településért kifejtettek az évtizedek során. Az élet sokszor rögös útján előttünk járva bizonyították hallatlan munkabírásukat, szívósságukat. Sokszor
példát mutattak kitartásban, munkaszeretetben, az emberi kapcsolatokban, egymás
megbecsülésében.
Az eltelt évtizedek mindnyájukon otthagyták nyomukat. Az erő, az egészség
ugyan sokuknál fogyóban van, de teli vannak tervekkel, reményekkel, tettre kész segítő szándékkal. És nem beszélve arról a sok
felhalmozódott élettapasztalatról, bölcsességről, amivel segíteni, bíztatni tudják a gyerekeket, unokákat. Mert nagyon, de nagyon
sokszor jól jön a nagyi vagy a dédi nyugtató,
bíztató, támogató, irányt adó bölcs tekintete,
gondolata, figyelmeztetése.
Feltétlenül szükség van arra, hogy az elmúlt évtizedek tapasztalatait, ismereteit, bölcsességeit tovább adják az Önöket követő
generációknak, mert múlt nélkül nincs jelen!
Tudom, és magam is tapasztalom, hogy
végtelenül boldogok, ha azt látják, azt tapasztalják, hogy a gyerekek, az unokák,
igénylik és meghallgatják véleményüket, tanácsaikat és még boldogobbak, ha meg is fogadják azokat. Ne keseredjenek el, ha nem
mindig hallják meg a fiatalabbak az Önök
intő, jó szándékú figyelmeztető szavait. Hig�-

gyék el, ha elsőre nem is, de előbb-utóbb felidéződnek a NAGYIK, DÉDIK gondolatai, bíztatásai, jó tanácsai.
Kedves ünnepeltek!
Mi fiatalabbak mindannyian őszinte tisztelettel és nagy-nagy KÖSZÖNETTEL tartozunk azért, hogy gyakran nem kevés lemondással, áldozattal, szorgalmas munkájukkal
segítettek bennünket hogy tanulhassunk,
dolgozhassunk, hogy gyarapodjunk. Gyakran nagyon sok lemondást vállaltak azért,
hogy adni, segíteni tudjanak.
Köszönöm több évtizedes munkájukat, az
önfeláldozásukat, hogy a legnehezebb körülmények között is tették a dolgukat. A munka mellett – a maiaknál – sokkal több idő jutott a gyerekekre, unokákra. Jutott energia az
emberi kapcsolatok ápolására is. Ezekből az
erényekből, emberi értékekből példát adnak
ma is a fiatalabbaknak.
Köszöntőm és köszönetem zárásaként
őszinte szeretettel és tisztelettel kívánom,
hogy derűsen és jó egészségben töltsék a pihenés éveit.
Kívánom, hogy szeretteiknek mindig legyen idejük egy jó szóra, egy mosolyra.
Az év minden napján tapasztalják meg,
hogy szükség van Önökre, érezzék, hogy
vannak dolgok, amit mindenkinél jobban
tudnak, vannak dolgok, amit csak Önök tudnak!
Adjon a Jó Isten mindehhez erőt, egészséget és nagyon sok szeretetet.
Fekete Tibor - polgármester
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30 éves a Magyar Önkormányzatiság

Tisztelt Emődi Választópolgárok!
Kedves Emődiek!
Kedves Önkormányzati Dolgozók!
Az idén 30 éves születésnapját ünnepli az újjászületett
Magyar Önkormányzati rendszer. Az 1950 elején – Szovjet
mintára – megalakult tanácsrendszer helyét az 1990. szeptember 30-i választásokat követően a helyi önkormányzatok
vették át.
A rendszerváltás után megválasztott Országgyűlés első
teendői között adta vissza a helyi önkormányzás jogát azoknak, akiket megillet: a választópolgároknak. Ennek eredményeként közel fél évszázad után az új önkormányzati rendszer keretében ismét lehetőség nyílt arra, hogy a helyi ügyekben a települések lakói önálló döntéseket hozzanak.
Az önkormányzatiság harmincadik évfordulója alkalmából köszöntök minden, az önkormányzati munkában korábban vagy jelenleg is résztvevő tisztségviselőt, döntéshozót,
dolgozót, akik az elmúlt évtizedekben bátran szembenéztek
a kihívásokkal. Erőfeszítéssel és tisztes emberi hozzáállással
mindent megtettek a rájuk bízott feladatok teljesítése érdekében.
Az elmúlt harminc esztendőben rengeteg munka volt,
melyben voltak sikerek és kudarcok, örömök és szomorúságok és nagyon sok változás.
Köszönöm mindenki munkáját, köszönöm, hogy nap,
mint nap szolgálták és szolgálják Emőd lakosságát, településünk polgárait.
A jeles születésnap alkalmából tekintsük vissza az emődi
önkormányzatiság „születésére”.
Az 1990. szeptember 30-án megtartott önkormányzati választás Emődön érvényes és eredményes volt.
Az első képviselő-testület tagjai a következők voltak:
Polgármester: Lehóczki István
Alpolgármester: Dr. Szabó Sándor
Képviselő-testület tagjai: Fekete Tibor, Dr. Tóth Béla, Matiz
János, Orosz Béláné, ifj. Kósa Lajos, Kasza István, Fekete Gyula, Kascsák József, Palkovics Istvánné, Dr. Istók László, Kenyeres Tamás, Németh Ferenc
A képviselő-testület 1990. október 12-én tartotta meg alakuló ülését.
A képviselő-testületi mandátumok száma (és természetesen a választások eredményeként a tagok személye) az eltelt
évek során többször változott a következők szerint:
1994. évi választás:
Polgármester: Lehóczki István
Alpolgármester: Dr. Szabó Sándor
Képviselő-testület tagjai: Bárány Tibor, Birinyi Zsolt,
Bubenkó Csaba, Fekete Gyula, Dr. Istók László, Karsai
Ferencné, Kasza István, Kósa Lajos, Matiz János, Orosz Béláné,
Sebő Géza, Dr. Tóth Béla
1998. évi választás
Polgármester: Lehóczki István
Képviselő-testület tagjai: Balogh András, Birinyi Zsolt,
Bubenkó Csaba, Erős János, Fekete Tibor, Kasza István, Kovács Géza, Kósa Lajos, Matiz János, Dr. Oláh Imre, Orosz
Béláné, Sebő Géza, Dr. Tóth Béla, Vass József

2002. évi választás
Polgármester: Lehóczki István
Alpolgármester: Fekete Tibor, Kósa Lajos
Képviselő-testület tagjai: Csapkó Ferencné, Erős János, Kasza István, Kovács Géza, Kovács Nándor, Matiz János, Matizné
Dudás Csilla, Dr. Oláh Imre, Pocsai Enikő, Sebő Géza, Vass József
2006. évi választás
Polgármester: Lehóczki István
Alpolgármester: Fekete Tibor
Képviselő-testület tagjai: Kalber Nikolett, Kasza István, Kovács Géza, Kovács Nándor, Kósa Lajos, Matiz János, Dr. Oláh
Imre, Pocsai Enikő, Poráczki András, Sebő Géza, Vass József
(pálinkafőzdés), Vass József (katonatiszt)
2010. évi választás
Polgármester: Lehóczki István
Alpolgármester: Fekete Tibor
Képviselő-testület tagjai: Barna Zsolt, Kazárné Kalber Nikolett, Kovács Géza, Kósa Lajos, Dr. Oláh Imre, Pocsai Enikő,
Vass József
2014. évi választás
Polgármester: Pocsai Enikő
Alpolgármester: Dr. Tergalecz Ferenc, Fehérvári Tamás
Képviselő-testület tagjai: Havas István, Karabélyos József,
Kósa Lajos, Kovács Géza, Poráczki András, Takács Anita, Szűcs
László
2016. évi időközi választás
Polgármester: Fekete Tibor
Alpolgármester: Kazárné Kalber Nikolett
Képviselő-testület tagjai: Barna Zsolt, Fehérvári Tamás, Kovács Géza, Kósa Lajos, Lapostyánné Dányi Katalin, Poráczki
András, Szűcs László
2019. évi választás
Polgármester: Fekete Tibor
Alpolgármester: Kazárné Kalber Nikolett
Képviselő-testület tagjai: Barna Zsolt, Bódi Csaba,
Lapostyánné Dányi Katalin, Petruska Gábor, Szűcs László
A megválasztott képviselők közül többen sajnos már nincsenek közöttünk, tisztelegjünk az Ő emlékük előtt is.
Az elmúlt évek alatt folyamatosan változott ugyan az önkormányzat feladata, anyagi lehetősége, de a meghatározó
fő cél mindig az Emődiek szolgálata volt és lesz a jövőben is!
Ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, sikert és egészséget!
Fekete Tibor
polgármester
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Kiadó: Emőd Város Önkormányzata,
Szerkesztő: Kovács Gabriella
Lapzárta: 2020. november 20.
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Tördelés, nyomtatás: Pető Nyomda
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Tel.: 49/414-000
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Nyugdíjba vonult Parajd polgármestere

Az elmúlt napokban, szeptember 27-én lezajlott testvér településünkön, Parajdon az önkormányzati választás. A település élére új Polgármestert választottak a
Sóvidék központjának lakosai. A Parajdot, valamint Alsó- és
Felsősófalvát 2004–től szolgáló Bokor Sándor Polgármester
Úr nem indult a választáson, nyugdíjba vonult. Testvértelepülésünk új Polgármestere Nyágrus László lett.
Emőd Város Önkormányzata és az Emődiek nevében:
KÖSZÖNJÜK a nyugdíjba vonuló Bokor Sándor Polgármester Úrnak, a két település korrekt és eredményes kapcsolatának fenntartásában kifejtett munkáját.
A nyugdíjas évekhez nagyon jó egészséget és családja
körében eltöltendő számtalan boldog évet kívánunk! Isten
éltessen még sokáig Polgármester Úr!
Az újonnan megválasztott Polgármesternek, Nyágrus
László Úrnak szeretettel és tisztelettel GRATULÁLUNK! Munkájához türelmet, kitartást, sok sikert és mindehhez kiváló
egészséget kívánunk! Bízunk benne, hogy önkormányzata-

Figyelem!
Felhívom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében a Polgármesteri Hivatalban az alábbi óvintézkedések
betartásával történik az ügyfélfogadás:
• Kizárólag ügyfélfogadási időben
hétfő: 8:00-12:00 óra
szerda: 8:00-12:00, 13:00-17:00 óra
péntek 8:00-12:00 óra
• a kijelölt ügyféltérben;kötelező a
maszk viselése;
• a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.
Vigyázzunk egymásra!
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Őszi gallyazás
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
ingatlanuk előtt lévő, illetve az ingatlanról a gyalogjárdára vagy úttest fölé hajló fák, bokrok ágait – október, november
hónapban - szíveskedjenek úgy visszavágni, hogy azok a gyalogos vagy közúti
közlekedést ne zavarják.
2020. december 1. után a Városgondnokság munkatársai bejárást tartanak a
település utcáin és a veszélyesen, zavaróan belógó faágak, bokrok gallyazására
külön bejelentés nélkül intézkedni fognak.
Együttműködésüket megköszönve:
Emőd Város Városgondnoksága
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ink és a két település lakosai között az elmúlt évek során kialakult kapcsolat tovább él, és jól szolgálja a baráti és testvéri viszony fenntartását.
Tóthné Bodnár Irén - címzetes főjegyző
Fekete Tibor - polgármester

Bokor Sándor

Nyágrus László

Az elmúlt hetekben felújításra
került a Sándor utcai és a
Munkás utcai gyalogos patakhíd.

Emődi Krónika
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Fogászati tájékoztató
A jelenlegi járványügyi helyzetben a fogászati kezelésben részesülő páciensek egészségi állapota fokozottan veszélyeztetve van.
A fogászati kezelések során a víz- és levegőhűtéssel
nagy fordulatszámon működő kézidarabok (fúrók), illetve az ultrahangos depurátorok (fogkő eltávolító eszközök) használatakor, nagy számú kórokozókat tartalmazó lég- és vízpermet (areoszol) képződik, amely
több órán keresztül a levegőben maradhat.

Az areoszol képződés miatt a fogászati
beavatkozások a vírusfertőzés
szempontjából MAGAS KOCKÁZATÚ
BEAVATKOZÁSNAK számítanak!
Tekintettel arra, hogy jelenlegi tudásunk szerint a
koronavírus a lappangás ideje alatt is fertőz, így az
esetleges fertőzöttek (mindennemű óvintézkedés ellenére) a tünetmentes időszakban is tovább adhatják a
fertőzést.

Fokozottan figyelni fogjuk az ellátottak általános
egészségügyi állapotát és szükség esetén megtagadhatjuk a fogászati beavatkozások elvégzését azoktól,
akik csak egy kicsit is influenza/koronavírus gyanúsak.
Kérek mindenkit ennek tudomásul vételére, és megfelelő mérlegelést követően, a fent leírtak tudatában
kérjenek a fogászatra időpontot.
Időpont egyeztetésre kizárólag telefonon van lehetőség:
46/542-072
30/616-22-42

A szükséges óvintézkedések a
páciensek, valamint az egészségügyi
személyzet egészségének
védelmében történnek és a korona
vírus járvány tovább terjedésének a
megakadályozását szolgálják!

A személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó új koronavírus
biológiai humánjárvány 2. hulláma elleni
védekezés keretében az egészségügyi ellátás
igénybevételének feltételei:
- Állandó gyógyszerrendelés telefonon keresztül
történjen.
- Légúti panasz, láz esetén először feltétlenül
telefonon konzultáljon kezelőorvosával.
- A betegellátás előre (telefonon) megbeszélt
időpontban történik.
Kérjük Önöket, az egyeztetett időpontok betartására,
késés esetén új időpont egyeztetése válik szükségessé.
- Időpont nélkül érkező pácienseket nem tudunk
fogadni, csak sürgős ellátást igénylő esetben!
- MASZK VISELÉS a váróban illetve rendelőkben
KÖTELEZŐ!
- Figyeljünk a helyes maszkviselésre, a maszk a szájat
és orrot is takarja el!
- Lehetőség szerint kísérő nélkül érkezzenek (kivételt
képeznek a gyermekek, valamint a feltétlenül kísérőre
szoruló pácienseink)
- 1,5 méteres védőtávolság betartása.
Amennyiben ez a váróhelységben nem megoldható,
kérjük Önöket kint várakozzanak (természetesen a

védőtávolságot ebben az esetben is be kell tartani!)
- Amennyiben az elmúlt egy hónapban Ön, vagy közeli
hozzátartozója külföldön járt, feltétlen tájékoztatást
kérünk
- Amennyiben Ön az elmúlt 14 napban szoros
kontaktusba került igazoltan, vagy valószínűsítetten
koronavírus fertőzöttel, tájékoztassa az egészségügyi
személyzetet.
Telefon:
Dr. Vladár Péter:
46/542-214
Dr Pásztor Ilona:
46/542-165
Dr Szuhogyi Edina:
46/576-200

A szükséges óvintézkedések a páciensek,
valamint az egészségügyi személyzet
egészségének védelmében történnek, és a
koronavírus járvány továbbterjedésének
megakadályozását szolgálják!!!

Emődi Krónika

Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díj Emődön
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Polska Drenka magas szintű kitüntetése

„A kultúra megmaradásunk egyik záloga”
Átadták az idei Pro Cultura Minoritatum
Hungariae díjakat. A magyarországi nemzetiségek kultúrájáért folytatott tevékenységek
szakmai elismerésében 13 személy, illetve
szervezet részesült a Karmelita kolostorban
2020. szeptember 24-én, köztük volt az általunk már jól ismert és nagyra tartott Polska
Drenka Hagyományőrző Együttes is.
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes mondott köszöntőt a magyarországi nemzetiségek kultúrájáért folytatott tevékenységek szakmai elismerése, a Pro Cultura Minoritatum
Hungariae díjak átadásán.
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkára, aki szintén köszöntötte a díjazottakat, kihangsúlyozta: Magyarország, a
Kárpát-medence és egész Európa erősödése
a nemzetiségeken és a nemzeteken múlik.

A Drenka Polska Hagyományőrző
Együttes a lengyel népzene és népdalkincs bemutatásával a nemzetiségi hagyományok fennmaradásában betöltött
szerepéért kapta a díjat.
Erre a lehetőségre Bátori Zsolt, az Országos Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
volt elnöke hívta fel a figyelmünket, amit nagyon köszönünk. Ugyanakkor jelezte, hogy
ő a Polska Drenkát szeretné javasolni, mert
úgy érzi, végre egy méltó elismerés lenne
ennek a nagyon értékes együttesnek. Ezzel
mi is egyetértettünk, s elindítottuk a pályázatot. A díjat Rémiás István, a helyi nemzetiségi önkormányzat vezetője vett át.
Gratulálunk a Polska Drenkának!
Nagyon büszkék vagyunk rájuk és kívánjuk, hogy még sok öröméneklésben legyen részük, amit megosztanak velünk is,
hogy kultúránk értékeit közösen, egymásnak örülve éljük meg.

Rémiás Gyula
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati képviselő

NYÁRI EMLÉKEK

(EMŐD VÁROS LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA)
A Fekete Madonna Emődön
A częstochowai Fekete Madonna, (Czarna Madonna vagy Matka Boska
Częstochowska lengyelül) ikon Európa egyik legismertebb Szűz Mária ábrázolása, a lengyel katolicizmus és függetlenség szimbóluma. A Jasna Góra-i pálos kolostorban őrzik Lengyelországban,
Częstochowában.
Az ikon, amelynek csodatévő erőt tulajdonítanak, évszázadok óta vonzza a zarándokok tömegeit a világ minden tájáról.
A Fényes Hegy (Jasna Góra) a világ egyik
leglátogatottabb zarándokhelye lett általa. Az egyik legismertebb csoda az 1655ös svéd invázió (az „Özönvíz”, lengyelül
Potop) idején történt, amikor egy maroknyi lengyel egy egész protestáns hadsereg ellen védte meg a kolostort. (forrás:
Wikipédia)

A lengyelek két Fekete Madonna
kegykép másolatot ajándékoztak Magyarországnak. 1994. május 15-én, a pálosok hazatelepülésének 60. évfordulójára a Częstochowai Fekete Madonna kegyképének másolatát a Gellért-hegyi Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplomnak
ajándékozták. 2011. június 30-án Magyarországra érkezett a kegykép újabb hiteles
másolata. A pálos rend adományát a Szent
István-bazilikában helyezték el. Ez a másolat került Emődre a lengyel nemzetiség jóvoltából, ez előtt imádkozhattak a hívők
Emődön augusztus 17-én a római katolikus templomban Kalóczkai Gábor atya irányításával.
Kedves Vendégek jártak Istvánmajor
ban és Emődön
A lengyel motorosok csapatának megjelenése a Istvánmajorban már a nyári hagyományok közé tartozik. A nyári körútjuk
során ezeknél a motorosoknál már természetes, hogy itt egy megállóhelyük van,
így volt ez az idén is. Örömmel töltik idejüket az emődi, a majori lengyel nemzetiségiekkel, évről évre visszahúzza őket ide
a szívük. A kedves fogadtatáson a Majorban településünk polgármestere, Fekete
Tibor úr is részt vett, vele együtt megjelent Kalóczkai Gábor atya és Bódi Csaba,
városgondnokságunk vezetője is. Mindhárman szívélyesen fogadták a motorosokat, örömmel segítették lengyel barátainkat, amit ezúton is köszönünk nekik.
Polgármester úr köszöntője után meg-

vendégeltük a fáradt motorosokat, utána
átmentünk a templomba, ahol lengyel barátainkkal együtt imádkoztunk, és az atya
segítségével ismerkedtek a templom történelmével. Rövid pihenő után Emődre
indultunk, ahol meglátogattuk a gyönyörű új művelődési házunkat, a polgármesterünk elmesélte az épület történetét, a
hozzákapcsolódó további terveket, amelyeket – minden mondatukból, kérdésükből kihallatszott - nagy elismeréssel hallgattak végig. Ezután megnézték Emődöt,
több utcáját végigmotorozva, így jutottak a pincék közé, ahol Emőd pince- és
borkultúrájával ismerkedtek. A jól sikerült nap után fáradtan indultak szállásukra, Nyékládházára. Talán a következő alkalommal már mi adunk szállást nekik.
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Polska

Tisztelt Olvasó!
Ha szereted a népdalt, népzenét, a nótát,
szánj ránk tíz percest és olvasd el a Polska
Drenka életrajzát. Érdekes olvasmány lesz
és sok jó dolgot megismersz az életünkből.
Kezdem az ötvenes évektől amikor gyerekek voltunk. Azt gondolom már itt kezdődött az együttesünk formálódása, tanulgattuk a szüleinktől, nagyobbaktól a sok szép
„nótát”. Majd amikor mi is nagyobbak lettünk a földeken végeztük a nehéz mezőgazdasági munkákat és alig vártuk, hogy
szombat legyen.(Szombaton nem a földeken dolgoztunk, hanem otthon.) Szépen kisepertünk az udvart, a kapu elejét, sőt még
az utat is a házunk előtt. Akkor volt a nagy
fürdés, hét közben csak mosakodás volt.
Hajmosás után becsavartuk a hajunk végét papírral, hogy göndör legyen. Vasárnap kitisztálkodtunk és mentünk a templomba. A mise után hazamentünk és szüleinktől bocsánatot kértünk az egész héten való rosszalkodásunkért. A templomban meggyóntunk, ezt így kellett akkoriban. Ebéd után összegyűltünk és karon fogva sétálva végigénekeltük kis falunk utcáit. Szüleink a kapuban hallgatták a dalainkat, mindent eldaloltuk amit tudtunk. Este
pedig cuháréba (mai szóval házi buli) mentünk. Minden este más-más lányos házhoz, ahol citerazenére táncoltunk, daloltunk. A zenét Bozsik Béla bácsi szolgáltatta
sok szép nótára, dalra megtanított bennünket. Ő ugyanis nem volt lengyel származású
mezőnagymihályi volt, de ide házasodott,
így más dalokat tudott mint az itteni fiatalok. Citerát készített 1-2 fiúnak nekem is és
Évikének a húgomnak. Szerette a fiatalokat,
történeteket mesélt nekünk és zenélt hétvégeken, formálta viselkedésünket. Amikor
nem volt jól a sebesülése miatt, akkor már
én húztam a talpalávalót, meg egy-egy fiú,
aki próbálkozott citerázni. Majd jött a TSZ,
kezdték a villanyt bevezetni. A faluban addig egy néprádiónk volt (telepes) és hozzánk járt az utca Szabad Európát hallgatni.
Alig fértünk a konyhában. Akkoriban már
járogattak Istvánmajorba az emődi legények is táncolni, harmonikázni, udvarolni.
Eddig a gyerekkor. Hamar elszállt ennyi lehetőségünk volt, de volt egy volt egy jó ember, aki néha egy kis jókedvet varázsolt egyhangú életünkbe. Később szakiskolába, középiskolába, főiskolára, a nagyon jó tanulók
egyetemre is eljutottak. Minden fiatal megtalálta a párját és éltük az életünket a családunkkal. Már nem a földeken dolgoztunk,
hanem a városban, üzemekben, stb. Engem
eddigi életem során a kedves citerám elkísért. Velem volt jókedvemben, bánatomban egyaránt. Jó volt elővenni, felhangolni,
megpengettem és jöttek a dalok és könnyítettek a lelkemen. Jártam népzenei táborokba, továbbképzőre és később népzenei
minősítőkre is. Sok-sok elismerést kaptam
a megmérettetéseken. Első nagy díjam Budapestet volt a Pataki Művelődési Házban,

ahol lengyel népdalokat énekeltem és kísértem magamat a citerámmal. Különdíjat
kaptam és az akkori országos nyugdíjasok elnökétől Krizsán Sándortól egy olyan szép
dicséretet amit a mai napig szívemben őrzök. Citerámmal kísértem az Emődi Barátság Nyugdíjas Klub énekkart több fellépésen, ahol szép eredményeket értünk el. A
nyékládházi nyugdíjas énekkart közel négy
évig vezettem, a sok szép népdalt amit tőlem tanultak ma is éneklik. Sok évig játszottam az Emődi Kisforrás Népzenei Együttesben, amit Keszi Jenő a népművészet mestere vezetett. Sok szép díjat kaptunk, Egerben csupa aranyat. Közben repültek az
évek felettünk mint az Intercity. Nyugdíjasok lettünk. Én amikor Egerben egy-egy fellépés után a nézőtéren ültem mindig hiányérzetem volt. Éreztem, hogy a gyerekkori dalos társaimnak itt kellene énekelni a Bartakovics Béla Művelődési Házban,
mert egy kis gyakorlással, odafigyeléssel
akármelyik csoporttal felvehetnénk a versenyt. A megyei elnök asszonyunk Poros
Andrásné Jolika biztatott, hogy fogjunk ös�sze ő segít ruhát varratni, jön velünk a fellépésekre. Így is lett belevágtunk. Gyűjtöttünk, gyakoroltunk, majd jöttek a fellépések, dicséretek, díjak, ami mindig előbbre
vitt minket. Az én dalos társaim úgy énekeltek felszabadultan örömmel, mint fiatalkorunkban. Jó volt velük, mert könnyen tanulnak és mindent megtesznek, hogy eredményesek legyünk. Szinte minden környékbeli községben felléptünk már többször is aztán a távoli városokban. Ezeket nem írom le
csak a nagyobb díjakat, mert ez nagyon sok
lenne. Lengyelország délvidékén is sok helyen felléptünk, már-már hazajártunk.
A Borsod Megyei Lengyelekért díjat Miskolcon 2010-ben kaptuk. Nyíregyházán a
KISÖK kupán országos III. helyezést értünk
el. A Budapesti Országos Lengyel Önkormányzattól megkaptuk a Szent László díjat,
ami a lengyel nemzetiség egyik igen rangos
elismert díja. A Ködellika Mátra 2016. Regionális Népzenei Találkozó és Országos Citera Zenekari Fesztiválon kiváló minősítéssel
ismerték el munkánkat. Örülünk, büszkék
vagyunk arra, hogy ezek az egykori tót lányok ilyen módon tudnak hatni a közösségre és a zsűrire. Közben Lengyelországban
jártunk, ahol négy helyen is szerepeltünk.
Éjszaka jöttünk haza, Rémiás Pista a mostani elnökünk vitt-hozott bennünket az autójával és reggel Egerben mentünk minősítőre. Fáradtan, de elhoztuk az arany minősítést. Kedves olvasó, hát ez a Polska Drenka
együttes. Ez még nem minden. Most 2020.
szeptember 25-én miniszteri kitüntetésben volt részünk. Megkaptuk a Pro Cultura
Minoritatum Hungariae díjat. Köszönjük
mindenkinek, aki javasolt minket erre a na-

gyon szép díjra. Az eddigi munkánk során
többször láttam a kedves közönségünk reakcióját a színpadról, hallottam az elcsendesülést és nemegyszer láttam az elérzékenyülést is. Különösen azoknál a daloknál,
amelyeket én írtam, én zenésítettem meg,
vagy én énekeltem, az együttesem akiket
ezúton is megdicsérek. Köszönöm a kitartásukat és a sok gyakorlást, mosást, vasalást
és a csillogást, örömöt a szemükben. Köszönjük mindenkinek aki segített anyagiakkal, tapssal. Érdemes volt, mert a segítés
nem veszett kárba, szép eredményeket hozott. Mi nem vagyunk hivatásos művészek,
nem vagyunk elszállva magunktól, amatőrök vagyunk, de igenis büszkék vagyunk
ezekre a díjakra és szeretjük a nézőinket.
Segítőink voltak az évek során: Poros
Andrásné Jolika – kedves barátnőm, megyei elnökünk, aki sajnos már nem lehet
velünk. Emőd Város Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzata. Emőd város polgármestere – Fekete Tibor Úr. Bubenkó Gyula Úr
– istvánmajori minősítőnk. Bubenkó Gábor
– Szögliget volt kisebbségi elnök, aki kezdetektől fogva bízott bennünk, a kazettánkat
elkészítette, köszönjük barátságát.
Tisztelettel gondolunk azokra a testvéreinkre, barátainkra, akik nem lehetnek már
közöttünk, az én édesapámra, akiknek a lelkében csak szeretet élt és az ő társaságában
kivirult a szívünkben a dal.
Kedves olvasók! Tombol a vírus, hát nem
lehetünk nyugodtak, vigyázzunk egymásra és magunkra is. Mindenkinek szerencséd
boldog éveket kívánok.
Bozsik Margit a Polska Drenka együttes
vezetője.
Az együttes tagjai: Gálné Rémiás Irénke – erőtéljeles lengyelekre jellemző hang,
pontos fellépés. Garami József- szép tiszta
ének, jó humorú dudás, kell nekünk. Kovács
Nándorné Ágika – szépen, pontosan játs�sza a harmóniát, örülünk, hogy nagyra értékeli az együttesünket. Jurecska Gáborné
Vittuska – pontosan, szépen énekel, hamar
tanul és finomat süt. Rémiás Mihályné Terike – nagyon szépen kiénekli a magas hangokat, kell közénk. Rémiás Péterné Terike
– ő a szólósunk tisztán énekel és nagyon jól
szervez. Rémiás Szilveszterné Rózsika – kislányosan magas hangon énekel jól, néha
morcos, de hamar ki is virul. Bozsik Margit
– az együttes vezetője régi citerás dalokat ír
és meg is zenésíti azokat, sőt elő is adja. Sokat tett az együttesért. Ez olyan mintha dicsekednék, de ez távol áll tőlem.
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Házasságkötési hirdetmény
2020. október 3-án
házasságot kötött

Gere János és
Tintér Barbara
Megemlékezés
„Öt éve…
Ott pihensz hol már nem fáj semmi,
s nyugalmadat nem zavarja senki,
életed elszállt, mint a virágillat.
Szívünkben örökké őrizzük emléked,
és ragyog mint a fényes csillag.“

Megemlékezés
„Elmentem tőletek nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékeim örökre,
ha látni akartok nézzetek az égre.“

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Szücs Piroska

MÁNDOKI ISTVÁN

1923. május 18 - 2006. szeptember 20.

halálának 5. évfordulójára
Szerető feleséged, lányaid és családja

Gyászolja szerető gyermekei János,
Erzsike, Marika, menye Erika

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)

„Hej bölcsőde, óvoda, de sok gyerek jár oda!...”
Intézményünk mindennapjaira nagy hatást gyakorol a koronavírus járvány és az azzal járó korlátozó intézkedések bevezetése. Az
elmúlt hónapok legfontosabb feladatai: a gyermekek számára biztonságos, egészséges, nyugodt környezet kialakítása; élmény- és
tevékenységközpontú mindennapok biztosítása. Ebben a rendkívüli helyzetben továbbra is kiemelt célunk, hogy boldog gyermekeket neveljünk.
Örömteli hangulatban kezdődött az új nevelési év. Az óvoda és
a bölcsőde működése tudatosan átgondolt és fokozott előkészületeket követően várta szeptemberben a gyermekeket. A bölcsődét 7 fő, az óvodát 145 fő gyermek vette birtokba. Az óvodai férőhelyek és a demográfiai növekedés miatt a csoportok magas létszámmal működnek.
A járványügyi intézkedések betartása mellett lehetőséget biztosítottunk a szülővel történő fokozatos beszoktatásra. Ezzel segítettük az érzelmi kötődés kialakulását, a gyengéd átmenet biztosítását és az új környezethez való alkalmazkodást. A gyermekkor
legfontosabb tevékenységét, a játékot előtérbe helyezve vártuk a
gyermekeket, akik kíváncsian fogadták az új játékkörnyezetet. Sok
egyéni törődéssel, odafigyeléssel, közösségépítő játékkal, dallal
és mesével fűszerezve varázsoltuk el az újonnan érkező gyermekeket. A rugalmasság elvét érvényesítve napirendünket úgy alakítottuk ki, hogy minél több időt tudjunk a szabad levegőn tölteni.
A gyermekek részére élménygazdag programokkal (Autómentes
nap, Állatok világnapja) színesítjük a hétköznapokat, melyek csoportszinten valósulnak meg a járványügyi szabályok betartásával.
Az intézmény dolgozói harmonikus munkahelyi légkörben, a
családokkal együttműködve és a Fenntartó támogatásával biztosítják az óvoda és a bölcsőde folyamatos működését.
Matiz Csilla - Intézményvezető

Szeptemberben a Mamma Mia 2. című előadást
láthattuk a szabadtéri színpadon

· · · TÁJÉKOZTATÓ · · ·
Tájékoztatom Kedves vendégeinket,
hogy a városvezetés és az intézményvezetők döntése alapján, a kialakult járványhelyzetre való tekintettel, a rendezvények elmaradnak. A kiscsoportok és
klubok is átmenetelileg szüneteltetik működésüket. Kérjük megértésüket! Fontos
a biztonság és nem szeretnénk a fertőzés

terjedésének teret adni a Művelődési Ház
eseményein. Vigyázzunk egymásra!
Ha ennek a helyzetnek vége lesz, igyekezni fogunk minden elmaradt rendezvényt bepótolni.
Kovács Gabriella
igazgató

