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Muzsikáló vidék
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Március 15-ei kvíz
Eboltás Emődön…
A Kocsonyabálról

100 év Emődön…
2014. február 09-én ünnepelte 100. születésnapját Iván Istvánné, Erzsi néni. Népes családja körében köszöntötte őt
Tállai András, önkormányzatokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, Lehóczki István polgármester és Tóthné
Bodnár Irén címzetes főjegyző asszony.

Orbán Viktor miniszterelnök is
megküldte köszöntő sorait, melyet a jeles jubileum alkalmával
Tállai András államtitkár nyújtott
át Erzsi néninek. Valamint egy
ajándékkosárral kívánt boldog
születésnapot és még sok szép
évet. Emőd Város képviseletében
Lehóczki István polgármester és
Tóthné Bodnár Irén címzetes
főjegyző asszony kívánt sok boldogságot és jó egészséget Erzsi
néninek egy csokor virággal,
ajándékkosárral és egy emléklappal.

Lánykori nevén Molnár Erzsébet 100 éve emődi lakos. Emődön járt iskolába. Büszkén meséli, hogy már 12 évesen dolgozni kezdett Karolán, a gazdaságban. Majd Miskolcra került egy jómódú családhoz a Lévay utcába, ahol cselédlányként
alkalmazták, és ott is lakott a házban.
1934-ben ment férjhez, majd két lánya született, Mária és Erzsébet. Később 4 unokának (Béla, Kornélia, Mónika és Orsolya),majd még később 4 dédunokának (Ildikó, Éva, Nándor, és Róbert) örülhetett. Tavaly született első ükunokája, Botond, aki most fél éves.
Erzsi néni elmondása szerint még mindig szívesen olvas újságot, de főleg könyveket, melyeket az unokái hoznak neki. A
hallása már kicsikét megromlott, de szemüveg nélkül olvas. Lányával él, aki szerető és odaadó gondoskodással segíti
mindennapjait.
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Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete február hónapban két alkalommal tartott rendkívüli testületi ülést. Február 4én első napirendi pontban nem született döntés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, későbbi időpontban fogja tárgyalni a Képviselőtestület. Második napirendi pontban jóváhagyta a munkabérhitel felvételét. Megtárgyalta a gépjármű
vásárlással kapcsolatos napirendi pontot, melynek keretében
döntés született arról, hogy a Képviselő-testület 2014. évre

2.500 e/Ft-ot biztosít gépjármű vásárlásra. Február 11.-én első
napirendi pontban a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylését tárgyalta meg. Ezt követően az
Emődi Gyermekálom Óvoda Gelej utcai épületének korszerűsítésére pályázat benyújtásáról döntött. A pályázat kedvező
elbírálása esetén bemutatjuk a projektet.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

EBOLTÁSI ÉRTESÍTŐ
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kiírása értelmében

EMŐDÖN
a 2014. évi veszettség elleni összevezetéses eboltásra március 06-án kerül sor
Áfész átvevőhelyen 8-9h között, Vasútállomáson 11-12h között.
Pótoltásra már cius 17-én kerül sor Áfész átvevőhelyen 8-9h között, Vasútállomáson 11-12h között
A 127/2012.(XII.12.) VM rendelet előírása szerint veszettség oltást csak chippel megjelölt eb kaphat.
Az oltás díja összevezetett oltáson : 4.000,-Ft
(3.740,-Ft oltás, oltóanyag, féreghajtó tabl. + 260,-Ft államigazgatási díj)
(A chippezés : 4.000,-Ft chip, m.díj, regisztráció)
Amennyiben a fent megadott időpontok nem felelnek meg, kérheti az oltás beadását otthon, vagy a Mályi, Akácos u. 7. alatti
Mályi Állatorvosi Rendelőben munkanapokon 15-18h között. Háznál oltás esetén hívja a 0620/3433283-as telefonszámot.
Ezen értesítőt pontosan, olvashatóan töltse ki és oltáskor hozza magával! Ne felejtse otthon a sorszámozott oltási könyvet sem,
mert közokiratnak minősül, bemutatására utólag nincs lehetőség, pótlásának díja 500,-Ft (igazolvány + nyilvántartási díj).
Tulajdonos neve :
Címe, utca, házszám :
Eb/ek/ Neve
Oltási könyv sorsz.
Chip száma
Ivara
Születési idő
Színe Fajtája
1.
2.
3.
4.
A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet értelmében az eb tartója köteles veszettség ellen beoltatni a 3 hónapos kort elért ebet ezt
követően 6 hónapon belül majd évenként.
A be nem oltatott ebek tulajdonosa élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható.
Dr. Puskás Gábor sk.
Jogosult magánállatorvos

Háziorvosi ellátás telefonos elérhetőségei :
I. sz. körzet: Dr. Szuhogyi Edina

46/576-200

Fogorvosi rendelő: Dr. Oláh Imre

46/542-072

II. sz. körzet: Dr. Vladár Péter

46/542-214

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Virág Beatrix

46/477-904

III. sz. körzet: Dr. Pásztor Ilona

46/542-165

Ügyelet:

46/476-211

Védőnői szolgálat:

46/476-308
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Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
(folytatás)
III. fejezet
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának
rendje

11) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról,
valamint környezetük tisztántartásáról. A szabályszerűen kihelyezett gyüjtőedények, gyűjtőeszközök ürítése során esetlegesen
keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles
gondoskodni.
12) Az ingatlanhasználó vagy az önkormányzat tulajdonát képező
gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni saját költségén, kivéve a Közszolgáltató általi, bizonyított károkozás esetét. Az ingatlanhasználó jogosult az edényzet kicseréléséről, pótlásáról egyéb
más szolgáltatótól történő megvásárlás vagy bérbe vétel útján
gondoskodni, azzal, hogy kizárólag olyan edényzetet használhat,
amely a helyi közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedénynek megfelel.

6§
1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az
ingatlanhasználót írásban, vagy felhívás közzététele útján köteles
tájékoztatni a szolgáltatás megkezdéséig. A hulladékbegyűjtésnek, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonal és időpont) – a
keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a közszolgáltató köteles kialakítani és arról az ingatlanhasználókat – válto- 13) Az ingatlanhasználó által a Közszolgáltatótól bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról,
zás esetén is – értesíteni.
pótlásáról cseréjéről az ingatlanhasználó bejelentése alapján a
2) Amennyiben a települési hulladék – árusító, szolgáltató vagy
Közszolgáltató köteles gondoskodni, illetve az ingatlanhasználó
egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a
jogosult az edényzet kicseréléséről, pótlásáról egyéb más szolgáltevékenység végzésére kiadott közterület használati hozzájárulás
tatótól történő megvásárlás vagy bérbe vétel útján gondoskodni,
birtokosa köteles bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről
azzal, hogy kizárólag olyan edényzetet használhat, amely a helyi
hogyan gondoskodik. A közterületi hozzájárulás megadását az
közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített, szabványos
önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételégyűjtőedénynek megfelel.
hez kötheti.
14) A Közszolgáltató az edényürítés során általa okozott hulladék3) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített,
gyűjtő edény sérülést díjmentesen köteles megjavítani, ill. ha az
szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabedény használhatatlanná válik, kicserélni.
számát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az
Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a lakosok száma, a 15) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése
vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhaszkeletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság
náló köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedény használati jogát
figyelembevételével.
(bérleti vagy tulajdonjogát) megszerezte.
4) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága heti egy alkalom.
16) A hulladékgyűjtő szigeteken elkülönítetten gyűjtött hulladék elhe5) A Közszolgáltató karácsonyi ünnepeket követően a lakossági
lyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről az
gyűjtő edényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat külön díj feledények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a gyűjtőszámolása nélkül szállítja el kezelés céljából minden év január 31
szigetek és környékük tisztántartásáról a Közszolgáltató köteles
-ig.
gondoskodni szükség szerint, de legalább 2 hetente.
6) A gyűjtőedény mellé hulladékot, az (5) bekezdésben foglalt kivé- 17) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a
tellel elhelyezni nem lehet. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedény
Közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni,
tartalmát meghaladó vegyes hulladékot a gyűjtés napján a gyűjtőhogy azok ne keveredjenek egymással, és a környezetet ne szenyedény mellé hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezheti. E célra kizányezzék.
rólag a Közszolgáltatótól megvásárolható műanyag szabványzsák
18) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely
vehető igénybe, melynek ára kezelés díját tartalmazza.
az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben
7) A közszolgáltató jogosult a gyűjtőedényzet mellé kirakott hullalévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni
dék elszállítására, amennyiben az adott területen alkalmazott
nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására kötetechnológia erre lehetőséget nyújt. A többletszolgáltatás tényéről
les az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles toés az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a közszolgáltató az
vábbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.
ingatlanhasználót egyidejűleg értesíteni köteles.
19) Tilos a gyűjtőedénybe, gyűjtőeszközbe folyékony, mérgező, tűz8) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket és zsákokat az ingatlan
és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan
területén belül köteles elhelyezni. Az ingatlanhasználó köteles az
anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végátvett hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elszállítása céljából a
ző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészséKözszolgáltató által megjelölt szállítási napot megelőző nap 18
gét.
órától, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető (télen is) és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni (Közút szé- 20) A (18) bekezdésben foglalt esetben és a (19) bekezdésben foglaltak esetén a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítését megtalén úgy, hogy a forgalmat ne akadályozza), úgy hogy az ürítés a
gadhatja. Ezen túlmenően a Közszolgáltató jogosult megtagadni a
szállítási nap 04 órájától elvégezhető legyen.
közszolgáltatás teljesítését az alábbi esetekben:
9) Gyűjtőedényt, illetőleg zsákot közterületen tartósan elhelyezni
a) a hulladék nem jelen rendeletben meghatározott méretű
kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterületedényzetben vagy zsákban került elhelyezésre és ezáltal a Közhasználati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti
szolgáltató járműve az ürítést nem tudja elvégezni
közterület-használati engedély alapján lehet.
10) A kihelyezett gyűjtőedény, gyűjtőeszköz nem akadályozhatja a
jármű-és gyalogos forgalmat és elhelyezése, egyébként sem járhat
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

b) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati
tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot,
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c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény 5) Ha a gyűjtőedényt külön bérlettel a Közszolgáltató vagy harmamérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tardik személy, szervezet biztosítja, annak költsége a díj megállapítalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem
tásánál nem vehető figyelembe.
szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve
6) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni
nem minősül települési hulladéknak
azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevéd) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során
telére vonatkozó kötelezettsége a jelen rendeletben foglaltak alapbalesetveszélyt okozhat.
ján szünetelt.
21) A hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell el- 7) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a
járni, hogy hulladék se a szállítójárműbe való ürítéskor, se a szálKözszolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelessélítás folyamán ne szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon
gének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a
környezetszennyezést ne idézzen elő.
legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását.

Lomtalanítás
7.§
1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik évi két alkalommal, az önkormányzattal
előzetesen egyeztetett időpontba..
2) A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban
helyezheti ki elszállítás céljából az ingatlan elé vagy arra a helyre,
amelyet a szolgáltató előzetesen megjelölt.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
10.§
1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok
rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag Közszolgáltatói
tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

2) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között az
önkormányzat köteles átadni a Közszolgáltatónak a közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges,
kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat. A Közszolgáltató az adatokat más célra nem használhatja fel a megjelölt
célon túl, nem adhatja tovább harmadik személy részére, s köteles
gondoskodni arról, hogy az adatokhoz(elektronikus úton sem)
A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve haszilletéktelen ne férjen hozzá.
nosításával kapcsolatos rendelkezések

3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen,
hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével.

8. §
1) A Miskolc Térségi Konzorcium keretében együttműködő települési önkormányzatok, köztük Emőd Város Önkormányzata közigazgatási területén keletkező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körbe tartozó hulladék kizárólag az Önkormányzat illetve a
feladat ellátására létrejött Miskolc Térségi Konzorcium közös
tulajdonában és a közszolgáltatási szerződés alapján 2018. december 31-ig az MiReHuKöZ Nonprofit Kft. kizárólagos üzemeltetésében levő Hejőpapi Regionális Hulladéklerakóban kezelhető.

A közszolgáltatási díj megfizetésének részletszabályai
9§

3) A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló
jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését
követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség idő
időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó Ht-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához
szükséges személyes adatokat. A Közszolgáltató jogosult egyes, a
közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladati tekintetében
adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek
érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából
harmadik személynek átadni.
III. fejezet

Záró rendelkezések
1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított
11. §
közszolgáltatási díjat utólag, a Közszolgáltató vagy az általa megbízott személy (díjbeszedő) által megküldött számla kézhezvéte- (1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
létől számított 15 napon belül kiegyenlíti.
(2) Hatályát veszti Emőd Város Képviselő-testületének a település
2) A Közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező válto- szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltazásról az ingatlanhasználókat a változás bevezetését megelőzően tásról szóló 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete.
legalább 30 nappal írásban és egyidejűleg honlapján tájékoztatja.
Tóthné Bodnár Irén sk.
Lehóczki István sk.
3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével
címzetes főjegyző
polgármester
kapcsolatban az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál írásban
kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, A rendelet kihirdetve :
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató 2013. december 12.
válaszát megküldi.
Kmf.
4) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamaTóthné Bodnár Irén
Lehóczki István
tait a Közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli
kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettcímzetes főjegyző
polgármester
ségbe beszámítja.
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Ovi-Zsongás
Az Emődi Gyermekálom Óvodában minden gyermek álma
valóra válik, legyen tél vagy nyár.
A hideg időszak sem telt eseménytelenül. A meghitt és boldog karácsony után a vidám, élmény gazdag programoké lett
a főszerep.
A várva-várt első hóesést szinte azonnal kihasználva mentünk szánkózni a közeli dombra. A gyerekek egymás taktikáját ellesve, egymás csúszó eszközét elkérve változatosan
hódították meg a domboldalt.
Az óvoda udvarán nem maradhatott el a hóemberépítés és
hógolyó-csatázás sem. Majd, folytatva az egészséges életmódhoz szorosan kapcsolódó mozgásprogramokat, Sportszombatot szerveztünk az óvodás gyermekek és szüleik számára.
A
közös
versengés,
tornázás
dobogósai:
I. hely: Bartha Bálint, Ferenczi Szabolcs, Papp Bence
II. hely: Kassai Lili, Szitai Noel, Tábori Orsolya, Teleki
Senon
III. hely: Besenyei Sára, Lengyel Rajmund, Márton Orsolya,
Szűcs-Tilk Dániel, Tóth Lea
E rendezvény megvalósításához támogatóink voltak:
Ádámcsó család, Fantázia gyógynövény üzlet, Fekete Tibor
alpolgármester, Good’s Market, Laczikó Károlyné, Márton
Ferenc és családja, Rémi-Ász Kft zöldség-gyümölcs
Felajánlásukat köszönjük!
Az álmok megvalósulását kulturális programok szervezésével tettük még változatosabbá.
Ellátogattunk a megújult Városi Könyvtárba, ahol megismerték a gyerekek a könyvkölcsönzés csínját-bínját és reméljük megszerettettük velük annyira ezt a világot, hogy
majd szüleikkel is visszatérnek ide.
Ezen kívül rendszeresen látogatjuk a Miskolci Csodamalom
Bábszínház előadásait. A februári mese minden eddiginél
érdekesebb, élménygazdagabb volt. Maga az utazás, vonatozás, villamosozás is izgalmas a gyerekek számára és boldogan vegyültek el a város forgatagában is. A vidám programoknak azonban nincs vége, hiszen már kertek alatt az óvodai Farsangi Karnevál. Akkor aztán:
„Táncolunk diri-don,
körbe-körbe, mint a kerge.
Tándolunk diri-don,
az emődi fahídon…”
Mészárosné Virág Orsolya
Pinokkió csoportos óvodapedagógus
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Emődiek sakkos sikerei
Emődön régebben is nagy népszerűségnek örvendett a sakk úgy községi, mint iskolai szinten.
Igaz, régebben a felnőttek többre vitték, mint a gyerekek: szakosztályi szinten a megyei I. osztályban szerepeltek híres játékvezetőnk édesapjának, Puhl Feri bácsinak a vezetésével.
Mára változott a helyzet: a felnőtt sakkozás néhány sikertelen kezdeményezést leszámítva háttérbe szorult a településen, ám
az iskolás korú gyerekek – különösen alsó tagozatban - évről évre eredményesen szerepelnek az iskolák közötti korosztályos
versenyeken.
A rend kedvéért íme az 1993. óta megyei döntőn sikeresen szereplő emődi sakkosok névsora:
Szoó Tibor, Szabó István, Kósa Zoltán, Zelenák Zsolt, Potyka István, Medgyesi Gyula, Veres Gergő és Ludman Csaba
Az országos döntőre való kijutáshoz persze a heti 1 óra szakköri foglalkozás kevés volt, mert a miskolci, sárospataki, kazincbarcikai, edelényi ellenfelek a legtöbb esetben szakosztályi támogatással és heti 8-10 óra egyéni edzéseken fejlődhettek. Így a
begyűjtött 5., 6., 7. és 8. helyezések talán még inkább eredményesnek mondhatók. Különösen igaz ez a tavalyi évben Ludman
Csaba által megszerzett megyei 3. helyezésre.
A 2013/2014-es tanévben az utánpótlás megteremtése lett a szakköri foglalkozások elsődleges célja.
Szeretném elérni, hogy az egyéni versenyek mellett a még izgalmasabb csapatversenyeken is érmes esélyeink lehessenek. Ehhez azonban korcsoportonként 3-4 jó sakkozó szükséges.
Az év eleje óta eltelt időszakban keddenként sakkelméletet tanultunk, csütörtöki napokon pedig játék közben próbáltam a
gyerekeknek minél több ismeretet átadni.
Szerencsére a foglalkozások nagyon jó hangulatban teltek, így mind a fiúk, mind a lányok(!) között kialakult egy-egy stabil, bő
keret, amiből már össze lehetett állítani a versenyzésre is kész emődi delegációt.

Bíztam a jó felkészülésben, a sakk iránti szeretetükben, és az eredmény nem is maradt el. A január 23-án, Homrogdon megrendezésre kerülő megyei elődöntőn a következő helyezéseket értük el:
Egyéni versenyek:
I. korcsoportos lányok:
Gömöri Gréta - 1. hely (megyeire jutott)
Jenei Blanka
- 2. hely
II. korcsoportos lányok:
Oravecz Lilla
- 1. hely (megyeire jutott)
Mészáros Bíborka - 3. hely
Oravecz Anna - 4. hely
I. korcsoportos fiúk:
Ludman Csaba - 1. hely (megyeire jutott)
Lakatos István - 2. hely
II. korcsoportos fiúk:
Horváth Imre
- 1. hely (megyeire jutott)
Balpataki Bálint - 2.hely
III. korcsoportos fiúk:
Medgyesi Gyula - 1. hely (megyeire jutott)
Csapatversenyek:
I-II. korcsoportos
lányok:
- 1. hely
Csapattagok:
Gömöri Gréta, Oravecz Lilla, Mészáros Bíborka,
Jenei Blanka, Oravecz Anna
I-II. korcsoportos
fiúk:
- 1. hely
Csapattagok:
Ludman Csaba, Horváth Imre, Balpataki Bálint,
Lakatos István
Révai Ákos
felkészítő nevelő
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az osztályok fellépése. Az 5. a-sok édesek voltak cukorkáknak öltözve, a b-sek cirkuszi előadásukkal porondot
varázsoltak az aulába. A 6.a-sok focistának öltöztek, a
Táncra, táncra kisleányok,
lányok tánccal kísérték őket, a másik osztály cowboyként
daloljatok fiúk,
a vadnyugatra vitt minket. A 7.a-sok két produkcióval is
itt a farsang, haja-huj,
szerepeltek, első díjat nyert a „Hárman párban” produkne lássunk most szomorút!
ció, ami különlegesnek számított a fellépők sorában.
Mert a farsang februárban
Őket követte a Vámpírok bálja félelmetesre maszkírozott
nagy örömet ünnepel,
lányokkal és csontvázakkal. A 7.b-sek érzéki csalódást
múlik a tél, haja-huj,
okoztak nekünk fekete-fehér ruhájukban. A nyolcadikos a tavasznak jönni kell!
sok is kitettek magukért utolsó farsangjukon. Az a-sok
(Pálfalvi Nándor: Farsang)
kórházat játszottak el vicces formában, míg a b-sek egy
rejtélyes múzeumba vittek el minket, ahol a szobrok ze2014. február 13-14-15-én hagyományainkhoz hűen a
farsang kapta a főszerepet az iskolában is. Az első nap a neszóra táncra perdültek. Az osztályok fellépései után
iskolánk tanárai adtak elő egy spanyol táncot. Ezzel még
felső tagozatosoké, pénteken az alsósok ünnepeltek,
nem ért véget a nap, mert volt tombolasorsolás és természombaton a felnőttek mulattak a jótékonysági bálon.
A fellépésekre már egy-két héttel előtte készülődni kezd- szetesen diszkó estig.
tek az osztályok. Ötleteltünk, jelmezt terveztünk, díszeTóth Nikoletta, Farkas Vanessza 8.b
ket készítettünk, hogy az iskola is az alkalomnak megfelelő legyen. Nagyon sok színvonalas előadásban volt
részünk. A délutánt lassan hagyományt teremtve a nyolcadikosok angol keringője nyitotta meg, amit a hetedikesek cha-cha-cha bemutatója követett. Ezután kezdődött
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X.

Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
márciusi programja:

MEGHÍVÓ
az emődi
REMÉNYI EDE ZENEI ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA
által rendezett

„MUZSIKÁLÓ VIDÉK”
X. Találkozójának hangversenyére,
amely 2014. február 28. pénteken, 13.30 órától
az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
aulájában kerül megrendezésre
Belépés díjtalan

PROGRAM:
11.30-tól
12.30-13.30
13.30-16.30
16.30-17.30

Érkezés, próba lehetőség
Ebéd
Köszöntő, Hangverseny
Szakmai megbeszélés

A rendezvény ideje alatt a Mezőkövesdi Harmónia Hangszer és Zeneműbolt kiállítást és vásárt tart.

Az EMŐDI KRÓNIKA levelezési címe megváltozott:
muv.haz.emod@gmail.com
Kiadó: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Szerkesztő: Kovács Gabr iella
Nyomdai előkészítés: Szűcs László
Nyomdai kivitelezés: Szín Bt.

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.
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Varázslatos farsangi bál – igazi meglepetésekkel, avagy Farsang, fánk, mulatság!

Nagyné Rákai Emília
Sz. Sz. elnöke

2014 PINCEŐRSÉG 2014
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.
29.
30.
31.

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

Név
Bajnok László
Harangozó László
Kalocsai Béla
Juhász László
Kormos Gyula
Ágoston István
Ifj. Sebő Bertalan
Kiss Tamás
Bárány Tibor
Sebő Géza
Szabó József
Kiss Tóth László
Kovács Nándor
Sánta Géza
Kiss Csaba
Matiz János
Gulyás Gyula
Kövér András
Mihalenkó Béla
Dinnyés József
Poráczki András
Ifj. Farkas István
Kasza István
Dudás Béla
Czecze József
Jablonkai Béla
Klebovicz Gyula
Borisz András
Ágoston Zoltán
Sebő Barnabás
Gulyás Róbert

MÁRCIUS

Hajnali fél ötig mulattak az Emődi II Rákóczi Ferenc Általános Iskola jótékonysági farsangi báljának résztvevői, melyet
2014 02. 15-én 19 órától már szinte hagyományőrző jelleggel tartottunk meg.
Az emelkedett hangulathoz nemcsak az ízletes vacsora, a jó
zene, de a résztvevő gyerekek olthatatlan lelkesedése is hozzájárult, akik Fazekas Lászlóné tanárnővel együtt igazi bálteremmé alakították az iskola auláját.
Szinte mindenkit elragadott az a varázslatos atmoszféra,
amelyet szorgalmas gyerekek és lelkes tanárok teremtetettek. A kitűnő talpalávaló muzsika mellett, melyet a harsányi
Sanya és Fia zenekarnak köszönhettünk, a számtalan meglepetés is hozzájárult ehhez.
A megnyitó után először az alsó tagozatos és felső tagozatos
tanulók farsangjáról meghívott fellépők szerepeltek, majd
ezután az iskolánk tanárai mutattak be egy nagyon színvonalas táncot. A finom vacsora elfogyasztása után, hamar táncra
perdültek a vendégek.
A jelmezversenynek mindenki nyertese volt, aki végignézte
a szereplők fantáziadús, bohókás jelmezkölteményeit. Aki
vásárolt tombolát, az szinte biztosra ment, hiszen a tombola
asztal roskadozott a nyereményektől. A mozgalmas este alatt
szinte röpült az idő, és sokan csodálkozva néztek óráikra,
amikor az már igen csak három óra felé közelített…
Így aztán fáradtan, de jókedvűen térhetett haza mindenki,
azzal a tudattal, hogy ezzel az estével hozzájárultak az emődi iskolás gyerekek költségeihez.
Hiszen ne feledjük, jótékonysági bálról volt szó, és bármennyire is jól érezte magát mindenki, a rendezvény fő célja
a segítség volt. Végül, de nem utolsósorban köszönjük a
támogatóink adományait.
Köszönet:
Bajnok Söröző, Bükkaljai Alkotók Közhasznú Egyesülete, Dr
Eszlári Zsolt és családja, Dukát István és családja, Emődi
Nagycsaládosok Egyesülete, Emődi Pincegazdák Egyesülete,
Faragó Méhészet, Farkas Pincészet, Fekete Tibor és családja, Goods Market, Ivánkai Jánosné, Jenei Zoltán és családja,
Kósa Lajos és családja, Lapostyánné Dányi Katalin és családja, Lilla Szalon, Matíz Csilla, Medgyesi Viola és családja,
Nagy Jánosné, RÉMI-ÁSZ Kft. Vitamin Zöldséges boltja, Sepsik Jánosné (Virágbolt), Sike Márta, Halmai György, Szabóné
Gacsal Bettina és családja, Szűcs László és családja, Tállai
András országgyűlési képviselő, Táp, Termény, ÁllateledelMunkás utca, Tomanic Kft., Vass József, ifj. Veres Lajos és
családja
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RÓZSÁK, SZÍVECSKÉK
-„Á, csak mondod.”- Az elismerésre, szeretetre sokszor ezt a választ mondjuk, halljuk. Elgondolkodtatott, miért is
van ez így?
Február második hetében a házasság hetében a keresztyén felekezeteknél arra helyeződött a hangsúly, hogy megerősítsük a házasságokat. Kívülről nyilván ez nagyon nehéz dolog, mert alig köttetnek házasságok, és az emberi gyarlóság miatt ezek jó része is válással végződik. Néhány éve, amikor erről beszéltem erdélyi barátomnak Parajdon, nem
is értette. Beszélgettünk együttélésről, csonka- és patchwork családokról, de ő csak annyit felelt: „De hát ez nem
Isten szerint való!” Hordozom ezt a mondatot azóta is, mert a korszellem elvitt oda, hogy” a nem Isten szerint valót”
tekintjük természetesnek.
A nagyszülők és dédszülők generációja több évtizedet élt házasságban, együtt küzdve, könnyezve és örvendezve.
Szép és tartalmas életek ezek, amelyben a másik elvesztése felér egy amputációval.
Nemcsak mondták, sőt alig-alig mondták ki az érzéseiket, hanem megélték a szeretet minden rezdülését, érzékenységgel és olyan hittel, hogy a házasság Istentől rendelt szövetség, amely megújítható, erősíthető, de semmiképpen
nem rombolandó. Így döntöttek. A szerelem ugyanis nem csupán érzés, hanem komoly döntés: „sem egészségében,
sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában hitetlenül el nem hagyom”. Az ősi eskü nem könnyű,
de Isten megáldja a szándékot.
A szavak inflálódásával sok minden elhangzik, sokszor hiteltelenül. Kiderül, hogy nehéz jól szeretni. Kevesen örülnek az üres szavaknak, de az együtt töltött minőségi idő, egy szál virág, apró szívességek egymás felé, más szintre
helyezhetik a házasságokat.
Ha az üzleti világ sugallata helyett, nem csupán egy napra foglalkoznánk azzal, akit Istentől ajándékul kaptunk, szavaink is olyan hitelesen hangzanának, ahogyan azt az élő Istentől halljuk, aki nem csak mondta: „örök szeretettel
szerettelek” (Jer31,3), hanem be is bizonyította.

Kósa Enikő

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETI REND:
március 6-8.

1800 órától bűnbánati istentisztelet

március 9.

1000 órától Böjtfő ünnepi
istentisztelet úrvacsoraosztással

március 9

1800 órától ünnepi istentisztelet

minden vasárnap 1000 órától istentisztelet

Római katolikus misék rendje:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 700-745-ig
Szombat: 730-800-ig
Vasárnap: 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
830 énekes szentliturgia
1700 vecsernye
1700-tól vecsernye
830-tól szentmise
1700-tól vecsernye.
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Ünnepi kvíz
Nemzeti ünnepünk alkalmából történelmi kvízjátékot
hirdetünk. A 11 kérdésre a válaszokat az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár bármely elérhetőségén le lehet adni, évvel és címmel ellátva.
Beküldési határidő: Március 13.
A helyes megfejtők között könyvjutalmat sorsolunk ki.
1. Mi volt a Nemzeti dal első sora eredetileg, amelyet
március 13-án Petőfi kijavított?
a. Kardra magyar, hí a haza!
b. Pattanj magyar, hí a haza!
c. Rajta magyar, hí a haza!
d. Hadra magyar, hí a haza!
2. Hol állt Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeumnál, amikor 1848.
március 15-én elszavalta a Nemzeti dalt?
a. A Nemzeti Múzeum lépcsőjét határoló úgynevezett pofafalon.
b. A Múzeumkertben egy fatuskón.
c. A Nemzeti Múzeum lépcsőjén
d. Petőfi nem szavalta el a Nemzeti dalt a Nemzeti Múzeumnál
1848. március 15-én.
3. Hány ember volt 1848. március 15-én délután a Nemzeti Múzeumnál
a. Több száz
b. Néhány ezer
c. Tízezer
d. Ötvenezer
4. Hol tartotta üléseit a magyar országgyűlés 1848 márciusában?
a. Pozsonyban
b. Budán
c. Pesten
d. Bécsben
5. Melyik követelés nem szerepelt a 12 pontban?
a. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
b. Általános választójogot.
c. Nemzeti Bank.

SUDOKU

d. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
6. Milyen zászlók alatt harcolt a magyar honvédség a szabadságharcban?
a. Árpádsávos
b. Rákóczi Ferenc fejedelmi zászlaja a magyar címerrel
c. Piros-fehér-zöld
d. Fehér, közepén a magyar címerrel, a zászló szélén piros és zöld
farkasfogakkal
7. Mit nem lehetett csinálni a Pilvax kávéházban?
a. Dohányozni
b. Újházy-tyúkhúslevest enni
c. Biliárdozni
d. Reggelizni
8. Mit nem játszott a zenekar 1848. március 15-én este a Nemzeti Színházban.
a. A Himnuszt
b. A Rákóczi-indulót
c. Részleteket a Hunyadi László című operából
d. A Marseillaise-t
9. Ki volt a magyar király 1848. március 15-én?
a. Ferenc József
b. Ferenc Károly
c. Ferdinánd
d. Nem volt magyar király 1848. március 15-én
10. Ki írta a 12 pontot?
a. Vasvári Pál
b. Irinyi József
c. Petőfi Sándor
d. A Pilvax pincére
11. Milyen szerepet játszott az 1848-as március 15-i eseményekben Stancsics Mihajlo?
a. Ő volt a nyomdász, aki Landerer műhelyében cenzori pecsét nélkül is kinyomtatta a 12 pontot.
b. Ő volt a pincér a Pilvax kávézóban, aki papírt adott a márciusi
ifjaknak, hogy leírják a szöveget.
c. Ő volt Táncsics Mihály, akit a nép kiszabadított börtönéből.
d. Ő volt a horvát kisebbségi önkormányzat vezetője.

Helytörténeti játék
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.
FEBRUÁRI FORDULÓ KÉRDÉSEI:
1. Melyik szerzetesrendnek volt pincéje a Tehéntánc dűlői
pincesoron?
2. A kuruc korban az emberek a megtermelt bort hová
értékesítették Magyarországon és külföldön?
3. Hol működött Emődön mozi?
4. Mi a Tehéntánc története?
5. Hány pince van az emődi pincesoron? +/- 30 eltérés
elfogadott
5+1. Mikor avatták fel a Kossuth szobrot (pontos dátum)
és ki készítette?

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

Jó reggelt Emőd!
Megnyitotta kapuit városunk legnagyobb állateledel kínálatával rendelkező üzlete!
Folyamatos akciókkal, bő választékkal várjuk
kedves vásárlóinkat!
TÁP-TERMÉNY ÁLLATELEDEL BOLT
EMŐD, MUNKÁS U. 1. Tel.: 30 3314 082
Kétlábúaknak fürdősó, csőrkoptató, négylábúaknak nyalósó!
Gyógyhatású ásványok, vitaminok!
ÍZELÍTŐ ÁRAINKBÓL!
Száraz kutyatáp 4 féle ízesítéssel 175,-Ft/kg-tól
Száraz cicatáp 4 féle ízesítéssel 355,-Ft/kg-től
Szárazra zsíros, finom konzerv: kutya 260,-Ft-tól,
cica 130,-Ft-tól
Nálunk megtalálja, hogy mi a bolhának a párja
és kedvenceinek boldogsága!
Szárnyas állatok! Röpítsétek hozzánk gazdátok!
Ébresztő hörcsögök, nyulak! Itt a tavasz,
gazdurat boltunkba ugrasszanak!
Hogy a halak el ne ússzanak, nálunk inni, enni,
levegőt, akváriumot kapnak!

Emődön termelői fehérbor eladó.
Ár: 280,-Ft/l
Tel.: 06-70/3673-716

