A Tartalomból:
Rendelet az új hulladékgazdálkodásról
Változott az orvosi rendelők telefonszáma
Az oktatás-nevelésen túl…

Új civil szerveződések
Ökumenikus imahét
Rejtvény, játék

Decemberben városunk vendége volt a KALÁKA Együttes. Szívet-lelket melengető karácsonyi koncertet adtak. Kicsik és nagyok szép számmal énekeltek együtt a zenekarral. A
„Szabad-e bejönni ide betlehemmel?” című lemez 1987-ben jelent meg. Azóta járnak adventkor „házról-házra”, templomról-templomra, iskoláról-iskolára, színházról-színházra ezekkel a
dalokkal.

Emődi Krónika

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 12-én rendkívüli ülést tartott.
Első napirendi pontban a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet és szerződést tárgyalta
meg, mely a Képviselő-testület által javasolt módosításokkal
lett elfogadva. A rendeletalkotás szükségességét az indokolta,
hogy a hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályok megváltoztak és új kötelezettségeket jelentenek jövőre az önkormányzatok számára. A Miskolc Térségi Konzorcium 37 tagönkormányzata – közöttük Emőd is -, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladat ellátására létrehozta a MiReHuKöz
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Nonprofit Kft-t, mely 2014. január 1-jétől a rendeletbe foglaltak szerint végzi a közszolgáltatást Emőd városban. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításának szabályai is megváltoztak. 2014. január 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a helyi önkormányzat nem jogosult
megállapítani. A Ht. értelmében a Magyar Energia és Közmű –
szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg a díjat. A rendelet megtekinthető a www.emod.hu honlapon, illetve ebben a lapszámban is
olvasható.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló helyi
rendelet módosítását az indokolta, hogy az önkormányzati
segély kialakításával összefüggő módosításokat a helyi rendeletben is szükséges szabályozni. Az átmeneti segély, a temetési
segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával létrejött az önkormányzati segély 2014. január 1-jével, a
Képviselő-testület által elfogadott módosított rendelet szintén
megtekinthető a www.emod.hu honlapon.
Harmadik napirendi pontban Képviselő-testület elfogadta
Emőd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját, mivel 2013.
januártól csak azon települések pályázhatnak, akik ilyen programmal rendelkeznek.
Döntés született még a „Hatékonyságnövelés Emőd Város
Önkormányzatánál” szervezetfejlesztési projekt közbeszerzési

Ingyenes jogsegély
Dr. Kónya Zsuzsanna az igazgatási épület emeletén fogadja az ügyfeleket az alábbi időpontokban:
Január: 6. és 20.
Február: 3. és 17.
Március: 10. és 24.
Április: 7. és 21.

Minden alkalommal 1500-1900 óráig.

feladatok elvégzésére vonatkozó megbízási szerződés elfogadásáról.
Az ötödik napirendi pont is pályázattal kapcsolatos döntésekről szólt, az ÉMOP-4.1.1/A-12 azonosító számú
„Egészségügyi alapellátások fejlesztése Emődön és Bükkaranyoson” című projekthez megbízási szerződéseket fogadott el
a Képviselő-testület. A Közbeszerzési Bizottság a projekt kötelező nyilvánossági feladatok megvalósítására vonatkozó árajánlatok elbírálásánál, a projekt kiviteli tervének elkészítésére
és műszaki ellenőri feladatok ellátására, a projekt közbeszerzés
bonyolítására és a projekt projektmenedzsmenti tevékenységére vonatkozó árajánlatok elbírálásánál a legalacsonyabb ajánlattevőt javasolta elfogadni Képviselő-testület felé. Mind két
pályázatról szóló tájékoztatást a decemberi újságban közöltük.
Az Emődi Idősek Klubja intézményvezetői állására a pályázati
kiírás a vezetői megbízatás lejárta miatt vált szükségessé, a
Képviselő-testület jogszabálynak megfelelően ismét 5 évre írja
ki a pályázatot. A hatályos jogszabályoknak megfelelően a
vezetői állás betöltésére vonatkozó pályázati kiírás fel lett töltve az NKI Internetes álláskeresői portálon, illetve az önkormányzat honlapján.
A Képviselő-testület elfogadta a 2014. évi munkatervét, jóváhagyta a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának 2.számú módosítását, elfogadta a Miskolc
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítását is. Egyetértett az Onga és Társult Települések Szociális
és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 2. sz. módosításával.
A tizenegyedik napirendi pontban Képviselő-testület jóváhagyta az Önkormányzat és a Termoment Kft között létrejött
közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel - 2013. december 31 napjával - történő megszüntetését.
A különfélék között Képviselő-testület a költségvetést érintő
döntéseket hozott meg. Ezt követően a testület tagjainak közérdekű bejelentései hangzottak el.
Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Az Emődi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
HÉTFŐ:

800 - 1600

SZERDA : 800 - 1700
PÉNTEK: 800 - 1200

Háziorvosi ellátás telefonos elérhetőségei :
I. sz. körzet
II. sz. körzet
III. sz. körzet
Fogorvosi rendelő:

Dr. Szuhogyi Edina
Dr. Vladár Péter
Dr. Pásztor Ilona
Dr. Oláh Imre

46/576-200
46/542-214
46/542-165
46/542-172

Emődi Krónika
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

II. fejezet

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
Emőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
4.§
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (1) Az önkormányzat feladata hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres begyűjtétörvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja és a hulladékról szóló
sének, átvételének elszállításának, ártalmatlanításának,
2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladathasznosításának megszervezése, feltételek biztosítása.
körében eljárva a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
Az önkormányzatok feladata különösen:
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja :
a) a közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltató kiválasztása, illetőleg kijelölése, a Közszolgáltatóval a hullaI. fejezet
dékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéÁltalános rendelkezések
se,
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
1.§
hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és
(1) Emőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkorkezelésének megszervezése,
mányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékc) gondoskodás a Közszolgáltató rendelkezésére bocságazdálkodási közszolgáltatást biztosít a hulladékgazdáltott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tarkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszetozó hulladékgazdálkodási létesítmények, hulladék
res gyűjtésére, elszállítására és kezelésére.
elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely, hasznosító
hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről,
(2) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az önkormegszüntetéséről, illetve rekultivációjáról,
mányzat közigazgatási területére terjed ki.
d) erre vonatkozó eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a közszolgáltatási díjfizetés rendjének megállapí(3) Jelen rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási
tása,
területén valamennyi ingatlanhasználóra kiterjed.
e) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának
biztosítása.
(4) A jelen rendeletben használt fogalmakat magasabb szinf) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartotű jogszabályok definiálják. A jelen rendeletben használt
zó hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás e
fogalmak tekintetében elsődlegesen a hulladékról szóló
rendeletben és más jogszabályokban rögzített előírásai
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és a
teljesítésének
ellenőrzése
mind
a
lakosság
végrehajtását szolgáló jogszabályok alkalmazandók.
(ingatlanhasználó), mind a Közszolgáltató tekinteté2.§
ben
g) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsola(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a kötelező
tos feladatainak ellátása során a hulladékgazdálkodás
helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást hulladékjogszabályokban megfogalmazott céljának elérése
gazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján 2018.
érdekében együttműködik más, térségi települési öndecember 31-ig a MiReHuKöZ Nonprofit Kft.
kormányzatokkal, civil szervezetekkel, lakossággal.
(továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult ellátni. A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására ezen időszakban
Az ingatlanhasználó kötelezettségei
kizárólagos jogosultsággal rendelkezik.
(2)

A Közszolgáltató számára a Ht. lehetőséget biztosít arra,
hogy hulladékgazdálkodás közszolgáltatási tevékenysége ellátásához alvállalkozót vegyen igénybe. A Közszol(1)
gáltató alvállalkozók igénybevétele esetén köteles haladéktalanul tájékoztatást nyújtani az önkormányzat részére az általa igénybe vett alvállalkozói tevékenység tartalmáról és a jelen rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatáshoz viszonyított arányáról.
3. §

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló az Önkormányzat és a
Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés
nyilvános, azt a Közszolgáltató saját honlapján illetve ügyfélszolgálatán közzéteszi.

5.§
Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező
települési hulladékot törvényben, kormányrendeletben
valamint az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni és a közszolgáltató részére rendszeres időközönként átadni. Alapvető e tekintetben a magasabb
szintű jogszabály által rögzített kötelességeinek betartása, továbbá hogy:
a) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal
járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások
életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

Emődi Krónika
b) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét ala- (6)
csony szinten tartsa.
(2)

Az ingatlanhasználó köteles a tulajdonosváltozás vagy
egyéb ok felmerülését követő 15 napon belül bejelenteni
Közszolgáltatónak ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok (7)
folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté
válik. Meg kell jelölnie az ingatlanon rendszeresen keletkező települési hulladék esetében az ingatlanon lakók
számát, az egyéb szilárd hulladék esetében pedig a rendszeresen keletkező hulladék mennyiségét, tömegét. A (8)
bejelentés formanyomtatványát az 1. függelék tartalmazza.

Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele
azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig
senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem
keletkezik.
A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt
kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak
Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be,
az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul
írásban köteles azt bejelenteni.

(3)

Az ingatlanhasználót nem terheli díjfizetési kötelezettség (9)
az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a közszolgáltatás
körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az
ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék
mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

(4)

Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl –
ideértve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó szemé- (10) A települési hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlanhasználó köteles a Polgárlyek számára vonatkozó adatot is- és ennek folytán az
mesteri Hivatal Építési és Beruházási Osztályának írásátadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen megban bejelenteni. A bejelentésben az ingatlanhasználó
haladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolköteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek
gáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűmiatt az adott hulladék nem minősül települési hulladékleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megnak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a
felelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőhulladék kezeléséről gondoskodik.
edényt, vagy a gyűjtésre átadott edények számát.

(5)

Az az ingatlanhasználó, aki által használt ingatlanon (11) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon -felhalmozni, ellenőritelepülési hulladék keletkezik, de az ingatlan egyidejűleg
zetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett
székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál,
köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezet- (12) A közterületeken, vagy az ingatlanoknál kihelyezett
gyűjtőedényekből, illetőleg zsákokból guberálni tilos.
nek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra
Folytatás a következő számban
a közszolgáltatást igénybe venni.
A rendelet teljes szövege elérhető Emőd Város honlapján: www.emod.hu

Az Emődi Okmányiroda ügyfélfogadási rendje
HÉTFŐ:

800 - 1530

800 - 1200
1300 - 1530
KEDD:

800 - 1530

Járműigazgatás
NEK Adatlap
Ügyfélkapu
Vállalkozói igazolvány
Parkolási igazolvány
Személyazonosító igazolvány
Útlevél
Jogosítvány
Parkolási igazolvány
NEK Adatlap
Ügyfélkapu

SZERDA:

800 - 1630

800 - 1200
1300 - 1630
CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK: 800 - 1200

Járműigazgatás
Személyazonosító igazolvány
NEK Adatlap
Útlevél
Ügyfélkapu
Parkolási igazolvány
Vállalkozói igazolvány
ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS
Jogosítvány
NEK Adatlap
Személyazonosító igazolvány
Útlevél
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Sport-szombat az óvodában.
Hagyományainkhoz híven - január 18-án - délután rendeztük meg a sport-szombatot az óvodánkban, ahol a gyermekek szüleikkel együtt versenyezhettek.
A tréfás és játékos feladatok az édességekkel voltak kapcsolatosak. Az óvodásoknak 6 érdekes feladatot kellett teljesíteniük. Többek között építettek csokigyárat, csomagoltak és
téli fagyit egyensúlyoztak.
A legügyesebbek voltak: Kis Tóth Léda
Ludman Tamás
Asztalos Zoltán
A közös játékokon a szülők ugyanolyan lelkesedéssel vettek
részt, mint a gyermekeik.
Mindenki kapott ajándékot, például Gombóc Artúr ügyességi játékot, téli fagyit és sok-sok értékes meglepetést. Ez úton
is szeretnénk megköszönni támogatóinknak a segítséget.
Akik hozzájárultak gyermekeink öröméhez: EMŐDI TEJ
ZRT., Kaposvári Péter, Papp pékség, Papír bolt, Flamingó
virágbolt, Goodsmarket, NYÍRZEM ZRT, Laczikó Károlyné, Háztartás Centrum.
Minden résztvevő nagyon jól érezte magát. Kellemesen
elfáradva, új élményekkel gazdagabban és sok ajándékkal
térhettek haza. Köszönjük a sok segítséget mindenkinek, aki
hozzájárult, hogy a gyerekek jól érezzék magukat ezen a
délutánon.
Jövőre újra találkozunk!
Szervezők:
Pajtókné Siska Viktória
Kuruczné Tóth Andrea
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Hangverseny az iskolában
A tanév során megszervezésre került hangversenysorozat
második előadásaként 2014. január 16-án 13 órai kezdettel Ács
Gyula és együttese adott koncertet az iskola aulájában.
A tanulók nagy szeretettel fogadták, s kellő komolysággal hallgatták műsorukat.
Az előadás kezdéseként a mai gyerekek számára már ismeretlen gramofon felvétel hangzott fel Bartók Béla népzenei gyűjtéséből.
Az együttes a hangverseny során Bartók műveket és azok népzenei forrásait mutatta be a közönségnek. A magyar és román
nyelven előadott népdalokat hallhattuk vissza a hangszerekre
feldolgozott Bartók Béla művekből. A koncert alatt a tanulók
megismerkedhettek különböző népi hangszerekkel is, mint
például a kecskeduda, népi furulya.
Az előadók a hangverseny zárásaként az ifjúságot is bevonták
a közös zenélésbe egy ismert népdal eléneklésével.
Vajtó Anita
szaktanár

Új klub a könyvtárban
Újraalakult az emődi baba-mama klub. A Gyerekkönyvtárban találkoztak az érdeklődő anyukák és babáik. Ismerkedéssel, beszélgetéssel telt az első alkalom. Ám a jövőben szeretnénk előadásokkal színesíteni a programot. Hordozókendő, babatorna, étkezési
tanácsok, óvodai beszoktatás. Ezek a témák érdekelték
az anyukákat. A babák közül volt, aki elaludt, a nagyobbak pedig birtokba vették a könyveket, és a játékokat. Hasznosan töltötték el azt a két órát, bár még
nem tudnak olvasni, de a gyönyörű mesekönyvek képei elvarázsolták őket. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Emődi Krónika

MEGHÍVÓ
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szülői
Szervezete meghívja Önt 2014. február 15-én
19 órakor kezdődő farsangi mulatságára
az általános iskola aulájába.
Program:
Gyerekek farsangi műsora
Felnőtt jelmezverseny
Zene, tánc, tombola
Vacsora: Farsangi bálozók kedvence
A talpalávalót szolgáltatja: Sanya és Fia
A belépőjegy ára 2000 Ft, melyek február 12-ig
vásárolhatók a Szülői Szervezet tagjainál,
valamint a szokott helyeken.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
februári programja:
Február 13. Csütörtök 17 óra
Emődi Gasztro Klub
Minden hónap második csütörtökén találkozunk.
Februári vendégünk: Heit Családi Kisbirtok tulajdonosai:
Heit Lóránd és Heitné Szilágyi Szilvi és elkíséri őket Tutinka
Zoltán, aki már kedves ismerős Emődön.
Reszelt torma készítésével foglalkozik a Heit család Létavértesen. Tormáikat kizárólag saját kertjükben termelt ízletes
tormából maguk készítik el kisüzemileg. E mellett Lóránd a
Bakator zenekar prímása, és ígérete szerint nem hagyja otthon
a hegedűjét!
Akit érdekel a zenéjük: www.bakatorzenekar.hu
Szeretettel várjuk a gasztronómia, az egészséges táplálkozás,
az önfenntartás és a hagyományőrzés iránt érdeklődőket.
/Helyszín: Igazgatási Épület emeleti előadója/

Február 20. Csütörtök 17 óra
Emődi Helytörténeti Klub
Szeretettel várunk mindenkit, akinek van egy története, és
szívesen elmondaná, hogyan ment régen az élet a Városban.
Örülnénk, ha hoznának régi képeket. Kutassuk együtt a múltat! Azokat is szeretettel várjuk, akik „nem emődiek”, de szívesen ismerkednek a város múltjával.
/Helyszín: Igazgatási Épület emeleti előadója/

Február 18. Kedd 10 óra
Emődi Baba-Mama Klub
Második alkalmunkkor vendégünk lesz Winkler Niké, aki
babahordozóról, környezettudatosságról, természet-közeli
életmódról és általában gyerkőcökről fog nekünk mesélni.
Szeretettel várjuk az anyukákat és a gyerekeket!
/Helyszín: Igazgatási Épületben található Gyermekkönyvtár/

Könyvtári Hírek
2014-re a beiratkozás INGYENES!
Véget ért a Gyermekkönyvtár leltározása, így mindenki számára nyitva áll. A legkisebbektől a legnagyobbakig minden
gyerek talál olvasnivalót, vagy csak nézegetnivalót, de játékok
is vannak már a Gyerekkönyvtárban. Nézzenek be hozzánk!

Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Várunk mindenkit nyitvatartási időben!

szeretettel meghív minden gyereket

BOBÓ és KARCSI BÁCSI

farsangjára
a gyerekkönyvtárba,

30

2014. február 21-én 16 -ra.
Lesz jelmezverseny, vetélkedő, tánc, móka,
kacagás, tombola.
Mindenkit jelmezben várunk,
mert fantasztikus nyeremények várnak kiosztásra!

Az EMŐDI KRÓNIKA levelezési címe megváltozott:
muv.haz.emod@gmail.com
Várjuk az észrevételeket, javaslatokat, ötleteket, olvasói leveleket. Hirdetéseket, megemlékezéseket, köszöntéseket és
gyász- vagy örömhír közzétételét a Könyvtárban lehet leadni,
vagy a fenti e-mail címre elküldeni, esetleg postai úton az
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár címére /3432 Emőd, Hunyadi u. 27-29./ feladni.

Emődi Krónika

Új együttes a városban
Már évekkel ezelőtt megfogalmazódott Poráczki András fejében az ötlet, de a megalakulás váratott magára. Tavaly december elején viszont eljött a cselekvés ideje és megalakult az
Emődi Pincegazdák dalárdája. Először 6-7 fővel, de később
bővült a csapat. Mostanra 12 tagú az együttes, és nem csak
pincegazdák alkotják. Elsősorban bordalokat énekelnek. A
szakmai vezetést Keszi Jenő vállalta, és még az idén szeretnék
a minősítést is megszerezni.
Első fellépésük január 18-án volt, a IV. Forralt bor- és tepertő
napon, Görömbölyön, ahol nagy sikert arattak.
Az emődi rendezvényeken hamarosan láthatjuk őket.
Sok sikert a munkájukhoz!

Véradás!
A Tiszaújvárosi Területi Vöröskereszt ismét
„gulyáspartival” egybekötött véradást szervez
2014. február 27.-én (csütörtök) 14oo -18oo óráig
az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.

„Gyertek ti is segítsetek,
Azokon, kik betegek.
Véretekkel akár életet is menthettek.
Egy kis tűszúrás
Neked nem sokat jelent,
De egy másik embernek egy életet.”
(Csörgő Lilla)

- Véradásszervezők -

Dátum Nap

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Szo
V
H
K
Sz
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P
Szo
V
H
K
Sz
Cs
P
Szo
V
H
K
Sz
Cs
P
Szo
V
H
K
Sz
Cs
P

Név
Antal Csaba
Kasza István
Bűdi Ferenc
Galuska Ferenc
Dudás Béla
Barna Zoltán
Pósa Imre
Bányi László
Poráczki András
Klebovicz Gyula
Czecze József
Ágoston István
Cserjési Géza
Üveges Tibor
Sánta Géza
Kovács István
Labancz Károly
Szabó József
Harangozó László
Dinnyés József
Mihalenkó Béla
Kiss Csaba
Gulyás Gyula
Jablonkai Bertalan
Kalocsai Béla
K Tóth László
Kovács Nándor
Pintér Attila

FEBRUÁR

Minden 18 és 65 év közötti egészséges embert várunk és kérjük, hozzon magával még egy társat, aki eddig még talán nem
adott vért.
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AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT MARGÓJÁRA
avagy „részekre szakítható-e Krisztus?”
A korinthusi levél fenti igéjét választották ki a kanadai keresztyének, hogy január közepén szerte a világban, ahol segítségül
hívják az Úr nevét közös istentiszteleteken mutassanak jó példát a keresztyén szeretetről és toleranciáról felekezettől függetlenül. Hálát adunk a Mindenhatónak, hogy ebben a városban is
van népe közöttünk, akik vallják örökségüket, hitüket, felekezeti identitásukat, és nem érzik veszélyeztetve magukat attól,
hogy egymás templomában, együtt dicsérjék a Megváltó nevét.
Ez így méltó Őhozzá, hogy az övéi nem viszálykodnak, nem
önmagukat tartják különbnek, hanem az Ige mértéke szerint
egymást. Botránkozást okozna, ha azok, akik egy hitben járnak, egymáshoz semmi közük nem volna. Isten ügye ugyanis
sohasem érzelmi, hanem értelmi döntést igényel. Ehhez hozzátartozik saját színünk megőrzése a vallási palettán, ahogy az a
belátás is, Isten nem véletlenül vezette oda az életünket, ahol
most éppen van. Előtte állunk felelősséggel minden menekülésünkkel vagy helyben toporgó közönyünkkel is. Az Ő terve
más velünk: örülni tudjunk egymás örömének, és közös imádságban hordozzuk egymás terheit is.
Akinek fontos Isten szava, fontos kell legyen az is, amit e
helyre telepedett népének ajándékozott: a templomainkban és
azon kívül élő közösségeink. Így volt közös örömünk, amikor
Kocsis István görög katolikus esperes úr az elmúlt év során
megkapta a papi mellkereszt viselésének jogát. A templomépítő lelkipásztor szerénysége ez ellen tiltakozna, de az elismerésben és örömében az egész város osztozik.

milyen pályázat nem ért célt, amikor minden emberi segítség
késett, Isten csodát tett mindnyájunk örömére.
Amikor szent célokért összefog Krisztus népe, jó példát mutatunk azoknak, akik helyet, közösséget, stabilitást keresnek e
változó világban. Mindehhez pedig ráadás Isten legnagyobb
kegyelmi ajándéka a bűnbocsánat és az örök élet.
Pál apostol fájdalmasan teszi fel a kérdést a pártoskodó korinthusiaknak, nekünk pedig a kérdésre határozott „nem” a válaszunk. Nem szakítható részekre a Krisztus, mert akik Őt megismerték, és élnek általa, megtalálják helyüket az egyetemes
anyaszentegyházban, amely az intézményesült egyház fölött
van, mintegy láthatatlan módon, Krisztus fősége alatt. Ennek
egyenes következménye, hogy akinek Jézus Krisztusban Isten
az Atyja, a helyi közösségek, a gyülekezet az anyja. Csak a
magyar nyelvben van szó anyaszentegyházról, olyan családias
mély szeretetről, amit az édesanyák képesek megteremteni a
családjukban. Ahogy egy családban sem ért egyet mindenki,
de egy irányba igazodnak, úgy épülnek és gazdagodnak a helyi
közösségek Isten kegyelmében olyan elkötelezett tagokkal,
akik nem szégyellik a Krisztus evangéliumát, és elfogadják,
hogy Isten mérhetetlen kegyelme kiárad oda is, ahova mi nem
akarnánk. Az Ő szeretetébe és bocsánatába belefér még az
ellenségünk is, és ebbe nincs beleszólásunk. Ez a kereszt botránya, de ebben van a mi bűnbocsánatunk és örök életünk a
Jézus Krisztus által.
Erről tettünk vallást imádságban, éneklésben, Igére és egymásra figyelésben az ökumenikus imahét alkalmain. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás, békesség!
Kósa Enikő

Vagy amikor egy éve már, hogy megújult a református templom alig kétszáz ember áldozatkész szeretetéből. Amikor sem-

„ÁTLAGOSOK ÉS KÜLÖNLEGESEK”
Evangélizációs esték a református gyülekezeti házban:
(Kossuth u. 116.)
február 3. hétfő 18 óra
február 4. kedd 18 óra
február 5. szerda 18 óra
február 6. csütörtök 18 óra
február 7. péntek 18 óra

ifj. Csomós József
Tóth Orsolya
Harkai Erzsébet
Hajnal András
Victorné Kardos Erika

ISTENNEK VAN MONDANIVALÓJA A SZÁMODRA,
LEGYÉL BÁR ÁTLAGOSAN KÜLÖNLEGES
VAGY
KÜLÖNLEGESEN ÁTLAGOS!
GYERE EL, TÖLTSD AZ ESTÉT AZ EVANGÉLIUMRA
FIGYELVE!
SZERETETTEL VÁRUNK!

református lelkipásztor

Római katolikus misék rendje:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek:
Szombat:
Vasárnap:

700-745-ig
730-800-ig
800-900-ig

Görög katolikus misék rendje:
Hétfő, szerda, csütörtök,
péntek, szombat:
Szombat:
Vasárnap:
A hétköznapra eső
ünnepeket megelőző nap:
Ünnepnapokon:

800-tól szentmise
1700 vecsernye
800 utrenye
930 énekes szentliturgia
1700 vecsernye
1700-tól vecsernye
830-tól szentmise
1700-tól vecsernye.
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A megcserélt fejek
Indiában történt egyszer réges-régen, (de történhetett volna
bárhol a világon) hogy egy leány két fiút szeretett. Az egyiknek a feje tetszett, a másiknak a testét szerette. Az egyik léha
életmódot folytatott az alakjával egyáltalán nem törődve, a
másik szorgalmasan tett, vett és odafigyelt a testére. A léha a
szép arcú volt, a szorgalmas a másik. Mivel a leány már benne
volt a korban, választania kellett, de nem tudott dönteni. Elment hát a bölcshöz tanácsot kérni. A bölcs azt mondta neki:
Szerencséd van, mert van nálam egy varázsszer, amivel a levágott fejek visszaragaszthatóak. Cseréld meg a fejeket, de vigyázz, ez vissza nem fordítható. Jól gondold meg hát. A leány
döntött. Elhívta magához mindkét fiút vendégségbe és az italukba erős altatót kevert. Miután azok mély álomba merültek,
levágta a fejüket és megcserélte őket. A varázsszer hatására a
seb azonnal beforrt, semmi nem volt látható. A szép fej szép
testet kapott, a másik az elhízottat. Amikor a fiúk felébredtek
igencsak meglepődtek. Az immáron szép fejű és szép testű
megörvendezett, a másik elszomorodott, szégyenében elsírta
magát és később a faluból is elköltözött messzi vidékre. Az
előző vidáman élt. A leány hozzá ment feleségül és boldog
volt, mert azt hitte, hogy tökéletes férjet kapott. A történet
ezen a ponton véget is érhetne azzal, hogy boldogan éltek,
amíg meg nem haltak, de nem így történt, mert egy idő után a

SUDOKU

léha nemtörődöm életmód meghozta" gyümölcsét "és a szép
test lassan hasonlatossá vált az előzőhöz, eldeformálódott.. A
leány most már asszonyként mérhetetlen szomorúsággal látta,
tapasztalta ezt,de nem tudott mit tenni, tűrnie kellett, mert ezt
választotta. Nem volt visszaút. Teltek-múltak az évek és egyszer a faluban nagy ünnepséget tartottak. Sok ember jött más
tájakról is. Felvonultak az utcákon és örvendeztek. Sokan voltak, de mindnyájuk közül kitűnt egy szépasszony, aki egy hasonlóan csinos fiú oldalán sétált. Arcukon látszott, hogy boldogok. Látta ezt a történetünk leánya is, aki ekkor már boldogtalan volt és megöregedett. Irigykedve nézett az asszonyra s a
fiúra, aki igen hasonlatos volt a régi szeretőjére, a szorgalmasra, de a felismerés villáma akkor csapott belé, amikor a pár
mellé egy sudár büszke tekintetű férfi csatlakozott. Ő volt az.
A fej az idő múlásával átalakította a testet, izommá dolgozta a
hájat, feleséget választott és fiúgyermeket nemzett, aki rá hasonlított. Most együtt sétáltak hárman, boldogan és sokáig
éltek, amíg meg nem haltak. A megöregedett leányt, pedig
fiatalon megölte a búbánat, belehalt a választása következményébe.
Ha választanunk kell így válasszunk hát. Ne felejtsük, hogy a
fejek cseréjével csak a külcsín változik, de nem tudhatjuk,
hogy mit rejt a mély. De ha már egyszer azt is megtapasztaltuk, akkor már ezt sem mondhatjuk. Belehalhatunk.
Klebovicz Gyula

Helytörténeti játék
Honismereti játék indul mostantól 7 hónapon keresztül.
Januártól júliusig minden hónapban megjelenik 5 kérdés a
város történetéről. A válaszokat a könyvtárban lehet leadni, vagy a muv.haz.emod@gmail.com címre elküldeni,
esetleg postai úton az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
címére /3432 Emőd, Hunyadi u. 27-29./ elküldeni.
A helyes válaszok beküldői között értékes nyereményeket
sorsolunk ki, az Szt. István napi vígasságok alkalmával,
augusztus 20-án.
JANUÁRI FORDULÓ KÉRDÉSEI:
1. Emőd neve hol tűnik fel először, mint község név?
2. Hivatalosan mikortól számíthatjuk a község létezését?
3. Honnan származik a község neve?
4. Nyelvtörténeti kutatások szerint a község neve minden
bizonnyal személynév. A szóvégi „d” mit jelent?
5. Emőd, a honfoglalás környékén milyen szerepet töltött
be?

Emődi Krónika
ÁLLATORVOSI TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosokat, hogy az IST-VET Kft.
Emőd, Kazinczy u 50. szám alatt
továbbra is biztosítja az
ÁLLATORVOSI ELLÁTÁST RENDELŐJÉBEN!
Telefon:
30/985-31-24, 46/ 476-212
IGÉNY SZERINT HÁZHOZ MEGYÜNK A GAZDÁKHOZ.
A 06 30/985-31-24-es mobilszámon bármikor hívhatók vagyunk.
TAVASZI OLTÁSOKAT

/pld.veszettség /
KEDVEZMÉNYESEN VÉGEZZÜK .

Dr. Istók Lászlóné
IST-VET kft ügyvezetője

Emődön
termelői fehérbor eladó.
Ár: 280,-Ft/l

Emőd Posta
Cím: 3432 Emőd Vörösmarty 4.
Telefonszám, fax: 46/476-111
Nyitvatartás:

Tel.: 06-70/3673-716

Megnyitottunk!
Pötty állateledel bolt a
Rákóczi u. 1.sz. alatt
(a kínai ruhabolt mellett).

·
·
·
·
·
·

Hétfő 0800-1800
Kedd-Péntek 0800-1600
Szombat 0800-1200 (csak a Postabolt tart nyitva)
Elérhető egyéb szolgáltatásaink teljes nyitvatartási idő
alatt:
Magyar Posta Biztosító - személy és vagyon biztosítás,
megtakarítás
FHB Bank - megtakarítás
OTP Lakástakarék
Fundamenta
Szerencsejáték Zrt - gépiszerencsejátékok és sorsjegy árusítás
Hírlap árusítás és előfizetés felvétel2013. októberétől
TIGÁZ ügyfélszolgálatot is ellát a posta,a hétfői és csütörtöki napokon. Panasz felvételi és információs pontként
működünk.

Kapható:
Hobbi állateledel, kiegészítő,
szezonálisan horgász csali,
etetőanyag.

Kiadó: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Szerkesztő: Kovács Gabriella
Nyomdai előkészítés: Szűcs László
Nyomdai kivitelezés: Szín Bt.
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Megemlékezés
„Egy éve már, hogy kihunyt a fény.
Csillagként szállt, de emberként élt.”
Szomorú szívvel emlékezünk 2013. január 15.-ére,
amikor a szerető férj, édesapa, nagyapa

Hadzsega László
örökre eltávozott közülünk.
„Ezernyi fájdalmas kérdés,
melyekre nem létezik válasz,
csak az emlékek maradtak,
s a lelkeket mardosó bánat.”
Mindenki gondol Rád aki szeretett, az angyalok vigyázzák
minden lépésedet.
- Szeretteid –

Megemlékezés
,,1 éve hunytad örök álomra szemed
Hiányod megszokni, elviselni nem lehet.
Virágok között pihen egy csendes szív
Rég nem dobbant szerető szív.
De messze vitted Istenem!
Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál meg csak pihenni tértél.
Szívünkben itt él emléked örökre!
Szívünk sosem feled.
Isten legyen helyettünk Veled!”

Szamkó Dezső

Emlékezés
Fekete Bertalan
halálának 15. évfordulójára
„Tegnap még itt voltál, fogtad a kezünk,
ma már csak a temetőbe megyünk.
Mosolygós arcod, még feldereng előttünk,
a hiányod FÁJ, nem enged elmennünk.
Már 15 éve nem jössz hozzánk haza,
a szél csak a megszokott illatot hozza.
Az illat 49 év emlékét őrzi,
és szívünket a fájdalom tépdesi.
Még mindennap hazavárunk téged,
tudjuk, hogy nem jössz, mégis halljuk lépted.
Az idő gyógyít, de feledni nem enged,
a szívünk sajog, mégis ugyan úgy szeret!”
Szerető feleséged, négy lányod és családjuk.

halálának 1. évfordulójára
Felesége, gyerekei és unokái
Fájdalommal emlékezünk életünk szomorú napjára
2011. január 15-re

TASNÁDI JÓZSEF
halálának 3 éves évfordulóján
„Beteg teste elpihent már,
szívében nyugalom.
A miénkben, kik itt maradtunk
el nem múló fájdalom.”
- Szeretteid Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Özv. Bodnár Józsefné
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Temetésén megjelentek, sírjára virágot tettek
A gyászoló család

Emlékezés
Faragó Károly
halálának 4. évfordulójára
„Fájdalom költözött egy éve a szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre.
Nem hallhatjuk hangod, nem foghatjuk kezed,
Nem lehetünk mi már soha többé Veled.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
A fájdalomtól most is könnyes a szemünk!
Mert Te gondolatban mindig itt vagy velünk.
Hiába borult Rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.”
„Bennünk él egy arc, egy mosoly, egy tekintet,
Két dolgos simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet,
Bennünk él egy múlt, egy végtelen szeretet.”
„Elment egy lélek, ma ismét a földről,
Kit szívünk többé sosem feled,
Csendesen figyelsz ránk már oda föntről,
Legyen helyettünk Isten Veled!.”
Felesége, 2 fia, 2 unokái Ildike és Ádám

