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Élmények a Majálison

Környezettudatos életre nevelés

Nemzeti Összetartozás napja közeleg

Lengyel motorosok Istvánmajorban

Szünidőköszöntő Party

Az emődi Dalárda régen és ma
Emődön az iskolán kívüli művelődést – a korábbi századokban – csak az egyház biztosította a maga eszközeivel. A
zene szerepe kizárólag a templomi szertartások végzésére és
az énekek betanítására korlátozódott. Nagy érdemeket szerzett az énekek tanításában Szegedy József, aki 24 éven át
volt a községnek kántortanítója. Az 1920-ban felnőttekből
megalakult dalárda. Kubasy, majd Urbán Gyula tanítók vezetésével.

A hagyományokat felelevenítve december elején alakult 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 vállalata, júniusban szeretnék a
minősítést is megszerezni. Nagy sikerrel léptek föl az pincesori majálison.

Emődi Ifjúsági Egyesület, „Dalárda” 1925-ben
(Fotó forrása: Hizsnyik család)

Emődi Pincegazdák Dalárdája 2014-ben
(Fotó Czecze József)

Ülősor: 1. Kósa János, 2. Kósa Béla, 3. Geremi Sándor, 4. Petri Béla,
5. Kubassy Ákos, 6. Ferenci Lajos, 7. Dudás… 8. Kósa Sándor, 9…, 10…
Első állósor: Okos Nagy János, 2. Jámbor István, 3. Lukács János, 4.
Birinyi Béla, 5. …, 6. …, 7. Nagy Zoltán, 8. Szabó László, 9. Czecze László
Második állósor: 1.. 2.… 3.…,4. Kristály Ferenc, 5. Czecze József,
6.…, 7. ….
Harmadik állósor: 1. Birinyi István, Hizsnyik István, 3. Lukács Mihály,
4. Kasaróczki Imre, 5. Nagy Béla, 6. Birinyi Géza, 7. Barna János, 8. …,
9. …, 10. Novotnik László.

A képen balról jobbra: Vajon Gergő, Keszi Jenő, Sánta Géza, Rémiás
Gyula, Garami József, Dr. Gönczy István, Gera Mihály, Túróczy József,
Kovács Géza, Papp József, Antal Sándor, Poráczki András, Bárány Tibor,
Jóna László

Emődi Krónika

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-án tartotta munkaterv szerinti testületi ülését. Első napirendi
pontban az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításról döntött, második napirendi pontban elfogadta
Emőd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, melyről bővebben ebben a lapszámban olvasható. Mindkettő rendelet a www.emod.hu honlapján megtalálható. Következő napirendi pontban jogszabályi kötelezettségnek tett eleget a testület a 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásával. 2013. évre a Miskolc Kistérség
Többcélú Társulása Emőd Város Önkormányzatára és intézményeire vonatkozóan összesen 4 vizsgálatot végzett el; (Emőd Város Önkormányzat költségvetési támogatáshoz kapcsolódó mutatószám felmérés ellenőrzése; Emőd Város Önkormányzat óvodai térítési díjak beszedésének és elszámolásának ellenőrzése; Emőd Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának
pénzügyi ellenőrzése, valamint Emőd Város Városgondnokság utóellenőrzése). Terven felüli ellenőrzés volt Emőd Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi elszámolása és az Emődi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulásnak a 2013. évi gazdálkodásának vizsgálata. Az ellenőrzések során hiányosságot, alaki, tartalmi eltérést, jelentősebb munkahibát, téves számviteli, pénzügyi elszámolást tartalmazó dokumentumokat nem találtak. A belső kontrollok működtetése biztosítható az önkormányzat gazdálkodása területén. Ötödik napirendi pontban Képviselő-testület Emőd Város Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését tárgyalta meg és hagyta jóvá.
Képviselő-testület az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0054 azonosító számú „Szervezetfejlesztés Emőd Város Önkormányzatánál”
című projekthez kapcsolódóan a kötelező nyilvánossági feladatok megvalósítására a DFT Korszerű Gyakorlat Kft-t bízta meg.
A projekt bemutatása a februári lapszámban volt olvasható. Hatodik napirendi pontban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületének megkeresésére hozzájárult az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Reményi Ede Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának módosításához. Elfogadta az Emődi Gyermekálom Óvoda Továbbképzési programját. A különfélék között döntött arról, hogy az eladásra felkínált ingatlan vásárlásával egyenlőre nem kíván élni
a testület. Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa tagjának, helyettesítési rendjének meghatározásáról szóló határozatot. Jóváhagyta „Az Emődi Református Templomért” Alapítvány és Emőd Város Önkormányzat között létrejött Közszolgáltatási és Tartós Adományozási Szerződést. Ezt
követően Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta munkáját.
Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30.-ai ülésén elfogadta Emőd Város Önkormányzatának 2013. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
Emőd Város Képviselő-testülete a 2013. évi gazdálkodásról szóló zárszámadást 1.442.499 e/Ft bevétellel és 1.380.979 e/Ft kiadással állapította meg.
2013. évben az önkormányzat bevételei 85,4%, kiadásai 81,8%-ban teljesültek.
Az önkormányzat működési bevételeinek 42,8%-át a központi költségvetés által nyújtott támogatások jelentik. A támogatások
között szerepel a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás, melynek összege 2013. évben 46.000 e Ft, volt,
mely a működési költségvetési bevétel 7,4%-a.
A felhalmozási bevételek között az állami támogatások a bevételek 65,1%-át teszik ki. A felhalmozási célú támogatások között
a KEOP épületenergetikai mintaprojekt és a KEOP szennyvíz projektre átvett pénzeszközök jelentik a legnagyobb részt.
A KEOP épületenergetikai mintaprojekttel kapcsolatban az önkormányzat 21.005 e Ft hosszú lejáratú hitelt vett fel, amit 2014.
évben adósságkonszolidáció során a Kormány átvállalt.
A működési költségvetési kiadások között szerepelnek a személyi juttatások, dologi kiadások, egyéb működési kiadások és a
szociális juttatások. A beruházási kiadásaink között a KEOP szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése, a műfüves sportpálya építése található. A felújítási kiadások között a KEOP épületenergetikai mintaprojekt 230.750 e Ft kiadás a legnagyobb tétel
illetve itt található a rendelő tetőfelújításának kiadásai illetve az orvosi ügyelet felújítása.
2013. évben 23.688 e Ft hitel törlesztésére került sor. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.
törvény alapján az állam az önkormányzat adósságállományának 70 %-át átvállalta, mellyel az önkormányzat likviditási helyzete javult. (A további 30 % átvállalására 2014-ben kerül sor.)
Emőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése lehetőséget nyújtott arra, hogy az önkormányzat a kötelező és az önként
vállalt feladatait el tudta látni.
Lehóczki István
polgármester

Emődi Krónika
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ALAKULÁSA 2013. ÉVBEN
Bevétel (ezer Ft-ban)

Kiadás (ezer Ft-ban)
Módosított ei.

Teljesítés

Módosított
ei.

Teljesítés

I. Működési bevételek

128 432

132 117

I. Személyi juttatás

219 574

208 787

II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

353 751

353 745

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.
Hozzájár. adó

57 479

51 139

III. Központosított előirányzatok

38 558

38 558

III. Dologi kiadások

233 487

216 403

IV. Önkormányzat kiegészítő támogatásai

46 000

46 000

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

V. Szerkezetátalkítási tartalék

16 687

16 687

V. Egyéb működési kiadások

137 840

134 287

29 147

29 379

6 106

5 881

VI. Általános tartalék

0

0

VII. Céltartalék

0

0

648 380

610 616

0

0

0

0

409 291

406 947

0

0

VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Betétek visszavonása

618 681

622 367

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÖSSZESEN
I. Szabad pénzeszközök betétként való
elhelyezése

0

0

II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló
kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.

30 578

28 918

II. Értékpapír vásárlás

III. Irányító szervi támogatása

409 291

406 947

III. Irányító szervi támogatás kiutalása

IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás

0

0

V. Hitel, kölcsön felvétele

0

0

439 869

435 865

B. Finanszírozási kiadások összesen

409 291

406 947

1 058 550

1 058 232

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSZSZESEN (A+B)

1 057 671

1 017 563

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

79 424

17 070

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

324 448

71 869

II. Központi költségvetésből kapott támogatás

15 661

15 661

II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

259 998

249 267

428 613

234 510

III. Egyéb felhalmozási kiadások

1 109

0

17 019

367
0

0

2 640

0

588 195

321 136

0

0

0

0

18 592

18 592

0

0

B. Finanszírozási bevételek összesen

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(A+B)

III.Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

IV. Hitel, kölcsön törlesztése

IV. Általános tartalék
V. Céltartalék

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÖSSZESEN
I. Szabad pénzeszközök betétként való
elhelyezése

540 717

267 608

0

0

II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló
kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.

70 288

70 288

II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése

III. Irányító szervi támogatása

18 592

18 592

III. Irányító szervi támogatás kiutalása

IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás

0

0

V. Hitel, kölcsön felvétel

0

27 779

V. Hitel, kölcsön törlesztése

23 689

23 688

E. Finanszírozási bevételek összesen

88 880

116 659

E. Finanszírozási kiadások összesen

42 281

42 280

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSZSZESEN (D+E)

629 597

384 267

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

630 476

363 416

1 688 147

1 442 499

1 688 147

1 380 979

I. Betétek visszavonása

G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

IV. Értékpapír vásárlása

G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
(C+F)
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Lengyelek Világnapja Istvánmajorban
2014. május 8-án harmadszor látogatott meg bennünket a lengyel motorosok karitatív szervezete.
„Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom Za Granicom WSCHÓD – ZACHÓD”
2014. április 26-án indultak útnak és látogatták meg 11 ország lengyel nemzetiségét, így érkeztek hozzánk, Emőd-Istvánmajorba. Május 2-a a Határon túl Élő Lengyelek Napja /a Lengyelek Világnapja/ Még egy fontos ünnep kapcsolódik hozzá,
május 3-án van a Lengyel Alkotmány Napja. Ezt a két ünnepet szerették volna
megünnepelni és együtt tölteni az Óhazából elszármazott lengyelekkel, ami számunkra is nagyon fontos ünnep. Jóleső érzés, hogy nem feledkeztek meg rólunk,
holott már 300 éve, hogy őseink letelepedtek Magyarországon. Voltak közöttük
Rákóczi katonái és munkát kereső lengyelek is. Először Derenken, majd a II. világháború viszontagságai miatt el kellett hagyniuk a hőn szeretett falujukat,
Derenket és szétszórva, a szélrózsa minden irányában, B-A-Z megyében telepedtek le. 50 család itt talált új lakhelyet Emőd-Istvánmajorban. A hegyekből a síkságra jöttek. Dúlt a háború, a férfiak a fronton, a nőknek, gyerekeknek, időseknek
kellett megbirkózni ezzel a nehéz helyzettel. No és a magyar nyelv, amit nem
éppen felsőfokon beszéltek, nem volt könnyű dolga az akkori pedagógusoknak.
Bár még beszéljük az archaikus lengyel nyelvet, a podhalei nyelvjárást, de sajnos
egyre kevesebben.
Nagyon fontos volt számunkra ez a találkozó, egy kis színt, változatosságot és
bizonyosságot hozott életünkbe, hogy fontosak vagyunk az Óhazának. A motorosok között volt olyan, aki Lengyelországon kívül Kanadából, Németországból és
Litvániából érkezett, csupán erre az alkalomra. Vendégül láttuk őket a műsorról
szeretett együttesünk a Polska Drenka gondoskodott, amit meghatottan, könnyezve hallgattak meg. Ők pedig lengyel dalokkal köszönték meg az élményt. Meglátogatták templomunkat, ahol lengyelül és magyarul imádkoztunk és énekeltünk.
Ezt követte egy motoros túra Emődre. Az Emőd Város Polgármesteri Hivatalban
Lehóczki István polgármester úr nagy szeretettel fogadta őket. A nap befejeztével
az emődi pincegazdák meghívására a pincéknél jókedvűen fejezték be a napot.
Másnap a reggeli után elbúcsúztak, majd Szlovákiába indultak, onnan haza Lengyelországba.
Emőd város és Istvánmajor apraja-nagyja szinte egy emberként segített, hogy ez a
nap feledhetetlen legyen mindnyájunknak. A motorosok meghatottan
„superlatívusokban” beszéltek erről a találkozóról és a vendégszeretetről, gyakran
emlegetve lengyelül :
„Lengyel, magyar két jó barát.
Együtt harcol, s issza borát.”
Mit tesz a szeretet, az összefogás, az egymásra figyelés stb. Nem kellene többször
gyakorolnunk?
Hálásan köszönjük mindenkinek, aki ezen a csodálatos napon segítségét nyújtott!
Támogatóink : Emőd Város Polgármesteri Hivatala, Emőd Városgondnokság,
Kovács Géza, Ágoston Zoltán és családja, Boldizsár László, Kiss Lászlóné, Kósa
Lajos, Poráczki András, Rémi-Ász Kft., Sinka Anikó, Szűcsné Varga Tünde,
Tamus Krisztián és családja, Vass József.
Köszönettel:
Emőd város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata.
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A Nagy futam
Az Erzsébet program keretein belül nyert pályázat segítségével iskolánk tanulói
részt vettek a május 1-jén megrendezésre kerülő Nagy futamon. Az utazás Budapestre izgalmas és hosszú volt. A felújított Kossuth tér mellett parkoltunk, ahonnan azonnal megláttuk gyönyörű Országházunkat. Az épület lépcsőjén foglaltunk
helyet, mely a Dunára néz.
Amíg várakoztunk, néhány versenyautó suhant el a szemünk előtt. Majd elkezdődött a várva várt légi parádé. Besenyei Péter kezdte a műsort egy látványos produkcióval. Többféle repülőt, helikoptert is megcsodálhattunk napszemüvegeinken
keresztül, amit a tűző és vakító nap miatt viseltünk.
Délben ízletes ebédet kaptunk a Közigazgatási minisztérium épületében. Jóllakott
hassal tértünk vissza helyünkre, ahol Forma – 1-es Red Bull autók száguldását
próbáltuk szemeinkkel követni. A dobhártyaszaggató motorhang bántotta füleinket, de az élmény így is fantasztikus volt. Élőben láthattuk David Coulthard és
Daniel Ricciardo F1 pilótákat.
Szórakozásunkat ajándékok vásárlásával folytattuk, a héliummal töltött lufikkal
tréfálkoztak a nyolcadikosok.
Valamennyien szép és gazdag emlékekkel térhettünk haza. Sajnáltuk,hogy ilyen
hamar vége lett ennek a káprázatos napnak.
Gönczi Petra Virág /6.a/

Föld napja az Óvodában
Mint minden évben, most is sort kerítettünk az óvoda udvarának szépítésére. Április 23-án reggel a gyermekek virágmagokkal, vagy kis virágpalántával érkeztek az óvodába. Tízórai után kimentünk az udvarra, hogy elültessük a
kis növényeket. Virágokat, bokrokat, fákat ültetünk a gyerekekkel és szülőkkel együtt. Köszönjük a szülők segítségét, munkáját és köszönjük a sok virágot, tuját, magokat. Jó volt látni, hogy a gyermekek milyen lelkesen segítenek
a felnőtteknek. Zárásképpen minden csoport elültette a saját tujáját, amit ezentúl nekik kell majd gondozni, ápolni.
A munkában kellemesen elfáradtunk, jól esett az ebéd és az azt követő pihenés. Reméljük, hogy az ilyenfajta tevékenységek elősegítik azt, hogy gyermekeink felnőttként is védeni fogják a környezetüket. Megértve azt,hogy a természet és az ember csak szoros kölcsönhatásban élhetnek.

Juhászné Csrefkó Rita
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Madarak és fák napja
Madarak és fák napja alkalmából az iskola május 10-én rendezett számunkra akadályversenyt. A felső és alsó tagozatos osztályok két külön útvonalon különböző feladatokat teljesítve haladtak a cél felé.
A reggeli gyülekezés után az első állomás a Pincesor utca elején volt, ahol egy verset raktunk ki. Ezután a tévétorony, majd a focipálya felé vettük az irányt ahol madárhangokat kellett felismerni. Itt egy kis játékra is volt lehetőség. Majd a játszótérre mentünk, ahol még három feladat volt. Az Északerdő Zrt. munkatársaitól sok érdekességet
megtudhattunk a témával kapcsolatban, amit játékos feladatokkal vissza is kérdeztek tőlünk.
A verseny végén elfogyasztottuk a finom ebédet.
Egy tanulságos és vidám napot töltöttünk el.
Besenyei Henrietta /4.a/
A rendezvény szervezésében nyújtott segítséget köszönjük támogatóinknak:
Emőd Város Polgármesteri Hivatala; Emőd Város Városgondnoksága; Emődi Pincegazdák Egyesülete; Emődi
Nagycsaládosok Egyesülete; Emődi Főnix Íjász Egyesület; Emőd SE; Emődi Művelődési Ház és Könyvtár; Északerdő Zrt.; Napköziotthonos Konyha; UNIÓ COOP Zrt.; segítő szülők, nagyszülők.

„Természetben-természetrőltermészetesen”
A Föld napja alkalmából rendkívüli kirándulást szerveztünk az óvodásoknak. Természetjáró úti célunk Kisgyőrben a „Parlagi sas” tanösvény volt. A csodás környezetben fekvő település természeti értékeit mutatja be
a tanösvény, amely a Bükki Nemzeti Park szomszédságában található. Jó alkalom volt ez a komplex tapasztalatszerzésre, a környezettudatos szemléletmód alakítására. Kiemelt feladatunk ugyanis az óvodában a gyermeket körülvevő világ megismertetése, a természet szeretetére és védelmére nevelés. Rövid túránk egyes állomásainak felfedezésében túravezető segítette az óvodásokat. A Búb-tetőn szürke marhákkal és a szabad állattartással ismerkedtek meg a gyermekek. Az élményszerző sétán megfigyeltük a parlagi sast, a zöld gyíkot,
különböző jellegzetes virágokat, gyógynövényeket,
bogarakat, jellegzetes kőzeteket, agyagpalát, természeti
képződményeket. Túránk pihenő állomásán papírsárkányt eregettünk a festői szépségű völgyben. Az élmény és látvány mindent felülmúlt. Bár nagyon elfáradva, de feledhetetlen élményekkel, ismeretekkel gazdagodva, a természet erejéből feltöltődve tértünk vissza a
hétköznapokba.

Mészárosné Virág Orsolya
munkaközösség vezető

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.
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Mezei futás diákolimpia megyei döntő
eredményei:
3000 méter
6. Tintér Renátó 7.b
10. Nagy Zsolt Dániel 8.b
2000 méter
6. Bódi Dávid 5.a
10. Bódi Nikolett 7.b
IV. korcsoport
8. Fiú csapat
Borsodi Dominik 8.b
Nagy Zsolt Dániel 8.b
Tintér Renátó 7.b
Emődi Dávid 7.b
III. korcsoport
4. Fiú csapat
Bódi Dávid 5.a
Szkaliczki Dániel 6.b
Szarka Patrik 6.b
Tintér László 6.b
Vályi Rafael 5.b
Atlétika megyei diákolimpia:
Egyéni összetett – hárompróba
3. Kerekes Tamás 4.b

Egyéni összetett – ötpróba
8. Nagy Zsolt Dániel 8.b
II. korcsoport
4. Fiú csapat
Kerekes Tamás 4.b
Németh Gergely 4.b
Rózsa Levente 4.b
Ernes András 4.a
Báki Tamás 4.a
Rémiás Bálint 4.a
4x 1000 méter váltó 3. hely
Bubenkó Norbert 7.b
Emődi Dávid 7.b
Tintér Renátó 7.b
Nagy Zsolt Dániel 8.b
Távolugrás
3. Nagy Zsolt Dániel 8.b

Felkészítő nevelők: Csákiné Németh Ida
Veszprémi Orsolya
Alencsik László

Gratulálunk!

Kislabdahajítás
8. Lévai Ramóna 6.b
100 méter
9. Petruska Petra 6.b
600 méter
7. Bódi Dávid 5.a
1500 méter
5. Bódi Nikolett 7.b

Tehetséges tanulóink ebben a tanévben is jeleskedtek különböző szintű tanulmányi versenyeken. Különösen büszkék vagyunk a megyei és országos szintű eredményeinkre.
Teleki Pál Országos Földtan- Földrajzverseny
megyei 1. helyezés: Rémiás Aliz- 7.b- or szágosr a jutott /felkészítő: Tóth Ber talanné/
megyei 9. helyezés: Csécsi Zsombor- 7.a /felkészítő: Gar anczné Nagy Ildikó/
Tisza-tavi verseny országos fordulóján 6. helyezést ért el:
Gönczi Petra-6.a
Nagy Kristóf István- 6.a
Medgyesi Gyula- 6.b /felkészítő: Szakál István/
Curie környezetvédelmi emlékverseny országos döntőjén az előzetes feladattal 1., összesítetten 13. helyezést ér t el:
Kádas Lilla 4. b
Kassai Dániel 4. b
Sándor Alexandra 4. b /felkészítő: Szűcsné Kovács Tünde/
Mozaik levelező tanulmányi verseny angol nyelvből – 1. helyezés és országos 23. hely:
Medgyesi Gyula 6.b
Bendegúz levelező tanulmányi verseny matematikából 1. hely és országos 11. hely :
Ludman Csaba 3.a /felkészítő: Stefánné Cser jési Katalin/
További sport- és tanulmányi versenyeredményink megtekinthetőek iskolánk honlapján: www.rakoczi-emod.sulinet.hu

Rémiás Aliz 7. b osztályos tanuló így emlékezik a 3 napos országos döntőre:
Május 9. és 11. között részt vettem a Teleki Pál Országos Földtan- Földrajzverseny utolsó, országos fordulóján, miután a
megyei szinten első helyezést értem el. A versenyt Tatán rendezték, Ági nénivel nagyon sokat készültünk. Az első napon,
pénteken a megnyitó után az írásbeli résszel kezdődött a megmérettetés. Szombaton délelőtt egy terepgyakorlaton mutatták be a
környék felszíni formáit, kőzeteit és egyéb hasznos tudnivalókat, amit utána totó formájában számon is kértek. Délután szóbeli
vizsga következett, egy tételként kihúzott témáról kellett beszélni. A versenyt vasárnap eredményhirdetés zárta. 20. helyezést
értem el, de büszke vagyok, hogy megyénket én képviselhettem egy ilyen rangos versenyen.
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A Művelődési Ház rendezvényei
KABARÉ. A Polgármesteri Hivatal Díszterme adott ott- ÍRÓ-OLVASÓ találkozó. Víg Balázs, a Móra kiadó
hont már két kiváló klasszikus kabarénak. Először, még tavaly
decemberben, Hacsek és Sajó „látogatott” Emődre. Most pedig
- többek között - Nóti Károly, Molnár Ferenc, Peterdi Pál jeleneteiből összeállított előadáson nevethetett a közönség. A előadássorozatnak még nincs vége. Július 18-án 20.30-tól a
Charley nénje című népszerű zenés darab kerül bemutatásra, a
szabadtéri színpadon. Valamikor ősszel pedig egy kamaradarab
a díszteremben. Minden előadásra a belépés díjtalan! Mindenkit várunk szeretettel!

gyermekkönyv-szerzője,
volt
a
vendégünk
a
gyermekkönyvtárban. 17 órára megtelt bajuszos gyerekekkel a
terem. Az író interaktív módon keverte a felolvasást a játékkal.
Minden gyerek bajuszban érkezett és aktív részesei voltak a
délutánnak. Szeretnénk még több ilyen hasznos és egyben
szórakoztató programot szervezni, mert az olvasóvá nevelést
kisgyermekkorban kell elkezdeni.

Majális Emődön
Régi hagyomány, hogy május első napjaiban különböző programokat szerveznek az emődi pincék
között. Az idén, az Emőd Város Önkormányzata és az Emődi Pincegazdák Egyesülete által, május
3-án szombaton került sor a majális megtartására ahol a Nagycsaládosok Egyesülete is versenyeket
szervezett. Kedvezően értékelhető, hogy a korábbiakhoz viszonyítva lényegesen többen látogattak
ki a majálisra.
A programok között az akadályversenyeken túlmenően szerepeltek a Csillagpince szabadtéri színpadán az óvodások, iskolások. Meghallgathattuk és láthattuk a Kisforrás együttest, Antal Sándor
nótaénekes, Barátság Nyugdíjas Klub, Emődi Brass Együttes, és a Vityuka Néptáncegyüttes műsorát. A látogatók számára újszerűen hatott az Emődi Pincegazdák Dalárdájának fellépése. A felnőttek és gyermekek élvezettel hallgathatták a Szikszói Humorbajnokságon elhangzottakat, és „Kató
néni” Ihos József humorista előadását.
Különösképpen a gyermek és fiatalok részére állandó programként szerepelt az ingyenes ugróvár
és trambulin. Az érdeklődőket térzenével, népművészeti vásárral, ügyességi játékokkal, büfével,
igazi századfordulós hangulattal várták.
A pincegazdák egyesülete Poráczki András vezetésével pincesori főzőversenyt is szervezett. Akinek nem volt pincéje a pincefaluban, azok részére is főzőhelyet biztosítottak. A bírálóbizottság a
főzés helyén bírálta el a versenyzők által főzött ételeket.
A délutáni órákban került sor a néhány nappal korábban megtartott borverseny eredményhirdetésére, az oklevelek és ajándékok átadására. A fentieket követően a vendégek és a pincegazdák egyesületének tagjai visszavonultak a Csillagpincébe és megkóstolhatták az egyesület által kínált babgulyást és egyéb harapnivalókat, majd utána újra zenés szórakoztató programok következtek. Talp alá
való zenét szolgáltatott a KGST BLUES Bland. A zenés, táncos szórakozás közben a vendégek
finom borokkal hűsíthették szomjukat.
Elmondható tehát, hogy az idén is kitűnő ételekkel, italokkal, kulturális, zenés programokkal várták
a családokat, a kikapcsolódni vágyókat május 3-án az emődi pincék között. A rendezvényen, - a
hagyományokhoz híven -, ezúttal is családközpontú programokon vehettek részt az emődiek, valamint a barátok és ismerősök.
Emőd, 2014. május

Czecze József
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IV. Rátkai Töltött Káposzta fesztivál
2014.05.17.
A Bükkaljai Alkotók Közhasznú Egyesülete szervezésében 43 fővel vettünk részt a
fesztiválon.
A főzésbe is beneveztünk és lehetőséget kaptunk a termékeink árusítására. Délben
jó ízűen fogyasztottuk a csapat által főzött káposztát, de a többi csapat remekeit is megkóstoltuk. A rendezvény a gyönyörű környezetben zajlott, ahol megismertük a sváb
hagyományokat és főzési szokásokat. Ez a kis település több nemzetközi településsel
tart testvéri kapcsolatot. Kis csapatunk nagyon jól érezte magát és jól szórakozott
az egész napos programon.
Kicsit fáradtan, de nagy élményekkel tértünk haza.
B.A.K.E. vezetősége

Pünkösd ünnepére készül a keresztyén világ. Ez az ünnep
neve jelentése szerint az ötvenedik (nap) húsvét után. Piros
betűs ünnep a piros Pünkösd napja. Itt a tavasz, integet a
nyár, újabb két nap, ami szabad. Újabb hosszú hétvége, amire
valamit tervezni kell. Otthon a gyermek, a család; az összezártság feszültségforrás. Inkább menjünk – gondolják sokan.
A Pünkösd keresztyén ünnep, talán a naptár őrzi csak látványosan, hogy Európa keresztyén. Pedig ez az ünnep az egyik
legszebb ünnepünk. A mennybement Krisztus ígérete szerint
nem hagyta magukra a tanítványokat, hanem elküldte az Ő
Szentlelkét.
„Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” – olvassuk a Bibliában
(2Kor3,17). Rólunk szól, Isten nem akar gúzsba kötni, szabaddá akar tenni az Ő Lelke által. A szabadságról annyi minden eszembe jut.
Először is az, hogy mi mindentől akarunk szabaddá lenni.
Eljátszom a gondolattal, de jó lenne szabadnak lenni a szülőktől, a főnöktől, a hitelektől, a tradícióktól és sok-sok
egyéb kötöttségtől. De jó-e ez a nagy szabadság? Ahol már
nem látod a határokat, minden olyan zavaros.
Isten szabaddá akar tenni a bűntől. Ezért küldte el Jézust ebbe
a világba, hogy bűneink terhét felvigye a keresztre, és bennünket soha többé ne nyomasszon. Amit Isten megbocsátott,
azt Neked is meg kell bocsátanod, kedves Olvasó! Nem
könnyű, nehéz belső munka. Meg kell bocsátanod másoknak
és önmagadnak is. Miért? Mert ez Isten bocsánatának a feltétele, ezt kéred, amikor imádkozol: „bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”.
Másodszor tanulgatnunk kell, hogy mi mindenre vagyunk
szabadok. Isten úgy gondolkodott felőlünk, hogy a magunk

dolgában döntsünk mi magunk. Nem vagyunk bábuk, zsinóron
lógó marionettek. Szabadok vagyunk, hogy a nagy életre szóló
döntéseinket meghozzuk. Nagy életre szóló döntés lehet az, hogy
mi a hivatásod, ki lesz a hitvestársad, ki lesz az Istened, hogyan
valósítod meg az álmaid? Ezeket meg kell hozni, nem kikerülhető, sőt nem helyettesíthető semmilyen más ál-döntéssel. Nem
annak kell lennie életre szóló döntésnek lennie, hogy mit tetováljunk magunkra, vagy elmosva a nemi határokat merünk-e szakállas nőként egy fesztiválon fellépni. Mindezek ál-döntések,
egyáltalán nincs akkora súlyuk, mint amekkorának tűnnek első
látásra.
A „szabadság Lelke”, a pünkösdi Lélek megszabadít az áldöntések kényszerétől és felszabadít az igazi, nagy életre szóló
döntések meghozatalára. Erre az igazi szabadságra felbátorodva
üljünk Pünkösd Ünnepeket!
Kósa Enikő
református lelkipásztor

"Az Emődi Református Templomért" Alapítvány kur atóriuma ezúton köszöni meg mindazoknak, akik az elmúlt 11
évben személyi jövedelemadójuk 1%-át és adományaikat felajánlották. A befolyt összeget mindig az alapítványi okiratban
megfogalmazott céloknak megfelelően a templomfelújításra
költöttük. Isten áldását kívánjuk további szándékukra, hogy
Emőd népe gazdagodjon műemlék templomunk megújulásával.
„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róm8,15)
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Meghívó
Az Emõdi Polgári Kör és az
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a

Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából
rendezett megemlékezésre
és koszorúzásra,
2014. június 4-én, szerdán 18 órára
a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.
Jöjjön el Ön is, emlékezzen velünk, várjuk!

Emődi Művelődési Ház és
Könyvtár
júniusi programja
Június 19 . csütörtök 17 óra

Emődi Gasztro Klub

főleg Emődön 1960-as évektől fokozatosan növekedni
kezdett a bűncselekmények száma, különös tekintettel a
súlyos cselekményekre és a rendkívüli eseményekre.
Másrészt a TV-ben abban az időben indult folytatásokban a Mikszáth Kálmán; „Fekete város” című kaland
regényéből, Zsurzs Éva rendezésével. az MTV által 1971
-ben gyártott sorozat játék.” – írja Czecze József a könyvében, de élőben hallgatni a történeteket sokkal érdekesebb.
A fekete város után az első világháborús események következnek. Várunk mindenkit, akinek van egy régi képe,
története, vagy csak szeretné velünk feleleveníteni a múltat.
Moderátor: Czecze József
/Helyszín: Igazgatási Épület emeleti tárgyalója/

Minden hónap második csütörtökén.
Egészséges ételeket szeretnénk enni, szeretnénk jól érezni magunkat a bőrünkben és szeretnénk tiszta, rendezett
környezetet magunk körül. Környezettudatos életmódot,
az egészségmegőrzést, bio növényvédelmet zászlajára
tűző cég lesz a vendégünk.
Szeretettel várjuk a gasztronómia, az egészséges táplálkozás, az önfenntartás és a hagyományőrzés iránt érdek- Június 24. kedd 10 óra
lődőket.
Emődi baba-mama klub
/Helyszín: Igazgatási Épület emeleti tárgyalója/
Minden hónap harmadik keddjén.

E havi vendégünk Kovács-Némethi Anikó klinikai gyermekpszichológus
Szeretettel várjuk az anyukákat és a gyerekeket!
Emődi Helytörténeti Klub
Helyszín: Igazgatási Épületben található
Minden hónap harmadik csütörtökjén.
Gyermekkönyvtár/
„Emőd „Fekete város” gúnynév elterjedésének – véleményem szerint - kettős oka volt. Egyrészt a járásban, de

Június 26. csütörtök 17 óra

A zeneiskola felhívása!
A Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
tanévzáró ünnepélye
2014.június 7-én, szombaton 10.00 órakor
lesz az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulájában.
A Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskolába a 2014/2015-ös tanévre új növendékek
beiratkozása:
2014. június 10-én, kedden 11.30-tól 16.30-ig lesz, a Zeneiskola épületében.
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Meghívó
A Városi Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel meghívja a város apraját és nagyját

SZÜNIDŐKÖSZÖNTŐ Partijára
2014. 06. 21-én 15-órára a Polgármesteri Hivatal melletti térre.
Program:
15.00 Bohócműsor

16.00 Helikoffer együttes

17.00 Táncbemutató

18.00 Dred és Doris

19.00 HIEN

Arcfestés, lufibohócok, ingyenes óriáscsúszda és mászófal, kézműves foglalkozások, aszfaltrajzverseny, étel-ital, finomságok és még sok-sok meglepetés a legkisebbektől a nagyobbakig mindenkinek.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A programváltozás jogát fenntartjuk!

SUDOKU

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.
MÁJUSI FORDULÓ KÉRDÉSEI:
1. Mikor adták át az új iskolát? Ki volt a díszvendég az avatáson?
2. Ki adta át a városavatáson a polgármester úrnak a Város kulcsát?
3. 2000-ben ki adta át a millenniumi emlékzászlót, és ki lett a zászlóanya?
4. Hogy hívták a Szederinda zenekar vezetőjét?
5. Az 1950-es években hol volt Emődön a „Hangya Szövetkezet” ( pontos címe), és ki volt a vezetője?
5+1 Mikor sütöttük ki a Guinness rekordot, és hivatalosan hány fő sütött
egyszerre, egy időben szalonnát? +/- 50 fő eltérés.
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A Szépítész szalon széleskörű szolgáltatással várja
vendégeit!
Női, férfi és gyermek fodrászat.
Pedikűr-manikűr, műköröm építés, géllakkozás.
Szolárium.
Fodrász: Rádai Anna tel.szám:0670/5051021.
Körmös: Borosné Anita tel.szám:0620/5210048.

BALLAGÁSI AKCIÓ!

Június 01-15-ig, ha nálunk csináltatod a
hajad és körmöd
10% kedvezményt kapsz!
Sok szeretettel várja vendégeit:
Anna és Anita

M E G NY Í L T
Rózsika Virág- és terményboltja
Emőd, Dózsa Gy. utca
21. szám alatt.

Állateledel, Szentistváni tápok, termények, folyamatosan bővülő termékkör.
Nyitva: H-P: 8-17,
szombaton:8-12 óráig.
Telefon: 06/30/899-9740

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

Tel.: 06-70/3673-716

MEGEMLÉKEZÉS
„Fogom a kezed, és néztünk egymásra némán,
te egy szót sem szóltál,
ajkadon se szó, se fájdalom.
Búcsú nélkül hagytál itt, mentél utadon.
Velünk itt maradt a néma fájdalom.
Megpihen két dolgos kéz.
Drága férjem, drága édesapa Isten Veled.”
Fájó szívvel emlékezünk a napra, amikor a szerető férj,
édesapa
Rádai Ferenc /1958-2013/
2013. május 13-án örökre itt hagyott bennünket.
Bánatos felesége, és fia Ádám
Úgy ment el, ahogy élt, csendben, szerényen.
Drága lelke nyugodjon békében.
MEGEMLÉKEZÉS
„Nagyon akartam élni még,
Érezni szívetek melegét!
Legyőzni a betegséget,
Legyen enyém még az élet.
De búcsú nélkül kellett mennem,
Őrizzetek meg szívetekben.”
TÓTH GYULA halálának 2. évfordulójára.
Felesége és gyermekei: Gyula, Emőke és Teréz

