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Emődi Krónika
Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati
titkára a történelmi események és hősök méltatása
kiemelte, hogy az 1848-as
forradalom Magyarország
k
egyik
meghatározó eseménye, a
nemzeti
titás egyik
alapköve, valamint a polgári átalakítás
dítója volt. Hozzátette, az
áprilisi törvények elfogadásával Európa legkorszerűbb polgári demokráciáját hoztuk
Tállai
András kiemelte a szabadságharc 12 pontban
fogalmazott programjának fontosságát, majd
go
a szabadságharc napjainkra vonatkozó üzenetét is. A olitikus a
forradalom hőseihez hasonlóan 12 pontban
össze
a jelen
„1. Gazdaságilag az IMF elvárásaitól független
ahol szabadon
saját
2.
magyar nemzetet, állampolgárságot és sz
jogot a határon túli magyaroknak! Békésen és
szeretnénk élni a Magyarországon élő k
kk
3. Segély helyett munkát! Legyen elfogadott mindenki
mára, hogy Magyarországon megélni csak munkából
4. Olyan közteherviselést, ahol a
ne
sen aránytalanul több
5. Rendet és közbiztonságot mindenkinek! Erős
get! Legyen állandó rendőri jelenlét Magyarország

z ti
ban
sz

séden

6. Keresztény szellemiségű magyar családokat, ahol gyermekvállalás a család öröme, nem a
7. A magyar földet magyarok műveljék! Ne angol és
sz
tőkések, verseny nélkül megszerezve!
8. Gazdasági növekedést és munkahelyeket! Az
ai
uniós forrásokat magyar kisvállalkozások kapják, akik ból
magyaroknak munkahelyet fognak
9. Olcsó, megfizethető energiaárakat!
sic k
hosszútávon! Ne mi, magyarok fizessük Európában a
magasabb rezsit!
10. Olyan oktatási rendszert, amelyben egyenlő esélye
minden magyar
Olyan szakképzési, oktatási
szert, amely modern, használható szakmát, tudást ad a fiataloknak, amivel munkát tudnak találni
11
z
ellátás z
z alap-,
és a fekvőbeteg-ellátás minősége javuljon
z
12. Fejlődő, működőképes
ne az
dósodás, a hiány növekedése, az állandó pénzügyi z
k jelentsék az
feladatait, hanem a
fejlesztése, az ott élők szolgálata!”
A politikus beszédének végén kiemelte, fontos
előtt áll az ország április 6-án, ahol arról
az ország visszasüllyed-e a semmibe, a korrupció világába,
vagy közösen meg fogják valósítani a mai
12 pontját. Gondolatait azzal zárta, hogyha az
gárok az utóbbira voksolnak, akkor a magyar név
szép
lesz, méltó régi nagy

Hazatér az emődi huszár
Gyakran mondjuk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, március 15-e a legtisztább, legcsillogóbb nemzeti ünnepünk. Úgy gondolom nem alaptalanul. Ez az az esemény történelmünkben, mikor először teljesedik ki igazi nemzeti összefogás.
Ezt megelőző történelmünk során, ennek hiányában esélytelenek voltunk akár a tatár vagy éppen a török ellen is. Az ország
védelmét mindenki a királyoktól, a főuraktól és katonáiktól
várta. Ez azonban kevésnek bizonyult az ország, a haza, a
nemzet megmentéséhez. Még Rákóczinak sem sikerült teljes
nemzeti egységet elérnie, bár ő már zászlóján „Istennel a hazáért és a szabadságért!” jelszóval indított szabadságharcot,
melyhez azonban leginkább csak a felvidéken sikerült teljes
támogatást találnia.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc volt az első, amikor a magyar nemzet minden rendű és rangú tagja egymás
mellett és egymásért küzdött. Nem csoda, hogy ennek a kornak annyi hőse volt, mint más nemzetnek egész történelme
során sem. Hosszan sorolhatnánk a neveket, de ne feledkezzünk meg a névtelen hősökről sem. Egy ilyen névtelen hős
kezd most számunkra, Emődiek számára ismertté válni. Szép
történet számomra, mikor losonci utamon rátaláltam egy síremlékre. Csaknem mindent elmond a felirat rajta.
„Itt nyugszik
DEBRŐDI JÁNOS
Szül. 1819dik évben
BORSOD MEGYE
Emőd községében,
Mint
Honvédhuszárőrmester
Múlt ki hős halállal
Az ellen golyója által
1849 Márczius 24én
Losoncz város belterén.
Áldás lebegjen hantjai felett!”
Azóta már sikerült többet megtudnunk a mi huszárunkról. A
római katolikus anyakönyvekből tudjuk azt, hogy Emődön
született. A bécsi katonai levéltárból azt, hogy 1841-ben sorozták be, de a szabadságharc idején állt be a honvéd seregbe.
A történetíróktól azt, hogy a losonci csatában néhány társával,
elsőként lovagolt be a városba és nagy riadalmat keltve az
ellenség soraiban, jelentősen hozzájárult a magyarok győzelméhez. 1870 körül állítottak emléket neki Losonc főterén,
melyet azonban Trianon után eltávolítottak onnan. Az ottani
temetőbe került, ahol a magyarok ma is őrzik és ápolják emlékét, és ilyenkor ott ünnepelnek. Köszönet illeti a losonci magyarokat. Emlékezzünk mi is a bátor emődi honvéd huszárőrmesterre.
Ma még csak gondolatban helyezhetünk virágot síremlékéhez.
De a jövő évi ünnepig a városban szeretnénk elkészíteni és
felállítani a kinti emlékmű pontos mását, melynél remélhetőleg együtt ünnepelünk majd.
Lehóczki István
polgármester
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Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február
27-én tartotta munkaterv szerinti testületi ülését. Döntött a
Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, melyet helyi rendelet
szabályoz, ami a www.emod.hu honlapon megtalálható. Elfogadta Emőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetését, melyről bővebb tájékoztatás ebben a lapszámban olvasható. Módosította az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítását a központi költségvetéstől és más
alapoktól átvett előirányzatok indokolták, ez képezi majd a
zárszámadás alapját. Mindkét rendelet megtekinthető a
www.emod.hu honlapon. Ezt követően társulások működéséről
szóló beszámolót fogadott el a testület. Három társulásnak vagyunk a tagja. Emőd Város Önkormányzata három település
önkormányzatával összefogva (Harsány, Bükkaranyos, Kisgyőr) létrehozta az Emődi Agglomerációs Szennyvíztisztító
Fejlesztési Önkormányzati Társulást. A KEOP-1.2.0/B/102010-0078. számú projekt során megvalósul az Emődi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése, és a három település
csatornahálózatának rekonstrukciója. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás, a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres
szolgálat feladatellátást biztosítja önkormányzatunknak. Onga
és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti társulása, a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatát látja el.
Jogszabályi előírásnak tett eleget az Emőd Város Önkormányzat fenntartásában működő Emődi Idősek klubja 2013. évben
végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásával. Az Emődi
Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának 4. számú módosítását
követően az ÉMOP-4-1-1/A-12-2013-0114 Egészségügyi alap-

ellátás fejlesztése pályázathoz és az ÁROP-1.A.5-2013-20130054 Szervezetfejlesztés Emőd Város Önkormányzatánál pályázathoz szükséges döntéseket hozta meg Képviselő-testület.
Mindkét beruházásról korábbi lapszámunkban beszámoltunk.
Jogszabálykövetés miatt Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendeletét módosította. Elfogadta az Emődi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvekről és az etikai eljárás szabályairól szóló előterjesztést.
Kilencedik napirendi pontban megtárgyalta a háziorvosi szerződések módosítását, melyet vállalkozó orvosok által vállalt
telefon és internet díjak módosítása indokolt. Az önkormányzat intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a munkamegosztási megállapodásokat módosította Képviselő-testület, melyet névpontosítások és jogszabály változások indokoltak. Különfélék napirendi pont keretében döntött a
Bükk-Térségi LEADER Egyesülethez való csatlakozásról. Az
egyesületben van lehetőség az 5000 fő feletti településeknek is
több pályázat benyújtására. Zárt ülés keretében első napirendi
pontban az Emődi Idősek Klubja intézményvezetői állásra benyújtott pályázatot bírálta el a testület, Pipolyné Heiszman
Ilonát választotta meg 2014. április 1-jétől 2019. március 31-ig
intézményvezetőnek. Második napirendi pontban az április 6ára kitűzött országgyűlési képviselő választás lebonyolítását
végző szavazatszámláló bizottságok tagjait, póttagjait választotta meg a Helyi Választási Iroda vezetőjének előterjesztése
alapján.
Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

JUBILEUMI KÖSZÖNTŐ
RÁDAI GÉZÁT
a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló
255/2008. (X.21) Kormány rendelet 2 § /4/
bekezdése alapján
90. születésnapja alkalmából
Kiss Lászlóné aljegyző köszöntötte
és Orbán Viktor Miniszterelnök Úr által kiállított
emléklapot adott át.
Rádai Géza Emődön született, de úgy alakult a sorsa, hogy
csak 15 éves koráig élvezhette a szülőföld melegét. Elemi iskolát még Emődön végezte, majd esti tagozaton a 2. számú polgáriban folytatta. A háborús években a bombázás okozta károk
helyreállításán dolgozott, ezt követően a megalakított Nemzetőrségben szolgált, az általános mozgósításig, 1944. december
13-ig.
Ezt követően Kassára került. Itt szerveztek az emberekből
munkásszázadokat, és lőszertároló helyeken dolgoztak a németeknek. A katonának alkalmasakat 1945. januárban besorozták.
Géza bácsi előbb Csehországba majd Ausztriába került, és
fogságba esett 1945. április 9-én.
38 hónap után 1948 júliusában jött haza.
1951-ben vásárolt Emődön egy házat, de csak a kelő és a nyugvó napot láthatta itt, mert 36 évig a Diósgyőri Gépgyárban
dolgozott. Esztergályos és művezetői képesítést szerzett, majd
elvégezte a Gépipari Technikumot. Korán reggel, elindult Mis

kolcra és csak este ért haza. Az otthoni eseményekről, csak a
feleségétől értesült, vagy a buszon hallott, a szintén Miskolcra
ingázó ismerősöktől.
1984-ben lett nyugdíjas és még ez év szeptemberében tudta és
beleegyezése nélkül megválasztottak a Hazafias Népfront titkárának. Feleségével együtt sokat fáradoztak a közösségért.
Rendszeresen felvállalta az idősek napjának évenkénti megszervezését és lebonyolítását, valamint az egyedül élők részére
műsoros teaesteket szervezett. Karácsonyra sokszor 60-100
ajándékcsomagot készítettek össze és osztottunk ki személyesen, az időseknek, rászorulóknak. De a gyerekekkel is szerveztek programokat. 1987-ben 150 darab hársfacsemetét ültettek
el közösen az emődi köztereken.
Ezt a társadalmi munkát 20 évig (1984-től 2004-ig) végezte a
városért. Köszönet érte!
Kívánunk jó egészséget és még sok boldog évet!
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Adorján-tanya ivóvízellátása
„Sima község Baskói vízbázisból történő ellátására tápvezeték
építése, tározó kialakítása, energiaellátás távjelzése, EmődAdorján tanya elosztóhálózatának kiépítése valamint azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje Borsod-AbaújZemplén megye kistérségi településein tárgyú eljárás kivitelezési és tervezési feladatok ellátása a FIDIC sárga könyv szerint"tárgyú, Svájci-Magyar Együttmüködési Alap SH/3/11 sz.
projekten belül, az Emőd-Adorján tanyai közüzemi ivóvízhálózat kiépítése megtörtént.
Az elkészült létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárása 2014.
január 20-án megtörtént.
Az elosztó vezeték kiépítése során minden lakóingatlana elkészült az ivóvíz bekötő vezeték kiépítése.
A vízjogi létesítési engedély előírása szerint:
„A kivitelezéssel érintett terület egy része a sérülékeny földtani

Emőd Város 2014. évi költségvetéséről
Emőd Város Képviselő-testülete 1/2014. (II.28.). számú rendeletével fogadta el Emőd Város 2014. évi költségvetését. Az
elfogadott költségvetés az alábbi fő bevételi és kiadási tételekkel számol:
- költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek
nélkül) 926.898 eFt
- költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások
nélkül) 972.778 eFt
- finanszírozási bevételek főösszegét 457.735 eFt
- finanszírozási kiadások főösszegét 411.855 eFt
- bevételi főösszegét 1.384.633 eFt
- kiadási főösszegét
1.384.633 eFt
A Képviselő-testület az önkormányzatok gazdálkodását érintő
változásokat, jogszabályi kötelezettségeket, a testület 2014.
évre vonatkozó kötelezettségeit figyelembe véve, valamint
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.
évi CCXXX. törvény előírásai szerint állította össze a tárgyévi
költségvetést.
Az államháztartási szervek számviteli rendszere 2014. évre
teljesen átalakult a központi szabályozásnak megfelelően. A
korábbi pénzforgalmi szemléletű elszámolás helyére egy új,
alapvetően kettős elszámolás lépett, ami részben megtartotta a
korábbi pénzforgalmi szemléletű elszámolást a kötelezően előírt rovatrend bevezetésével, a főkönyvi nyilvántartási rendszer
pedig a vállalkozásokra jellemző üzemgazdasági szemlélet
szerint alakul át. A költségvetés összeállítása során már figyelemmel kellett lenni ezekre a változásokra, mert a kiadásokat
és a bevételeket már az új rovatrendnek megfelelően kellett
szerepeltetni a költségvetési rendelet mellékleteiben.
A költségvetés főbb bevételi jogcímei:
Megnevezés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek

környezetben lévő Emőd városi vízmű lehatárolt hidrogeológiai védőövezetének „B” zónájában helyezkedik el, ezért a vízvezetékek üzembe helyezésének feltétele a vízhasználatból keletkező szennyvizek megfelelő gyűjtése. A házi bekötések csak
abban az esetben valósíthatók meg, ha – a közműves szennyvízcsatorna hiányában – a zárt és vízzáróan kiképzett szennyvízgyűjtők rendelkezésre állnak…”
Adorján tanya lakosságának lehetősége nyílik a vízhálózatra
történő rácsatlakozásra.
A vízbekötési igények bejelentését követően az üzemeltető
Borsodvíz ZRt. és az Önkormányzat képviselői közösen mérik
fel és ellenőrzik a hatóság által a csatlakozás feltételéül szabott zárt és vízzáróan kiképzett szennyvízgyűjtőket, célszerűen
a településrészen egy előre egyeztetett időpontban.
A vízbekötési igénybejelentést a Borsodvíz ZRt. Nyékládházi
Üzemigazgatóság, vagy a miskolci Központ ügyfélszolgálatánál kell kezdeményezni.
Szolgáltató

Működési költségvetési bevételek összesen
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

520 172

56,1

382 324

41,2

100

0,0

B5. Felhalmozási bevételek
B7. Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
Felhalmozási költségvetési
bevételek összesen

24 302

2,6

406 726

43,9

Költségvetési bevételek összesen

926 898

100,0

Finanszírozási bevételek (B8.)

457 735

Bevételek mindösszesen

1 384 633

A finanszírozási bevételek külön soron szerepelnek. Itt található az önkormányzati intézmények önkormányzattól kapott irányító szervi támogatása (ugyanez az összeg kiadási oldalon,
mint támogatás kiutalása szerepel), valamint a maradvány felhasználás.
A költségvetési bevételek 56%-a működési bevétel, közel 44%
-a felhalmozási bevétel. Az önkormányzat működési bevétele
42.932 eFt (a bevételek 4,6%-a), a közhatalmi bevételek értéke
59.870 eFt (leginkább helyi adó bevételek, melyek aránya a
bevételek 4,6%-a). Az önkormányzat többi bevétele (közel
90%-a) az állami költségvetésből származik, ami jelentősen
lecsökkenti az önkormányzat mozgásterét.
Megoszlás
Eredeti előMűködési célú állami támogatások között 417.370 eFt szere(költségvetési
irányzat
bevételek %-a) pel. Ezen belül található a helyi önkormányzatok kiegészítő
(eFt)
támogatása soron mintegy 96.091 eFt összeg, mellyel sikerült
417 370
45,0 megteremteni a költségvetés egyensúlyát.
Év közben az egyik legfontosabb feladat a kiegészítő támogatásra kiírt pályázaton való minél eredményesebb szereplés.
59 870
6,5 A felhalmozási bevételek között leginkább a tervezett beruházásokhoz és felújításokhoz nyert pályázati támogatások szere42 932
4,6 pelnek.
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57 957
215 455

6,0
22,1

21 400

2,2

31 505

3,2

546 170

56,1

368 084
56 085

37,8
5,8

2 439

0,3

Az önkormányzat kiadásainak 56,1 %-a működési kiadás,
amely magában foglalja béreket, járulékokat, a dologi kiadásokat és a szociális juttatások önkormányzatot terhelő részének
biztosítását.
Az előző évhez hasonlóan a Képviselő testület 2014. évre is
10%-is illetménykiegészítésről döntött azon önkormányzati
alkalmazottak tekintetében, ahol az elmúlt időszakban nem
történt központi bérrendezés.
A felhalmozási kiadásokon belül az beruházások között az
intézményi eszközbeszerzéseken kívül legnagyobb részt a
KEOP támogatással megvalósuló szennyvízberuházás jelenti
mintegy 342 millió forint összegben. A felújítások között a
2013. évben megvalósult épületenergetikai projekt áthúzódó
tételei mellett az ÉMOP támogatással megvalósuló orvosi
ügyelet és gyermekorvosi rendelő felújítása szerepel 46 millió
forint értékben.
Emőd Város Önkormányzata 2014. évben is érintett volt az
önkormányzati adósságkonszolidációban. Ez jelentette az előző
évi átvállalás után még meglévő kötvénytartozás teljes átvállalását mintegy 80 millió forint értékben, illetve a 2013. évben a
KEOP energetikai mintaprojekt saját erejének biztosításához
felvett 21 millió forintos fejlesztési hitelt átvállalását is.

426 608

43,9

Tisztelt Emődi Lakosok!

A költségvetés főbb kiadási jogcímei:

Megnevezés
K1. Személyi juttatás
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
Működési költségvetési kiadások összesen
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú
kiadások
Felhalmozási költségvetési
kiadások összesen

Eredeti
Megoszlás
előirány(költségvetési
zat (eFt) kiadások %-a)
219 853
22,6

Költségvetési kiadások összesen

972 778

Finanszírozási kiadások
(K9).

411 885

Kiadások mindösszesen

1 384 663

A város költségvetésének részletes kimunkálása (rendelete) az
100,0 Emődi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a város honlapján (www.emod.hu) megtekinthető.

Tisztelt Adózók!
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény 21/A. § (1) bekezdése alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év
március 31-éig .
Amennyiben kibocsátó a talajterhelési díjról szóló Emőd
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.
(IV.27.) önkormányzati rendeletének a 2. §(1) bekezdése
alapján 50%-os díjkedvezményre, illetve a (2) bekezdése

Lehóczki István sk.
polgármester

alapján mentességre jogosult, abban az esetben is a kibocsátónak bevallási kötelezettsége van. ( A helyi rendelet
megtekinthető a www.emod.hu honlapon)
A bevallás késedelmes benyújtása, illetve elmulasztása
az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. §
(1) bekezdése alapján mulasztási bírság kiszabását vonja
maga után.
Kérem tisztelt adózókat bevallási kötelezettségüknek
2014. március 31-ig eleget tenni szíveskedjenek.
Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Kiadó: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Szerkesztő: Kovács Gabr iella
E-mail: muv.haz.emod@gmail.com
Nyomdai előkészítés: Szűcs László
Nyomdai kivitelezés: Szín Bt.

Emődi Krónika
Újabb 100 milliós adósságot vállalt át a Kormány
Emőd Város Önkormányzata 2013. és 2014. évben is érintett volt az
önkormányzati adósságkonszolidációban. 2013. évben – mint 5.000
fő feletti település – a meglévő adósságnak csak a 70%-át vállalta át
az állam. A korábban kibocsátott „Emőd 2022” svájci frank alapú
kötvénnyel kapcsolatban mintegy 238 millió forint összegű adósságot vállalt át a Magyar Állam az önkormányzattól.
2014. évben átvállalásra került az előző év végén meglévő összes
adósságelem. Ez egyrészt jelentette a meglévő kötvénytartozás teljes
átvállalását mintegy 80 millió forint értékben, illetve a 2013. évben a
KEOP energetikai mintaprojekt saját erejének biztosításához felvett
21 millió forintos fejlesztési hitelt is. Tállai András a Belügyminisztérium Önkormányzatokért felelős Államtitkára, országgyűlési képviselő az adósságkiváltó levelet március 28-án adja át Emődön, ünnepélyes testületi ülésen.

Emőd VMSE 2013/2014 tavaszi sorsolása
Dátum

Időpont

Hazai

Vendég

Eredmény

2014.03.01

14:30

Aszaló

Emőd

0-0

2014.03.09

14:30

Emőd

Mezőkeresztes

3-0

2014.03.16

15:00

Harsány

Emőd

1-1

2014.03.22

15:00

Emőd

Nyékládháza

2014.03.30

16:00

Emőd

Sajóvámos

2014.04.05

16:30

Emőd

Sajószöged

2014.04.13

16:30

Mezőcsát

Emőd

2014.04.19

17:00

Sajósenye

Emőd

2014.04.26

17:00

Emőd

Vatta

2014.05.03

17:00

Mezőnagymihály

Emőd

2014.05.11

17:00

Emőd

Szentistván

2014.05.18

17:00

Bükkzsérc

Emőd

2014.05.24

14:00

Emőd

Szirmabesenyő

2014.05.31

17:00

Tiszakeszi

Emőd

2014.06.08

17:00

Emőd

Mályi

Megjegyzés:
Az U-19 csapatok előmérkőzést játszanak a felnőtt találkozó előtt 2 (kettő)
órával korábbi kezdési időpontban.
Emőd hazai mérkőzéseire a belépő: 300 Ft.

Magyar Kupa B-A-Z Megyei selejtező 2013-2014, 4. forduló
2014. április 02. (szerda) 16.30 (óra) Cserépfalu – Emőd
A mérkőzés a Heves megyei Novajban kerül megrendezésre.

Pályázat az Óvoda épületének
felújítására
A 4/2014. (I.31) BM rendelet alapján önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
támogatások igénybevételére, Emőd Város Önkormányzata pályázatott nyújtott be, „Kötelező önkormányzati feladatok ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása” címen, melynek keretébe az Emődi Gyermekálom Geleji út 21. szám alatti óvodája megújulhat. A beruházás során az épület energetikai korszerűsítése valósulhat meg, a korszerű műanyag nyílászárók beépítésével, és az épület utólagos hőszigetelésével.

Új irányok a közfoglalkoztatásban
A településen regisztrált munkanélküliek és segélyen
élők munka világába történő vissza vezetése érdekében, Emőd Város Önkormányzata nagyon fontos
feladatának tekinti a munkanélküliek foglalkoztatását, hogy segélyezés helyett értelmes, valóban értékteremtő munkát tudjon biztosítani az érintetteknek. A
munkaügyi központ által meghirdetett Start Mintaprogram keretében lehetőség nyílik ilyen értékteremtő munka megvalósítására. Településünk 2014-ben a
Mezőgazdasági és Téli Értékteremtő Programban
pályázott. Márciusban 25 fővel elindult a mezőgazdasági munka, amelynek keretében 4 hektár önkormányzati terület kerül kitisztításra, művelésre majd a
megművelt területeken gyümölcsfák telepítése kezdődik. A program során beszerzésre kerülnek a munkákhoz szükséges gépek, eszközök, facsemeték. A
későbbiek során a helyben megtermelt gyümölcs a
közétkeztetésben jut majd el gyermekekhez és felnőttekhez egyaránt. Reményeink szerint májusban elindul az értékteremtő program, melynek keretében 54
fő számára biztosítanánk munkát. Egységes település
kép kialakítását tervezzük, melynek első lépéseként
saját készítésű térkő burkolat gyártását kezdjük el.
Egységes virágládákat, köztéri padokat, és hulladékgyűjtőket készítünk. A megvalósításhoz szükséges
gépeket, eszközöket szintén a program keretében
szerezzük be. Második lépésként az általunk gyártott
térkő burkolat felhasználásával megújulhatnak a város közterei és parkjai, új burkolattal látjuk el a sétányokat, kihelyezzük a legyártott köztéri padokat,
virágládákat, hulladékgyűjtőket. Új emlékművet állítunk az Emődi születésű Debrődi János 1849. március 24.-én a Losonci csatában elesett honvéd huszárőrmester emlékére. Ezeken az új feladatokon kívül
településünk folyamatosan rész vesz közmunka programokban, amely keretein belül önkormányzati intézményekben kisegítő, karbantartó feladatokat is ellátnak az érintettek, továbbá a településüzemeltetésben,
fűnyírásban, csapadékvíz-elvezetésben, közterület,
temető tisztántartásban valamint járdák és utak karbantartásában vesznek részt.

Emődi Krónika

Utolsó állomásához ért a
hangversenysorozat iskolánkban
A Filharmónia koncertsorozat utolsó előadásaként a Claxoton
kvartett látogatott el iskolánkba február 25-én. Vivaldi egyik
művével hangolódtunk az előadásra, melyet nem a megszokott barokk stílusban , hanem modern feldolgozásban , szaxofonra és klarinétra hangszerelve mutattak be. Ezen hangszerek több változatát is megismerhettük a koncert során. Ezután
a művészek képzeletben világkörüli utazásra invitálták a közönséget, melynek során betekintést nyertünk a délszláv,a
török, az argentin és az amerikai dallamvilágba. Az együttes
egyik tagja jazz improvizációval színesítette az előadást. A
gyerekek nagy érdeklődéssel és lelkes tapssal fogadták a műsort.
Ezúton köszönjük a szülők támogatását. Reméljük,hogy a
következő tanévben is részesei lehetünk e nagyszerű hangversenysorozatnak.
Krakovszkyné Vachter Erika
szaktanár

Március 15.- én, a Népek Tavasza Teljesítménytúrán vettünk részt. A korábbi évekhez hasonlóan így emlékeztünk
meg a nemzeti ünnepünkről.
A túrán 61 iskolatársammal együtt vettem részt. Az indulás reggel 8 órakor volt az iskola parkolójából. Járműveink a
Csanyikban lévő parkolóban hagytuk. Mi tapasztalatlan 5.
osztályosok azt gondoltuk már el is kezdődött a 10 km-es
túra, amikor kiderült, még csak a regisztrációs helyhez értünk.
Adminisztrációs feladataink elvégzése után valóban elkezdődött a gyaloglás. Utunk hegyen, völgyön át vezetett,
még egy kis patakot is át kellett ugranunk. Segítségünkre
volt a térkép, amelyen feltüntették az igazoló pontok helyét.
A felnőttek jó térképolvasásának köszönhetően viszonylag
gyorsan megtaláltuk e pontokat.
A túrát izgalmassá tette a változékony időjárás. Volt részünk ragyogó napsütésben, viharos szélben, csepergő esőben, felhőkkel teli égboltban. 3 órás gyaloglás után teljesítettük feladatunkat. Kellemesen elfáradtunk, és többünknek
kisebb – nagyobb vízhólyag keletkezett a lábán.
Fájdalomdíjként a célban forró tea, zsíros kenyér várt minket, és megkaptuk kitűzőinket is.
Jutalmul meglátogattuk a Vadasparkot.
Élményekkel gazdagon, kicsit fáradtan délután fél 5 felé
értünk haza.
Tergalecz Dóra
5. b osztályos tanuló

Emődi Krónika

Muzsikáló Vidék
tizedszer
Idén 10. alkalommal került sor az emődi REMÉNYI EDE
ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA rendezésében
a „MUZSIKÁLÓ VIDÉK” találkozóra, melyet színvonalas
hangverseny zárt 2014. február 28-án pénteken. A helyszínt
az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola biztosította.
Már délelőtt gyülekeztek az ifjú muzsikusok és tanáraik,
hogy megmutassák tudásukat, ismerkedjenek és tapasztalatot cseréljenek társaikkal. A helyszíni próba és a finom
ebéd után következett a hangverseny. Sokan várták izgatottan a saját fellépésüket és nézték a más településről érkezett
növendékek produkcióját szurkolva a sikerért. A megye
számos településéről érkeztek vendégek a rendezvényre:
Miskolc, Nyékládháza, Ózd, Bodroghalom, Dédestapolcsány, Felsőnyárád, Zádorfalva, Kazincbarcika, Felsőzsolca, Emőd, Mályi, Mezőkövesd, Sajószöged, Szendrő, Szerencs.
A koncert után szakmai tanácskozás zárta a programot. Reméljük még sok ilyen alkalom lesz a fiatal tehetségek megmutatkozására és megmérettetésére.
A szervezők ezúton mondanak köszönetet a támogatóknak:
KLIK Miskolci Tankerülete, Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola /Emőd/, Reményi Ede Kamarazenekar /
Miskolc/, Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. /
Miskolc/, Harmónia Hangszer és Zeneműbolt /
Mezőkövesd/, Miskolc Dixieland Band, EstHajnal Zenekar.

Könyvtári farsang
Február végén Bobó és Karcsi bácsi is
ellátogatott az Emődi Könyvtár Gyermek részlegébe. És elmesélték nekünk,
hogy az ő bolygójukon hogyan zajlik a
farsang. Minden jelmezes felvonult,
bemutatkozott és volt, akit Karcsi bácsi
meg is reptetett, majd következett a
répamese, melyhez a szereplőket a lelkes közönség biztosította.
A műsor alatt sokat táncoltunk, nevettünk, jól éreztük magunkat, a kis csapat
körbevonatozta az egész könyvtárat.

Emődi Krónika

„ Jöjjön a tavasz, vesszen a tél…”
Az óvodai élet szokásrendszerének egyik alappillére a családokkal való közös együttműködés. Február közepén került
megrendezésre a legvidámabb hagyományos ünnepünk, a Farsang, melynek egyik célja a közösség formálása, illetve a gyermekek számára a szülőkkel való vidám hangulatú együttlét és
szórakozás. A hosszas készülődést, ráhangolódást követően
mókás-színes jelmezekbe érkeztek az óvodába a gyerekek és
az óvoda dolgozói a Farsangi Karneválra.
A tréfás szülő-gyermek ügyességi játékok után farsangi felvonulás következett a tornateremben. Végül az óvoda dolgozóinak immár hagyományos mesedramatizálása zárta a napot.
Ebben az évben a Ludas Matyi című klasszikus mesét dolgozták át az óvónők, s színjátékukkal fokozták a vidám hangulatot
a gyermekek legnagyobb örömére.
A farsangolást követően a csoportok elkészítették a minden
rosszat megtestesítő, csúf kiszebábjukat. Ezeket aztán az óvoda udvarán kereplők, csörgők zene-bonája és zajkeltés közepette el is égettünk. Így hirdetve a tél űzését és a tavasz érkezését.
Mészárosné Virág Orsolya
óvodai munkaközösség vezető

„Itt a farsang, készül a fánk. Hatalmas móka vár itt ma ránk! „

Farsang az Emődi Idősek Klubjában
Február 28-án remek hangulatú farsangi mulatságot tartottunk az Emődi Idősek Klubjában. Már hetekkel előtte kezdetét vette a
farsangi készülődés. Jelmezeket, szemüvegeket, díszleteket festettünk, ragasztottunk.
A rendezvény napján, a környező települések - Nyékládháza, Kisgyőr - is bekapcsolódtak a télbúcsúztatóba. A vattai óvodások
versekkel, tánccal köszöntötték a vendégeinket, majd közös vetélkedő, jelmezverseny, tombola volt a délutáni program. A farsanghoz kapcsolódó kérdések, sport-totó, ügyességi játékok, tréfás történetírás szerepelt a vetélkedő feladatai között.
Az izgalmas és mulatságos verseny végeredménye a következő:
I. Kisgyőr
II. Nyékládháza
III. Emőd
Gratulálunk a győzteseknek, de valamennyi résztvevő ügyesen dolgozott a pontok megszerzéséért.
Míg a zsűri (Laczikó Károlyné, Kósáné Schalkház Erzsébet) visszavonult a verseny értékelésére, addig a vendégek fánkot, süteményt, pogácsát kóstolhattak. Ezúton szeretnénk megköszönni a konyha dolgozóinak munkáját, valamint az Emődi Pékség és a
Mini Markett támogatását.
A falatozás után az Emődi Idősek Klubja bohócai: Jutka és Palika nagyszerű hangulatot teremtettek, táncra hívták a jelenlévőket, hamarosan megtelt a táncparkett, mindenki jól szórakozott. A jelmezversenyen sok jelmezes indult: volt király, apáca, szerzetes, orvos, bohócok, focisták, indiai nő, festő, kertész, álommanó, cigányvajda és családja. A fődíjat a bohócok vitték el, hisz
mindenkinek igyekeztek jó kedvet varázsolni. A délutánt a tombolahúzás zárta.
Az Emődi Idősek Klubja dolgozói

Emődi Krónika

FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete
fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az
alábbi időpontokban kerül sor:

2014. április 28. és 30. között (hétfő, kedd, szerda)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti
illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény vagy szakértői
vélemény) kell bemutatni. A diákigazolvány igényléséhez az okmányirodában elkészített NEK adatlap és 1400
Ft szükséges.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A Kormányhivatal által meghatározott beiskolázási körzethatárokat, a kötelező felvételt biztosító iskola megnevezését az alábbiakban közöljük:

Település: Emőd
Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
(3432, Emőd, Kossuth u. 58-64.)
Beiskolázási körzet: Emőd város közigazgatási területe

ISKOLAVEZETÉS

Elektronikai hulladékgyűjtés ismét
A közmondás szerint „Evés közben jön meg az étvágy…”.
Biztosan mindenki tapasztalta már ennek igazságtartalmát,
hiszen ha valamit elkezdünk és az jól működik, akkor szeretnénk tovább folytatni, megismételni, esetleg még jobban csinálni. Így vagyunk mi most az elektronikai hulladékgyűjtéssel.
Ősszel kipróbáltuk, várakozásainkat meghaladó összefogást és
lelkesedést tapasztaltunk és jelentős támogatást gyűjtöttünk az
Alapítvány részére. És mindezt azzal a tudattal, hogy az összegyűjtött közel 25 tonna, sok esetben veszélyes hulladéknak
számító elektronikai eszköz nem foglalja a helyet a pincékben,
padlásokon és biztosan nem találkozunk vele kidobva az erdőkben, patakparton.
Már ősszel megígértük, hogy tavasszal újra szervezzük az akciót, hiszen volt, aki az ősziről lemaradt, biztosan van, aki azóta lecserélte a TV-t és a régit nem tudja már hasznosítani,
illetve sok pénztárgép és más elektronikai eszköz vált feleslegessé. Mi is elkezdtük nézegetni az udvari játékok kínálatát, és
bizony a vágyaink eléréséhez még sok forintot kell összegyűjteni.

2014. április 9-én és 10-én (szerda, csütörtök)
8.00 órától 17.00 óráig
várjuk a felesleges, használhatatlan háztartási eszközöket a
postagarázs épületében. Amennyiben a szállítást nem tudja
megoldani, kérjük jelezze április 8-ig a 476-234-es iskolai
telefonszámon, és a Városgondnokság segítségével megszervezzük a fuvart. A legaktívabb osztályokat, tanulókat jutalmazzuk, és a hulladékot elszállító FÉM-KER Kft. által felajánlott balatoni táborozás megnyerésére is elég nagy esélyünk
van.
Gyűjtsünk sok hulladékot és szépítsük meg együtt az iskolaudvart!
Számítunk ismét az Önök összefogására, segítségére!
Szűcs László
igazgató

Emődi Krónika

Könyvbemutató
Emődi Művelődési Ház és
Könyvtár
Szeretettel vár mindenkit
Április 11-én 16 órára,
a Gyermekkönyvtárba.
Röfi gazdája, Kiss József természetfotós-újságíró egy különös, meghökkentő, mégis igaz
történetet mesél el: hogyan
szövődhet életre szóló barátság egy vadállat és az ember
között. Az író személyesen
meséli el a történetet HD Video vetítéssel. Az elárvult kis
vadmalacból mára hatalmas vadkan lett, de kapcsolata felnevelőjével ugyanolyan szoros, mint sok évvel ezelőtt. Egy alig
ismert, sőt félreismert, a kutyáéhoz mérhető intelligenciával
rendelkező állatfajról hallhatunk.
A belépés díjtalan!

Észak-Borsodi utazás Emődről
Újabb kirándulást szervezek Emődről Észak-Borsodba. Az
alábbi helyek és látnivalók felkeresésével indul Emődről a
különjáratos autóbusz.
Széphalom
1. Kazinczy Emlékcsarnok 2. Magyar Nyelv Múzeuma
Belépőjegy árak
Belépőjegy árak
Egységesen: 300,- Ft/
Felnőtt: 600,- Ft
Nyugdíjas, diák: 300,- Ft
Ingyenes: 70 év fölött és
pedagógusnak
Sátoraljaújhely- Libegő
Belépőjegy árak (csoportos kedvezmény- 15 fő fölött)
Felnőtt retur: 1 130,- Ft/fő, félút- 630,- Ft/fő
Gyermek retur: 900,- Ft /fő, félút- 500,- Ft/fő
Szerencs- Zempléni Múzeum- (Rákóczi vár)
Belépőjegy árak
Felnőtt: 600,- Ft/fő
Nyugdíjas, diák: 300,- Ft/fő
Ingyenes: 70 év fölött és pedagógusnak
Szerencs- pincelátogatás,
Tokaji borkóstolás - borvásárlási lehetőséggel
Kirándulás napja: 2014. május 24.(szombat)
Részvételi díj: 1 200,- Ft (amely az utazás díját tartalmazza). A látnivalók megtekintése igény szerint történik egyénileg.
Jelentkezési határidő: 2014. már cius 31.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várok!
Pocsai Enikő (70/423-06-26)
szervező

Emődi Művelődési Ház és
Könyvtár
Áprilisi programja:
Április 10. Csütörtök 17 óra

Emődi Gasztro Klub
Szakácsnő voltam Olaszországban 3.0
Közkívánatra folytatjuk az olasz konyha tanulmányozását. Pizzák és szószok lesz a téma. Tájegységenként
változó ízek és receptek. Beszélünk majd arról is, hogyan lehet fűszereket és egyéb hozzávalókat otthon,
akár az erkélyen megtermelni.
Szeretettel várjuk a gasztronómia, az egészséges táplálkozás, az önfenntartás és a hagyományőrzés iránt érdeklődőket. A klub nyilvános, bárki csatlakozhat.
/Helyszín: Igazgatási Épület emeleti tárgyalója/

Április 17. Csütörtök 17 óra

Emődi Helytörténeti Klub
Czecze József folytatta élménybeszámolóját az emődi életről.
Következő alkalommal az ’56-os eseményeket elevenítjük
föl. Kivetítőn a Ráday kastélyról, a valamikori berendezéséről nézünk majd képeket. Továbbra is várunk régi tárgyakat,
képeket, vagy bármit, amihez kötődik egy történet.

Mindenkit szeretettel várunk!
/Helyszín: Igazgatási Épület emeleti tárgyalója/

Április 15. Kedd 10 óra
Emődi baba-mama klub
Szeretettel várjuk az anyukákat és a gyerekeket!
/Helyszín: Igazgatási Épületben található Gyermekkönyvtár/

Könyvtári Hírek
2014-re a beiratkozás INGYENES!
Megérkeztek a Márai program könyvei:
Kortárs irodalom, sikerkönyvek, és klasszikusok új kiadásban
állnak az olvasók rendelkezésére.

Várunk mindenkit szeretettel!

Emődi Krónika

BOROSGAZDÁK
FIGYELEM!
Az Emődi Pincegazdák Egyesülete
2014. április 5-én(szombaton)
a Csillagpincénél

BORVERSENYT RENDEZ.
10.00 Verseny
11.00 Szőlőszentelés
A Csillagpincétől lovaskocsi viszi az érdeklődőket a szőlőbe, ahol Kocsis István esperes úr megszenteli a vesszőket.
Nevezni lehet:
Fehér-, vörös-, és gyümölcsborokkal, fajtánként 1 db
0,7 literes fehér üvegben, parafa dugóval lezárva.
A mintákat 2014.április 4-én 14.00-19.00
óráig lehet leadni a Csillagpincénél.
Átvételkor a hozott borokat fajtájuk, évjáratuk, termőhelyük
és a tulajdonos adatainak bejegyzésével regisztráljuk.
Nevezési díj: mintánként 500 Ft.
A leadott mintákat borszakértők fogják
bírálni és értékelni.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nőnapi köszöntés a Nyugdíjasklubban
Mint minden évben, a Barátság Nyugdíjas Klub idén is Nőnapi ünnepséget tartott. A idei esemény különlegessége volt,
hogy az Emődi Pincegazdák Dalárdája eljött köszönteni bennünket. Mindnyájunknak nagy örömet szereztek ezzel a kedves gesztussal.
Keszi Jenő hosszú évek óta köszönti a klub tagjait egy kis
virággal, de most a két kórus közös éneklése különleges hangulatot teremtett. Sokat nótáztunk ezen a délutánon, mindenkinek sorban elénekeltük a kedvenc nótáját. A dalokat Jenő
citerán kísérte.
Természetesen a finomságok sem maradhattak el. Egy kis
kóstolóval vártuk a vendégeket.
Köszönjük a Pincegazdák Dalárdájának, hogy ezzel a kedves
gesztussal emlékezetessé tették számunkra az idei Nőnapot.
Reméljük, hogy közös énekléseink a jövőben is folytatódnak.
Nagy Jánosné
Klubvezető

2014 PINCEŐRSÉG 2014
PINCEGAZDÁK,
PINCETULAJDONOSOK
FIGYELEM!

Véradás!
2014. április 19-én /kedden/ 14-18 óráig,
az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában,
ismét véradást szervezünk.
A februári „gulyáspartival” egybekötött véradást sikeresnek
mondhatjuk, de mint eddig is az a 3-4 véradó hiányzott,
hogy teljesítsük a tervet. Köszönetet mondunk azoknak, akik
segítik munkánkat, hozzájárulnak ahhoz, hogy a régi véradások hangulatát felidézzük:
Vass József /szeszfőzde/, Petruska Ágnes, „Jutka” butik /
Garancz Judit/, Papp Pékség, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola Igazgatója és technikai dolgozói, Városgondnokság
közmunkásai és mindazok, akik új véradókat szerveznek be.
„ Vagytok a béke szent katonái,
halállal küzdő hadsereg.
Áldás, dicséret s hála tinéktek,
hisz vért adtatok s életet!”
Bujdosó Ágnes: Véradóknak
- Véradásszervezők -
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Név
Gulyás Gyula
K.Tóth László
Klebovicz Gyula
Antal Csaba
Kiss Csaba
Poráczki András
Dudás Béla
Czecze József
Galuska Ferenc
Bűdi Ferenc
Bányi László
Sánta Géza
Karczagi Zoltán
Molnár Zoltán
Jablonkai Bertalan
Bajnok László
Dinnyés József
Simon Sándor
Ágoston Zoltán
Üveges Tibor
Juhász László
Kósa Lajos
Sebő Barnabás
Harangozó László
Borisz András
Vascsák János
Pintér Attila
Bárány Dezső
Kalocsai Béla
Kasza István

ÁPRILIS

2014. ÁPRILIS 10-ÉN
(CSÜTÖRTÖKÖN)
az Emődi Pincegazdák Egyesülete
TAVASZI NAGYTAKARÍTÁST
szervez, a pincék között.
GYÜLEKEZŐ: A Csillagpincénél 17 órától!
Megkérünk minden kedves pincetulajdonost,
hogy pincéjének környékét tegye szebbé, tisztábbá!
Zsákokról az egyesület gondoskodik !
VÁRUNK MINDEN SEGÍTŐ KEZET!

Dátum Nap

Emődi Krónika

BÖJTBEN
- Hogy vagy a böjtöddel?
Zavarba hoz ez a kérdés, mert nem tudod, mi közöd van hozzá? Hallottál már étkezési szokásokról, böjtről, diétáról, de nem érted, hogy
ehhez bárkinek is mi köze lenne! Ráadásul ebben is csak a kudarcaid
vannak, mert nem sikerült a legutóbbi fogyókúra sem; a cél, hogy
mások és a magad szemében elégedettséget láss, nem jött be. Mint az
újévi fogadalmak, jobb el sem mondani, mint szembesülni a kudarccal – ismét. Ráadásul megszégyenítő az a néhány vallásos ember,
akinek mégis sikerül. Mi lehet a titkuk?
A böjt sosem lehet öncélú. Aki böjtöl, az nem önmagának akar tetszeni, hanem Istennek. Éppen ezért abban böjtöl, ami őt az Istenkapcsolatban akadályozza. Aki egyébként sem eszik húst, az az édességről mond le; aki sokat beszél, az szóböjtöt tart; van aki a közösségi
oldalaktól válik meg egy időre, és olyan is van, aki kedvenc sorozatától. Ismerek olyat, aki nem gyújt rá, vagy kedvenc sporteseményéről
mond le.
A böjt valami más, mint lemondás. Több, mint szomorú kényszer. A
lemondásnak csak akkor van értelme, ha valami választási lehetőséget nyújt: lemondok bizonyos lehetőségekről, hogy más lehetőségek
közül választhassak. A keresztyén ember azt a lehetőséget választja,
amivel közeledhet az Élet Urához.
A keresztyének magatartása éppen ezért nem lehet öntetszelgő. Jézus
is böjtölt, és tanítványai is, de titokban. Ézsaiás próféta leleplezi a
böjt veszélyét: a formalizmust, a gőgöt és a tetszelgést. A böjtnek
önkéntesnek kell lennie, és Jézus tanításából tudjuk, hogy nem választható el az imádságtól és az alamizsnától. Az igazi böjt tökéletesen diszkrét: csak Isten ismeri – akárcsak imádságunkat és adományainkat. Már az is az Atya műve, ha alázatban kitárjuk szívünket
felé, és mindent eltávolítunk az életünkből, ami a Vele való közösségünket gátolja.
Keresztelő János tanítványainak életre szóló aszkézise példamutató.
A középkorban a karthausiak inkább meghaltak, ha betegség kínozta
őket, de akkor sem ettek húst. „De mi történik, ha Isten úgy ítél fölöttük, hogy saját maguk gyilkosai?” (R. Bohren: Böjt és ünnep). Az
önnevelés eszközévé lett az idők folyamán a böjt, nem véletlen, hogy
népszerűsége egyre csökkent. Luther azt mondja: „Ahol hiányzik a
hit, sok cselekedetre van szükség.” Aztán a háborús időszakokban az

SUDOKU

éhezés mindennapos volt, és újra átértékelődött a böjt gyakorlata. Az
ember egyre nehezebben fosztja meg magát önként egy vagy több
napra akár a tápláléktól, italtól vagy nemiségtől. Az önmérsékletet, az
egészség védelmét mégsem nevezhetjük böjtnek, ahogy a 20. század
egyre népszerűbb gyakorlata a „szavak böjtje” sem szoríthatja ki az
igazi böjtöt. Miért van az, hogy Jézus nem teszi kötelezővé a böjtöt?
Hogy tudunk-e böjtölni az azt is megmutatja, mennyire látjuk bűneinket, mennyire vagyunk készek hálát adni? Böjtünknek Isten szeretetéből kell fakadnia, és párosulnia kell a felebarát szeretetével, különben
öncélúvá válik. Jézus nem önsanyargatást vár tőlünk, hanem újjászületést. A böjtnek Vele kapcsolatban van értelme és célja; a böjtnek is
Őrá kell néznie, a Tőle való távolságot és az Iránta való forró vágyakozást kell kifejeznie.
Kósa Enikő
református lelkipásztor
AZ IGAZ BÖJT
Csorba István
Az igazi böjt, nem a koplalás,
A szigorú kemény test sanyargatás,
Mikor közben akár csont soványra fogyunk,
De mégis végig, a bűnben maradunk.
A böjt, nem az Isten lefizetése,
Hanem az arcának, nagy bölcs keresése,
Nem a néphagyomány, szokás megélése.
A böjt azt jelenti, készüljetek a húsvéti örömre,
Krisztus értetek ment, halni a keresztre,
Hogy a bűnötöket, a vére elmossa,
S új életre a lelketek föltámaszthassa.
A böjti időben erre készüljetek,
Imádkozni minden napon, csöndben leüljetek.
S kerüljétek a bűnt, amennyire lehet,
Segítni fog ebben Jézus, mert ő nagyon szeret,
Adjátok át szívetek, Jézusnak, megtisztításra,
Mert ő mindig nagyon várja, a megújításra.
Hogy rátok nézve értelme legyen halálának,
S a húsvéti föltámadásának.

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.
ÁPRILISI FORDULÓ KÉRDÉSEI:
1. Emőd címerének pontos ismertetése!
2. Milyen színekből áll Emőd város zászlója?
3. Hány katona vett részt Emődről az I. világháborúban?
4. Mikor állították az országzászló emlékművet, és milyen felirat került
rá?
5. Hol található az I. világháborúban elesett hősök emlékműve?
5+1. Mikor épült a jelenlegi Polgármesteri Hivatal?

A Március 15-ei kvízjáték megfejtése a következő:
1.C, 2.D, 3.C, 4.A, 5.B, 6.D, 7.B, 8.A, 9.C, 10.B, 11.C,
Beérkezett megfejtések közül csak kettő volt helyes.
Beküldőjük Kövér Boglárka és Boldizsár László. A könyvjutalmat
a könyvtárban vehetik át. Gratulálunk a nyerteseknek!

Emődi Krónika
Dudás Edina 16. születésnapja alkalmából
„Születésed reggelén
Köszöntünk téged,
E csodálatos álom
Sosem érjen véget.
Szeress minket,

Mert mi nagyon szeretünk,
Hisz olyan jó elmondani,
Hogy te vagy nekünk.”

Szeretettel köszöntünk
barátod Dévid, anya, apa, testvéred, Csaba, Tamás és Dudás mama

Megemlékezés
Egy éve hunytad örök álomra két szemed,
Nem könnyen adtad fel, meg kellett küzdened.
Most könnyes szemmel megállunk sírodnál,
Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál.
Mi szóltunk, de a néma sír nem fel,
Szomorú szívünkben örökké létezel.
Hiányod sem megszokni, sem elviselni nem lehet,
Most tudjuk csak igazán, hogy mi is volt az anyai szeretet.
Elragadott tőlünk a halál, oly hirtelen, oly ostobán,
Nyugodj békében Drága Édes Anyánk özv. Berta Józsefné

Lánya, fia és családja

EU áltál szábályozott Coffee Love Intense
csovekkel bárnulhátsz á LILLA SZALONBAN!
A 0.3 UV kibocsátásu szoláriumcso egeszsegesen
tártos áránybárnáságot kolcsonoz á bornek.
Allo es fekvo szolink vár mindenkit

keddtol pentekig 9- 17- oráig,
szombáton 9-12-ig.
Kedvezményes tavaszi bérletek kaphatóak!
További informácio es bejelentkezes á
06-20/359-6651 telefonszámon.
HOSSZÚ, MAGAS, ZÁRT KISTEHERAUTÓ-BÉRLÉS
NAPI 8000 FT-TÓL
Tel.: 06-70/310-2473.

Megemlékezés
Amit nélküled éltem,
az az elmúlt egy év,
hosszabb volt, mint veled,
az a hatvankettő.
Akkor még az idő repült, rohant, akár
egy falevél,
melyet felkap, s elvisz
a viharos szél.
Ráday Gézáné
A háromszázhatvanötből,
Egy éve megdöbbentő hirtelenséggel
nem volt egy jó napom,
itt hagyott örökre.
mert hiányzol nagyon,
Amíg éltél szerettelek,
ezt az érzést fájó szívvel
amíg élek szeretlek:
hordozom!
Férjed

Köszönetnyilvánítás

Havonta tyúkvásár Emődön! 599 Ft/db.
Telefon: 06-70-3529735

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Szegedi István
temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

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

Tel.: 06-70/3673-716

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, munkatársaknak, barátoknak,
akik szerettünk,

TÁBORI ISTVÁNNÉ (sz.SPITZMÜLLER KLÁRA)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, akik

KALBER JENŐ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút virágot hoztak.
Szerető édesanyja, felesége, két fia, öccse és családja.
„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett”

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind azoknak akik
KOVÁCS ERNŐ
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút hoztak.
Ezzel is fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Kiss Lajosné (szül. Kovács Ilona)
temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

