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Emődi Krónika
Végre újra indult a kulturális élet Emődön
A hosszú szünet után újra
szabadtéri

rendezvényeket

tartottunk a városban. Először
a gyerekek szórakozhattak
egy jót, a gyereknapon. A Kossuth tér újra megtelt óriás szabadtéri játékokkal. Öröm volt
látni a sok - mozgástól - kimelegedett gyereket.

A következő héten a felnőtteknek nyújtottunk színvonalas programot. A budapesti Fedák Sári Színház látogatott hozzánk egy fergeteges operett gálával. Hatalmas
siker volt az előadás. A közönség álló tapssal jutalmazta a
művészeket.

Június 14-én a Nemzeti
Összetartozás Napján a Trianoni tragédiára emlékeztünk.
Pontban a déli harangszóra
helyezte el az emlékezés virágait az Önkormányzat és az Intézményvezetők.

Játszótér
2020.

évben

pályázatot

nyújtottunk be a Magyar Falu
Program keretein belül közterületi játszótér fejlesztésére. Az elnyert támogatás ös�szege: 2.999.999.- Ft. Ebből
az összegből vásároltuk meg
a kötélpályát, és a mászó ös�szeállítást.

Virágosítás a városban
Emőd Város Városgondnokságának munkatársai- 2021. tavaszán3700 tő egynyári virágot ültettek el településszerte, a következő fajtákból:
Sunpatiens, Bojtocska, Sárkány Begónia, Díszcsalán, Bársonyvirág, Jegecske, Kakastaréj, Dihondra„Silver Falls”. Így virágok díszítik a Polgármesteri Hivatalt körülvevő díszparkot, a Posta előtti kertet, az Orvosi rendelő parkját, az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár előtti parkot, a Delta ABC és a Kő
ABC területét, a Trianoni emlékmű környezetét, az Emődi Szociális Szolgáltató Központot, az Óvodákat, Arany János úti sziklakertet, az Attila úti „régi
buszfordulót”.
Vigyázzanak a szépülő környezetünkre!

Mért kell szándékosan
kárt okozni?!
Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan ez év
tavaszán is megkezdődött
a parkok, a virágos ládák
beültetése. Mint mindig
most is sok pénzt és munkát fordítottunk arra, hogy
virágosítsunk,
parkosítsunk. Abban a hiszemben
tesszük, hogy sokaknak
tetszik, sokaknak szerzünk
vele örömöt. Nagyon szomorúan tapasztaljuk azonban, hogy még mindig
vannak városunkban, akik
fegyelmezetlenek, szándékosan kárt okoznak azzal, hogy a kiültetett virágot ELLOPJÁK! Sajnos ez évről évre megismétlődik. Így volt ez az idén
is, a Rákóczi úti ABC előtti, a Gelej út végén lévő virágládákból, valamint a Kossuth téri parkból kiszedték a frissen elültetett nyári virágot. El sem tudom képzelni milyen lélekkel
tudja valaki az udvarát, netalán hozzátartozója sírját díszíteni az így megszerzett, lopott virággal.
Mindezek mellett felháborított sokunkat az az eset is,
hogy a polgármesteri hivatal előtti sétányt szegélyező
kandelábelről valaki leszerelte és magával vitte (ellopta!) a
lámpa burkolatot és a benne lévő izzót!
Ez úton is – immár sokadszor – tisztelettel kérek mindenkit, hogy óvjuk és becsüljük meg mások munkáját, közös értékeinket.

Fekete Tibor
polgármester
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Közszolgálati nap

Tisztelt Köztisztviselők! Közalkalmazottak!
Tisztelt Alkalmazottak!
Kedves Vendégek!
Évek óta hagyomány településünkön, hogy a köztisztviselők napját, a Semmelweis napot, a pedagógusok napját, valamint a közalkalmazottak napját együtt, közösen ünnepeljük
meg. Sajnos az előző évben erre a közös rendezvényünkre a
kialakult járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor. Hála Istennek, ebben az esztendőben csak részben élnek a korlátozó intézkedések, és így, ha nem is teljes részvétel mellett, de megtudtuk szervezni a közszolgálati napot.
Nagyon örülök, hogy sokan elfogadták meghívásunkat és
így Emőd Város képviselő-testülete és a magam nevében ezen
a helyen köszönthetem nagy tisztelettel és szeretettel
- az egyházak jelenlévő képviselőit,
- a köztisztviselőket, kormánytisztviselőket,
- a pedagógusokat, óvodapedagógusokat, zenetanárokat,
hitoktatókat és a nevelést, oktatást segítőket,
- az egészségügyi dolgozókat,
- a szociális területen dolgozókat,
- a közművelődés munkatársait,
- a város működését biztosító valamennyi közalkalmazottat és munkatársat.
Mindannyiunk nevében megkülönböztetett tisztelettel és
szeretettel köszöntöm
- mindazokat, akik korábban szintén az említett területeken
dolgoztak, de ma nyugdíjasként vannak jelen, valamint
- azokat, akik az elmúlt 2 évben lettek tagjai a közt szolgálók közösségének.
Sajnálom, hogy többen azért nem tudnak itt lenni, mert
nem rendelkeznek oltási igazolással.
Az utóbbi egy év történései szinte mindannyiunk lelkét, testét próbára tették. Ezért különös jelentősége van annak, hogy
ezt az időszakot túlélve most újra találkozhatunk és remélhetőleg jó hangulatban ünnepelhetünk. Hiszen az ünnepek, a kikapcsolódások nélkülözhetetlenek életünkben, a felfrissülést,
feltöltődést szolgálják.
Az ilyen alkalmak megtörik a hétköznapokat, erősítik lelkünket, élményt jelentenek, érzelmek szabadulnak fel, színesítik életünket.
Őszintén remélem, hogy a mai nap hangulata, pozitív élménye tovább él a hétköznapokban, erősíti összetartozásunkat,
újabb lendületet ad a mindennapi kihívások megoldásához.
Bár sok ágazatot képviselnek a jelenlévők, egy dolog közös.
Mindannyian az Emődön élő emberekért DOLGOZUNK, Őket
szolgáljuk.
Az ünneplés jegyében első gondolatként Emőd Város Képviselő-testülete és a magam nevében nagy tisztelettel MEGKÖSZÖNÖM a jelenlévő és jelen nem lévő, de a városban élő
emberekért dolgozó köztisztviselők, közalkalmazottak, alkalmazottak – gyakran hálátlannak tűnő – munkáját.
A köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók munkája, szolgálata igen gyakran összekapcsolódik az emődi emberek hétköznapjával, ünnepeivel, örömeivel, valamint gondjával, bajával.
A ma ünnepeltek odaadó munkája biztosítja a város, az intézmények működését, a lakosság ügyes-bajos dolgainak intézését.
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Munkájuk nagyban meghatározza az itt élők közérzetét, hangulatát. Az elmúlt egy évben ez még fokozottabban
így volt.
A mögöttünk hagyott időszakban az élet mindenkit új,
néha szinte megoldhatatlannak tűnő kihívások elé állított.
Mindannyiunknak meg kellett küzdeni eddig ismeretlen kihívásokkal, problémákkal.
Köszönöm, hogy a maga területén mindenki megtett mindent annak érdekében, hogy a kialakult helyzetben viszonylag
zavartalanul működhessen a város.
Azt gondolom, hogy
- az egészségügyi dolgozókat,
- a pedagógusokat és
- a szociális területen dolgozókat
az átalagosnál is sokkal nagyobb próbatétel elé állította az élet.
Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében őszinte tisztelettel külön megköszönjem az Ő helytállásukat, kitartásukat,
türelmüket és munkájukat.
Kedves Vendégek!
Köszönöm az önkormányzati és a kormányzati köztisztviselők sokszor száraz, bürokratikusnak tűnő, de az ügyeink intézéséhez elengedhetetlen munkáját.
Erről a helyről is köszönöm a hivatal munkatársainak a Képviselő-testület munkájához nyújtott segítségét.
Köszönöm a pedagógusok, óvodapedagógusok, a bölcsődei dolgozók, a hitoktatók, valamint a nevelést, oktatást
segítők munkáját. Ők azok, akik bölcsődés kortól nevelik, tanítják a gyerekeket, fiatalokat, Ők azok, akik kitárják előttük
a világot.
Az óvónők, pedagógusok és a nevelést, oktatást segítők elmúlt nevelési-, illetve tanévben nem mindennapi körülmények között teljesítették hivatásukat, segítették a fiatalok szellemi és lelki gyarapodását.
Nagy László gondolatait idézve emelném ki a gyerekek jövője szempontjából fontos hivatásuk jelentőségét.
„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”
Köszönöm az egészségügyi dolgozók, az orovosok, as�szisztensek, ápolók, védőnők munkáját, akiknek hivatása
mások segítése, betegek ápolása, gyógyítása. A veszélyhelyzet nem csak szakmailag jelentett kihívást, hanem lelkileg is
kitartást igényelt. Az itt élők nevében köszönöm felelősségteljes, odaadó munkájukat, amellyel biztosították a lakosság
ellátását.
Mindannyian tudjuk, csak sajnos gyakran elfelejtkezünk
róla, hogy: ”az egészség nem minden, de az egészség nélkül
a minden is semmi”
Köszönöm a szociális területen dolgozók munkáját, akik nagyon sok esetben a magára maradt, idős, gyakran beteg, elesett embereknek segítenek. Munkájukhoz mindig tudtak fizikai és lelki energiákat mozgósítani. Remélem ez a jövőben
is így lesz.
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Úgy látjuk munkájukra egyre nagyobb szükség lesz az elkövetkezendő években is.
Köszönöm a kulturális munkát végzők munkáját, akik a
kulturális programok szervezésével, lebonyolításával igyekeznek színesebbé tenni hétköznapjainkat. Sajnos az elmúlt évben igen csak korlátozott lehetőségek között tudtak dolgozni.
Köszönöm a Városgondnokság valamennyi munkatársának
a város, az intézmények zavartalan működését biztosító, nem
mindig látványos, de nélkülözhetetlen munkáját. Nagyon sokszor Ők végzik az úgynevezett „háttérmunkát”. Hozzáállásuk
azért is fontos, mert sokan az Ő munkájuk alapján ítélik meg
az önkormányzat tevékenységét.
Kérem ne szegje kedvüket, hogy néhány fegyelmezetlen
ember esetenként tönkreteszi munkájuk eredményét.
Munkánk során mindannyian megélünk örömteli és bos�szúságot okozó pillanatokat, napokat. A lakosság türelmetlensége, indokolatlan kritikája egyszer-egyszer kedvét szegi mindnyájunknak. Mindezek ellenére kérek és bíztatok mindenkit, hogy az előforduló kudarcok, bosszúságok ellenére is
tegyünk meg mindent az Emődön élő emberekért.
Külön tisztelettel és szeretettel MEGKÖSZÖNÖM az idén
nyugdíjba vonuló
- Garanczné Nagy Ildikó tanárnő, és
- Barna Vilmosné (Veres Erika) dadus
településünkön élőkért végzett munkáját.
Mindkettőjüknek jó egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánok!
Tisztelt Meghívottak!
Az elvégzett munka olykor-olykor elismerésre kerül különböző fórumokon. Ilyen örömteli eseményről tájékoztathatom
Önöket most én is:
- Barna Zsolt képviselő úr a BAZ. Megyei Önkormányzat
Szent Erzsébet-díját kapta meg a napokban, míg
- Vass László úr, a polgármesteri hivatal osztályvezetője a
BAZ. Megyei Önkormányzat Elnökének Köztisztviselői díját veheti át július 1-jén a Megyeházán.
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Mindannyiunk nevében szívből gratulálok képviselő úrnak
és osztályvezető úrnak! További munkájukhoz erőt, egészséget, türelmet és kitartást kívánok!
Kedves Vendégeink!
Szeretném tisztelettel tájékoztatni a jelenlévőket arról,
hogy a munkavégzés körülményeinek, valamint a nyújtott
szolgáltatás színvonalának javítása érdekében az elmúlt időszakban:
- felújítottuk az orvosi rendelő vizesblokkjait, új várótermi
bútorokat szereztünk be és klimatizáltuk a rendelőket, valamint a betegvárót,
- felújítottuk a Szociális Szolgáltató Központ Idősek klubját.
Pályázatot nyújtottunk be:
- a Rákóczi úti óvoda fűtés korszerűsítésére és
- orvosi műszerek beszerzésére.
És végül, de nem utolsó sorban örömmel jelenthetem, hogy
befejeződött a 2 csoportos bölcsőde, valamint az 500 adagos
konyha és étkezde megépítésére kiírt közbeszerzési eljárás.
Minden reményünk meg van arra, hogy a nyáron elkezdődjön a kivitelezés és jövő ősszel megkezdje működését a bölcsőde és a központi konyha.
Őszintén remélem, hogy minden feltétel biztosított lesz a
jövőben is annak érdekében, hogy a köz szolgálatában résztvevők a továbbiakban is emberséggel, jó szakmai színvonalon
tudják teljesíteni feladatukat, hivatásukat, tudják szolgálni az
emődi embereket.
Végezetül kívánom, hogy a feladatok elvégzéséhez, az
újabb kihívások leküzdéséhez legyen mindenkinek elegendő
elhivatottsága, türelme, szorgalma és kitartása.
Mind ehhez jó egészséget, szakmai és magánéletbeli örömöket, sikereket, valamint kellemes nyári pihenést, feltöltődést kívánok!
Fekete Tibor
polgármester

Az Emődi Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat felhívása!
Értesítjük Önöket, hogy Tasi Zsuzsanna
fogyatékoságügyi tanácsadó fogadóórát tart a Hunyadi u. 27-29. sz .alatt levő irodájában.
A fogadóórára minden hónap 2. keddi napján
14.00-15.30-ig várjuk az érdeklődőket. A résztvevők
többek közt tájékoztatást kaphatnak az őket érintő
jogszabályokról, aktuális pénzbeli és természetbeni
ellátásokról, (többek között a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól, leszázalékolásról”,

foglalkoztatásról; SNI gyermekek oktatásáról, fejlesztéséről; különböző szociális ellátásokról) vagy az általuk igénybe vehető egyéb lehetőségekről, szolgáltatásokról (például felnőtt logopédiai szolgáltatásról,
AAK-eszközkölcsönzésről, akadálymentes közlekedési és szabadidő eltöltési lehetőségekről).
A szolgáltatással kapcsolatban Családsegítő Szolgálat 46/476-379-es telefon számán lehet tájékoztatást kérni.
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Néhány gondolat az Önkormányzat
2020. évi gazdálkodásáról
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (V. 20.) rendeletével elfogadásra
került az Önkormányzat 2020. évi zárszámadása.
A zárszámadás adatai nyilvánosak, azok megtekinthetők az Önkormányzat honlapján (www.
emod.hu), de a téma jelentősége miatt néhány
gondolatban, néhány adattal a helyi újságunk hasábjain is tájékoztatom az érdeklődőket a város
elmúlt évi költségvetési gazdálkodásáról.
Emőd Város 2020. évi költségvetésének eredeti tervszámait a 2/2020. (II.20.) számú önkormányzati rendelet rögzítette. A költségvetésben – eredeti előirányzataként – 1 milliárd 628,7 millió forint bevétel és kiadás lett elfogadva. Az év közben
meghozott kormányzati és helyi döntések eredményeként a költségvetés eredeti előirányzatainak összege – 16,5 %-kal növekedve – 1 milliárd
897,9 millióra módosult.
A tervezett bevételek összege 1 milliárd 680,5
millió forint összegben, 88,5 %-ban teljesült 1 milliárd 897,9 millió módosított előirányzattal szemben. A bevétel „kiesés” alapvető oka, hogy a bölcsőde építéshez tervezett 120 millió Ft összegű
hitelt NEM KELLETT igénybe venni. A hitel nélkül
tervezett bevételek 1 milliárd 777,9 millió Ft ös�szege 94,5 %-ban teljesült. Az 1 milliárd 680,5 millió Ft realizált bevételek meghatározó részét az államháztartáson belülről átvett pénzeszköz (635,4
millió Ft), valamint az előző évről áthúzódó maradvány (445,4 millió Ft) tette ki. A maradvány
meghatározó részét a 2020-ban elnyert, de még
fel nem használt pályázati források tették ki. A lakosság és a vállalkozások által teljesített adóbefizetés összege 91 millió Ft, ami az összes bevétel 5,4 %-át teszi ki. A gépjárműadó központosítás településünket is kedvezetlenül érintette. Emiatt közel 12 millió forint bevétel kieséssel kellett
számolnunk.
A tervezett kiadások 1 milliárd 897,9 millió forint módosított előirányzatával szemben 1 milliárd 199,5 millió forint, melynek 63,2 %-a került
felhasználására. A „megtakarítás” elsősorban ami-

att keletkezett, hogy a 2020. évi költségvetésben
szereplő bölcsőde fejlesztésére tervezett 426 millió Ft-ból mindössze 2,3 millió Ft használtunk fel.
A körültekintő és takarékos gazdálkodás eredményeként számottevő megtakarítást értünk el a
személyi juttatások és a dologi előirányzatok terén is.
A költségvetés végrehajtása során nagy gondot fordítottunk a szociális rendszer működtetésére, a szociális jellegű felhasználásokra (pld. eseti segély, letelepedési támogatás, beiskolázási támogatás, 70 éven felüliek támogatása, mikulás
csomag, gyerekek étkezési térítési díjának átvállalása, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti feladatok). Az elmúlt évben az ellátottak pénzbeli juttatására 29,6 millió forintot használtunk fel.
A korábbi évekhez hasonlóan jelentős összeget, 7,4 millió forintot fordítottunk a civil szervezetek (egyházak, egyesületek) támogatására.
Sajnos a művelődést, szórakozást célzó programok megvalósítására tervezett összeg – az ismert
járványhelyzet miatt – nem került felhasználásra.
Az elmúlt évben több, a település arculatát, a lakosság közérzetét és az ellátás színvonatlát javító
beruházást, felújítást végeztünk el. Így például:
 klimatizáltuk az orvosi rendelőt,
 felújítottuk az orvosi rendelő vizesblokkjait, a váróhelyiséget,
 leburkoltuk a művelődési ház parkolóját,
 felújítottuk a Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubját,
 felújítottuk a Kodály Zoltán út egy jelentős részét,
 csapadékvíz elvezető árkot építettünk ki a
Kodály Zoltán út végén,
 a Polgármesteri Hivatal alagsorában lévő
vizesblokkokat felújítottuk.
Mindezek mellett zavartalan volt az intézményhálózat, a polgármesteri hivatal működése, a település üzemeltetése.
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A feladatok ellátását, az önkormányzat működését nem zavarták, nem akadályozták pénzügyi
gondok.
Összességében megállapítható, hogy a 2020.
évi önkormányzati gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, a betervezett feladatok végrehajtását
pénzügyi eszközök hiánya nem akadályozta. Az

önkormányzat fizetőképessége folyamatosan
biztosított volt, hitel felvételére nem került sor.
Mindez a Képviselő-testület körültekintő döntéseinek, az intézményvezetők korrekt és körültekintő gazdálkodásának, valamint a pénzügyi munkát
végző kollégák odaadó munkájának eredménye.
Fekete Tibor
polgármester

   Felhívás   
Az Emődi Kézműves Alkotó Egyesület

2021. július 12-17-ig

napközis
tábort
szervez.

A tábor helyszíne
a régi könyvtár épülete,
Kossuth u. 104. sz.
Jelentkezni lehet Pappné Erzsike néninél
a 06-30/349-7059- es telefonszámon.

Emőd, Polgármesteri Hivatal
2021. július 21. (szerda), 9-15 óráig

Részvételi díj: 7.000,-Ft.
Szeretettel várjuk azokat
a gyerekeket, akik szívesen töltik
szabadidejüket alkotással.
A résztvevők megismerkedhetnek
a természetes alapanyagokkal,
amelyekből különböző használati
tárgyakat,
akár egyszerű
díszeket, ékszereket
készíthetnek.

Impresszum
Kiadó: Emőd Város Önkormányzata,
Szerkesztő: Kovács Gabriella
Lapzárta: 2020. július 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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Óvodánkban járt a Zöld Kapcsolat Egyesület
Az óvodai nevelésünk egyik fő
feladata a gyermek testi- és lelki
szükségleteinek kielégítése, ezen
belül a környezettudatos magatartás és az egészségmegőrzés
szokásainak alakítása. Ezek maximális figyelembe vételével tervezzük, szervezzük óvodai mindennapjainkat.
A Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében pályázati projekt egyik pontjának
teljesítése kapcsán érkezett óvodánkba a Zöld Kapcsolat Egyesület, melynek munkatársai izgalmas, játékos feladatokkal varázsolták el az apróságokat.
Az érzelmi intelligencia fogalomkörét érintve, az állatvilág
megismerésével, az állatok szeretetére és védelmére neveléssel,
mesedramatizáláson és bábozáson keresztül a gyermekek környezeti ingerekre adott válaszait
fejlesztették.
Az egészséges életmód témakörének feldolgozása kapcsán

egészséges magvakkal, csírákkal ismerkedtek, kóstolgatták
azokat.
Mindezek a tevékenységek
hozzájárulnak ahhoz, hogy óvodásaink kiegyensúlyozott, egészséges éntudattal rendelkező, har-

monikusan fejlődő gyermekekké
váljanak.
„Egy gyermek élete olyan,
mint egy papírlap,
melyen minden arra járó
nyomot hagy.”
Óvodavezetés
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Emődről a világbajnoki döntőig
Elhunyt Puhl Sándor (1955-2021) Emőd díszpolgára
Amikor az emődi általános iskola padjait koptattuk nem
gondoltuk, hogy Emődről olyan messzire el lehet jutni,
mint amilyen messzire Te jutottál. De Te bebizonyítottad,
hogy igenis sok mindent el lehet érni Emődről, a Patak utcai szülői házból indulva is. Mert nagyon meg akartad csinálni, bizonyítva ezzel másoknak és Magadnak is. Szerintem, amikor fiatalon, tizenöt éves korodban letetted a játékvezetői vizsgát a fejedbe vetted, hogy a legjobb leszel.
És MEGCSINÁLTAD. Az Emődről indult fiatalembert a labdarúgás statisztikájával és történetével foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) sorozatban négyszer (1994-1997) választott meg a világ legjobb játékvezetőjének.
Mi, Emődiek nagyon büszkék voltunk és vagyunk eredményeidre, boldogan mondtuk, hogy SANYI Emődön töltötte gyermekkorát, itt járt általános iskolába, a sport eredményeiről híres 8/A. diákjaként. Osztályfőnököd, Tóth József Tanár Úr ma is szeretettel emlékszik elevenségedre,
csíntevéseidre, a formálható, alakítható szőkehajú diákjára. Remélem szívesen vitted Magaddal az egész életre szóló
bekényi emlékeket még akkor is, ha munkád csak kevésszer
engedte meg, hogy haza gyere. Mesélni az emődi gyerekeknek, fiataloknak arról, hogy mennyit kell dolgozni, tenni a sikerért, az elismertségért, mert az senkinek nem hullik az ölébe.
Mi, akik itthon maradtunk Emődön, kicsit irigykedve láttuk, hogy szinte a világ minden táján megismertek, elismerték sportszakmai kvalitásodat és elfogadták, határozott, egyéni stílusodat. Az ország, sőt a világ egyik legki-

emelkedőbb játékvezetőjeként népszerűsítetted a labdarúgást és nagyban hozzájárultál Magyarország nemzetközi megismertetéséhez is. Ismertségeddel, eredményeiddel
kisvárosunknak, Emődnek is hírnevet szereztél.
Sajnos ez a mindannyiónkat rettegésben tartó kór Téged
sem kímélt és 65 éves korodban legyőzött.
Emőd város nevében szeretném kifejezni legmélyebb
együttérzésünket családod és szeretteid felé. Emléked,
mint a város DÍSZPOLGÁRÁNAK emlékét szeretettel megőrizzük. Nyugodj békében, Isten Veled!
Fekete Tibor
polgármester

Az árnyékharcos
A Pusztító, mert a harcos így nevezte ellenfelét, mindig mögötte
állt, pontosan mögötte. Arcát, testét nem láthatta, hangját nem hallhatta. Így rendeltetett. A holdfényben időnként fölsejlő körvonala leginkább az Ördögre hajazott.
Csapásai a harcos köré vont védőhálót átszakítva, parazita módjára fúródtak a testbe. A folyamatosan
adagolt katarzisok, a lélek országútján bombaként robbanva, cafrangosra marcangolták a szervezet
rejtett bugyrait, megcélozva a létfontosságú szerveket. Ilyen feltételek mellett küzdelem kilátástalannak tűnt, de mégis a harcos a védekezés egyetlen lehetséges módjával, a megelőzés technikájával hősi-

esen ellenállt. A hosszú évekig tartó
háborúban időnként megroggyant
és a földre kényszerült, de a támadó
harcmodorát egyre jobban kiismerve a legtöbb csapással szemben már
immunissá vált és minimális veszteségeket szenvedve, állta az ütéseket. A csatában győzni ugyan sohasem tudott, de szaporodtak a csend
és a nyugalom azon felbecsülhetetlen értékű pillanatai, amelyekben kiviláglott, hogy a küzdelemnek soha
nem lehet vége. Ez egy élethosszig
tart, mert a bensőben valahol mélyen, a két azonos nagyságú, de ellentétes értelmű egymásba fonódó
erő gigászi küzdelme, maga az élet.
Ugyanis ahol és amikor a küzdelem
véget ér, ott és akkor a vég kezdő-

dik. A két fél egymással szembeni küzdelme pedig nem más, mint
a tökéletes egész kialakításának kísérlete, amely csak így tud a kívülről
jövő támadásokkal szemben eredményesen védekezni, jöjjön az a
földről a vízből vagy a levegőből. Ne
adjuk fel tehát, harcoljunk a végsőkig! Mint ahogy már az előttünk lévők is megtették és leírták:
„Mondottam ember: küzdj és bízva
bízzál!”
(Madách Imre)
Klebovicz Gyula
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Szépkorú köszöntése
Szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.)
Kormányrendelet 2. §-a (4) bekezdése alapján, Fekete Lászlóné
Lengyel Gizella 90. születésnapja alkalmából - a veszélyhelyzetre való tekintettel - elküldte az Orbán Viktor Miniszterelnök úr által kiállított Emléklapot.
Ebből az alkalomból kértük Gizike nénit, juttassa
el szerkesztőségünkbe életútjának fontosabb eseményeit.
1931. március 14-én születtem Emődön. Már
szüleim is tősgyökeres emődinek vallották magukat, akik abból a kiszolgáltatott cselédsorsból csak nagyon nehezen tudták a család létfenntartását biztosítani. Mi négyen voltunk
testvérek, én nagyon szerettem tanulni, de a
család anyagi helyzete miatt a taníttatásomat
szüleim nem tudták támogatni. A 7.8. osztályt
sem tudtam már elvégezni, mert pénzt kellett
keresni, így már gyakorlatilag gyerek fejjel az urasági szőlőbe kezdtem el dolgozni. Oda napi szinten hat kilométert gyalogoltam, mert még kerékpárra sem tellett. Később a Bulgárföldre, majd a kohászatba jártam. 20 évesen ismerkedtem meg az ónodi születésű
férjemmel, akivel 1952-ben kötöttünk házasságot. Pár évig
szüleimnél éltünk, majd megkezdtük közös otthonuk építését. Mindeközben három gyermekünk született, két lány
és egy fiú. Ha visszagondolok az életemre elég nehéz volt a

sorsom, hiszen sokat nélkülöztem és rengeteget kellett dolgoznom. Ennek ellenére hálát adok a jó Istennek és nagyon
büszke vagyok arra, hogy – ha már nekem nem adatott
meg – de mindhárom gyermekem tovább tanulhatott, azt a szakmát tanulhatta amihez kedve volt és
amit szeretett volna. 1995-ben özvegyültem meg.
Nyugdíjas éveimet is aktívan töltöm, szeretem az
emberek társaságát, évekig voltam a nyugdíjas
klub tagja. Sok szép emlékeket őrzők azokról az
időkről, ahol mint kórus tag közel és távolabbi települések egy-egy közösségi eseményein léphettünk fel, mutathattuk meg énektudásunkat.
Nekem lételemem a mozgás. Sokszor mondom a gyermekeimnek, én akkor vagyok beteg, ha nem dolgozhatok. A bevásárláson kívül
nem szorulok ellátásra. Az egész kertet művelem,
rendben tartom az udvart, a lakásomat és még a
főzést is magam oldom meg. A nap minden percét igyekszem hasznosan eltölteni, soha nem unatkozom. Különösen azokon a napokon nem, amikor szeretteim látogatnak meg. Így volt ez azon a jeles napon is amikor
a gyermekeimmel, öt unokával és hét dédunokával ünnepelhettem születésnapomat.
Kívánunk Gizike néninek mi is tovább jó egészséget és még
hosszú boldog éveket.

Szürrealista kispróza
A HAMUVAL NE VERSENYEZZ
A hamuval ne versenyezz, te ártani szándékozó csigolya.
A sajt könnyebben megdagad,
minthogy te bálvánnyá válj.
Amerre a csík megjelöli posztod reinkarnációját, megsemmisülsz, aláhullsz,
görgetnek domboldalt, megint megsemmisülsz.
Hagyd cirkálni a vetést.
Portalanítani kéne a gangvitorlát, de nem, de minek is…
Nem szánt fel egyenlegével a magány,
nem üti össze bokáid a szélcsengő.
A maroknyi liszt elhagy érted, s te hagyod, hogy az ökörfogatom elepedjen keserű szád bojtján.
Figyelj rám, a gyorskötöző smaragdtuja polgárára:
mert hibásabb vagy te a hibátlanra és értesz a papírsárkányokhoz, ne hidd, hogy parázna géppisztolyom merengeni
fog körződ lábhegyén.
Ki nyámnyila a világra, megkönnyít mindenfajta teherbírást. Egymagad kiteszel két pár papucsot,
hadonászni kezdesz az orrom előtt: - könnycseppveremben nevelkedtél,
több ízben is elgázoltak,
aszfaltszürcsölő voltál, én felkaroltalak, s te, hálátlan, állandóan a deviáns sípokkal foglalkozol.
E pillanatban hátba verlek; a döngésre a kormorán-alakú pecsétgyűrű is figyelmes
lesz és készségeskedik, nincs-e szükséged zsiráfokra, amik
időnként összeborzolják a tarsolyt.
Fűrészporos hasábkutyáid vonaglanak a sarkon; ne szólj rám, légy szíves, orgonahangon,
inkább öntsd ki a tejet a pultra vagy feledd el lappadt dunnáidat.
És fújja már nászindulóját a csiga;
köszörűt taposó zúzalék a lét, mi a szendergésből kilök az oltalomba,… holott nem történt
más, minthogy valaki ólomecetként rálöttyintett a fújtatóra.

Szakállas Zsolt
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Házasságkötési hirdetmény
2021. május 22-én
házasságot kötött

Antal Csaba és
Szakács Adrienn

Megemlékezés

Megemlékezés

Siposné
Mester Irén
halálának 4. évfordulójára.
Soha nem feledünk.

Családod

Köszönetnyilvánítás
„Egy könnycsepp a szemünkben
Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érded ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy őt, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre
megmarad,
Mindig velünk leszel, az idő
bárhogy is halad.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk

PONGRÁCZ ZOLTÁNNÉ
szerető feleség, édesanya, nagymama
temetésén megjelentek.
Sírjára koszorút, virágot hoztak és
együttérzésükkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlthatnak évek,
Szívből szeretünk s nem felejtünk Téged!”

Papp Ferenc
halálának 5. évfordulójára.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

„Küzdöttél de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”
(Tóth Árpád)

RÉMIÁS GYULÁNÉ
KISS ERZSÉBET
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik tisztelték, szerették és osztoznak
mély fájdalmunkban.

Örökké szerető, gyászoló családja

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)
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Ballagási beszéd
A mai ünnepségünk jól illeszkedik azoknak az eseményeknek a sorába, melyek a hagyományokat igyekeznek tovább vinni a megújult körülmények adta lehetőségek mentén. Szokatlan
az időpont, a helyszín, szűkebb a résztvevők köre, de az a fontos,
hogy itt vagyunk, és együtt tekinthetünk büszkén azokra a tanulókra, akik itt ülnek előttünk.
Kedves Szülők!
Először Önökhöz szólok, hiszen valamennyiünk közül méltán
Önök lehetnek a legbüszkébbek. Szeretném megköszönni, hogy
partnerek lehettünk a nyolc év alatt és külön köszönöm, hogy elfogadták a mai rendezvény szűkebb kereteit, tudom, hogy ez nehéz volt. Nehéz volt, mert természetes dolog, hogy az örömünket
szeretnénk megosztani minél több emberrel, ismerőssel. Bánk
József azt mondta az örömről: „virág a télben, fény a sötétségben,
a lélek békéje, amit senki el nem vehet”
Bízom benne, hogy Önök pontosan ezt érzik most és sikerül
megtalálni az ünneplésnek azt a módját, amellyel ezt az érzést
megoszthatják mindazokkal, akik ma nem lehetnek itt.
Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
Talán emlékeztek még rá, hogy 8 évvel ezelőtt a „B” épület felújítása miatt a tanévnyitó ünnepségen ugyanitt ültetek a salakos pályán. Azóta megnőttetek, okosabbak és határozottabbak lettetek.
Megszámlálhatatlan kalandban volt együtt részünk, táborozások,
kirándulások, vetélkedők emlékeit idézhetitek fel, miközben talán
utoljára vagytok így együtt. A tarisznyátokba az útravaló ballagási jelképeken kívül tettünk meglepetéseket, „Bölcsességbatyut”, iskolai logóval emblémázott tollat, de remélem a legfontosabb emlékeket a szívetekben és a fejetekben viszitek el Tőlünk.
Most a Ti kavargó érzéseitek között is biztosan jelen van a
büszkeség és az öröm, hiszen életetek egyik fontos állomásához
értetek. Itt most átszállás következik, leszálltok arról a szerelvényről, amely 8 éven keresztül robogott veletek és a cél ez a mai nap
volt. Illetve egészen pontosan a mai napon bekövetkező átszállás egy másik szerelvényre, amely továbbvisz Titeket a következő
célállomásig. Hogy az milyen lesz, az csak rajtatok múlott. Lehet,
hogy kicsit fapados, lehet, hogy modern IC büfékocsival, de bármilyen is, a lényeg, hogy előre visz és rajta lesztek. Megdolgoztatok érte 8 éven keresztül, miközben elsajátítottátok azokat az
ismereteket, készségeket, amelyek szükségesek a továbbutazáshoz. Nagyon büszke vagyok rá, hogy az idei évben különösen kiélezett versenyben is megálltátok a helyeteket, mindenki sikeresen teljesítette a tanévet és mindenkinek van hová átszállnia. Külön öröm, hogy 39-en érettségit adó képzésben vehettek részt jövőre és bejutottatok a nevesnek, nívósnak számító középiskolákba is. Kívánom, hogy további utatokon legyenek legalább olyan
jó utitársaitok, kalauzoljanak Titeket legalább annyi figyelemmel
és szeretettel, mint az itt töltött évek alatt.
Linn Skaber norvég művész, televíziós személyiség szavaival
bocsátalak Titeket utatokra:
„Te vagy a mozdonyvezető. Úgy vezetsz, ahogy akarsz, gyorsan vagy lassan. Ki a nagyvilágba. Te döntesz, és te választod ki az
összes vágányt. De a legfontosabb: ne feledd a kilátást! Az a legfontosabb. A kilátás. Attól függetlenül, hogy milyen gyorsan vagy
lassan megy a vonat, a kilátás a legfontosabb. Sokan megfeledkeznek róla, sokan megfeledkeznek a kilátásról, miközben csak
robognak a vonattal a zöld földeken, a fényes reggeleken vagy az
esőben, reggeli párában. De te nem felejted el. Fütyülj és vezess!”
Élvezzétek az utazást!

Kedves Kollégák!
“A tanítás azt jelenti, hogy segítjük a másikat a felfedezésben.” Ezt Mark Van Doren, amerikai író, költő, tanár fogalmazta
meg ilyen találóan. És mi ezt tesszük nap mint nap, példát mutatunk, ösztönzünk, magyarázunk és kérdezünk, megmutatjuk a
lehetőségek tárházát. Együtt örülünk a sikereknek és bosszankodunk, amikor hiábavalónak tűnik minden erőfeszítésünk. Ez sosem volt könnyű, de a digitális oktatás heteiben különösen sokszor érezhettük, hogy a lehetőségeink végesek. Szerencsére az
eredmények azt mutatják, hogy a közös munka nem volt hiábavaló, ha ránézünk az itt ülő végzőseinkre, akkor méltán vagyunk
mi is büszkék, tudunk együtt örülni a sikereiknek. Köszönöm az
egész évben végzett munkátokat, kívánom, hogy a nyári szabadság ideje alatt töltődjetek fel, hogy a következő tanévben együtt
tudjunk szembe nézni a kihívásokkal, amelyekről egyenlőre csak
annyit tudunk, hogy biztosan lesznek és mi meg fogunk nekik felelni. Van, aki nem jön velünk tovább, Garanczné Nagy Ildikó kolléganőnknek nyugdíjba vonulása alkalmából ezúton is szeretnék
jó egészséget, tartalmas nyugdíjas éveket kívánni!
Kedves Jelenlévők!
Ünnepségünket megelőzően osztálykeretben már kiosztottuk a bizonyítványokat, köztük azt a 63 kitűnő, 16 jeles és 103 jó
értesítőt, melyre méltán lehet büszke a tulajdonosa. Mindezek
mellett azt is nagy eredménynek könyvelem el, hogy a nehézségek ellenére kevesen vannak, akik nem teljesítették a követelményeket. 18 fő tesz majd augusztusban javító vizsgát és 3 fő számára az évismétlés nyújt lehetőséget a hiányosságok pótlására.
Ahhoz, hogy ez a tanév is zökkenőmentesen zárulhasson, sok segítségre volt szükségünk.
Köszönöm Polgármester Úrnak, az önkormányzat és a városgondnokság dolgozóinak a munkánkhoz nyújtott támogatást,
biztatást. Köszönöm a szülői közösség vezetőségének, hogy tudtunk együtt gondolkodni, tervezni, az egyházaknak és hitoktatóknak, hogy társaink voltak a nevelésben. Köszönöm a védőnői szolgálat munkatársainak és a helyi rendőrőrs állományának,
hogy együtt tudtunk dolgozni a tanulóink biztonságáért, köszönöm továbbá a társintézmények, civil szervezetek valamint az iskolai alapítvány ez évben nyújtott támogatását is.
Végül, de nem utolsósorban köszönettel tartozom az iskola valamennyi dolgozójának, a segítő közmunkásoknak és
a Miskolci Tankerületi Központ dolgozóinak a szakmai, pénzügyi, adminisztrációs és üzemeltetési feladatok lelkiismeretes
elvégzéséért.
A nyári szünetben is sok tanulónkkal találkozunk, már a jövő
héten kezdődnek a napközis táborok, ahol 2 hét alatt 6 csoportban 150-en töltik tartalmasan az időt. Biztosan nagyon jól fogja magát érezni az a 18 tanuló is, akik augusztusban Hercegkúton vehetnek részt egy szuper táborban sárospataki kirándulással, strandolással, július közepén pedig 40 tanulónk táborozhat
Balatonszemesen az önkormányzattal közös szervezésű projekt
keretein belül. Minden táborozónak és táboroztatónak kedvező
időjárást, hangulatos programokat, minden diáknak, pedagógusnak élményekben gazdag, pihentető nyári szünetet kívánva a
2020/2021-es tanévet bezárom! Köszönöm a figyelmet!
Szűcs László
igazgató

Ballagás

HELYSZÍN:
Polgármesteri Hivatal
előtti tér
A RENDEZVÉNY BELÉPŐDÍJ
NÉLKÜL LÁTOGATHATÓ

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni...”
Óvodánk falai ismét boldog gyermekzsivajtól hangosak.
Kicsik-nagyok egyaránt türelmetlenül vártuk intézményünk
újranyitását.
Tavaszi jeles napjaink kicsalogattak minket a szabadba.
Így már a Föld napja alkalmából a gyermekekkel együtt tudtuk díszíteni, ültetgetni óvodánk kertjét színpompás palántákkal.
A szorgos kiskertészeknek köszönhetően óvodánk udvara is megújult.
Majd az év legszebb ünnepére, az Anyák napjára készültünk. Izgatott várakozás, ajándékkészítés, titkok és meglepetések övezték ezt az időszakot. Rendkívüli köszöntéssel
vártuk az édesanyákat a megszépült udvarunkon kialakított
„szeretetkuckóba” egy meghitt személyes köszöntésre.
Pedagógiai munkánkban kiemelt szerepet kap a természet szeretetére és védelmére nevelés, ezért a Madarak és
fák napjára is különleges figyelmet fordítottunk. Madárodúink már fészkelő énekesmadarak lakhelyévé váltak. Figyeltük a választott „mi fánk” változásait, növekedését. Megismerkedtünk az év fájával, madarával, hallgattuk a természet
hangjait.
Majd a Pünkösd szép hagyományát ápolva megválasztottuk a pünkösdi királyt „kakasviadallal”. Az örömünnepet közös néptánccal zártuk az óvoda udvarán.
Ezt követően programsorozatunk a gyermekhéttel folytatódott. Élményszerző sétákat, kirándulásokat szerveztünk a
gyermekeknek: piknikeztünk, akadálypályás ügyességi játékokon bátorságpróbáztunk. Arcfestés, csillámtetoválás, lu-

fizás, buborékfújás, zene-tánc-móka közepette ünnepeltük
a Gyermekálom Óvoda kicsinyeit. A gyermekek betekintést
nyerhettek a mentősök és a rendőrök felelősségteljes munkájába is. Köszönjük az Emődi Rendőrőrs és a Mentőállomás
együttműködését!
Az ünnepi hangulatnak még nincs vége, hiszen hamarosan lezárjuk ezt a nevelési évet és elköszönünk az iskolába
induló nagycsoportosoktól. Életük önfeledt korszaka lezárul, amit próbálunk sok szép vidám pillanattal emlékezetessé
tenni. Közös énekléssel, játékkal, tánccal és kirándulással búcsúzunk tőlük. A hét zárásaként a búcsúzó nagycsoportosokkal a Miskolci Állatkertbe látogatunk, mely a Gyermekálom
Alapítványon keresztül, az önkormányzat támogatásával valósul meg.
Sok-sok meglepetéssel, emlékkel engedjük el őket az óvoda védelmező karjaiból.
„Kicsik voltunk, nagyok leszünk,
Hívogat az iskola:
Csingi — lingi! Gyertek, gyertek!
Szól a csengő szép szava.
De jó is volt ide járni!
Mennyi öröm várt itt ránk!
Sok — sok mese, nóta, játék,
Napsugaras szép világ.”
Mészárosné Virág Orsolya
intézményvezető-helyettes

