Rémhír, miskolci rendelet, lakossági fórum
Ismét rémhír járta és járja be városunkat, mely szerint a Képviselő-testület, és magam is nemkívánatos családokat telepítünk Emődre. Sőt, én még r áadásul pénzér t. Sajnálatos módon nem először ter jesztenek ilyet. Így a választások előtt még inkább megerősödik a hangulatkeltés és a hazudozás. Természetesen eddig sem volt és most sem igaz
az egészből semmi. Épeszű ember ilyet nem hogy nem tenne, de még csak nem is gondolna.
Talán több szót nem is érdemelne az ügy, azért néhány megjegyzés.
- Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában lakás, így ideköltöztetni sem tud senkit.
- A város költségvetésében soha egy fillér nem volt és nem lesz ilyenre.
- Sok idegen, több ezer ember fordul meg évente a város hivatalaiban. Legtöbben a Gyámhivatalban, az Okmányirodában és a Rendőrőrsön intézik naponta ügyeiket. Mindennek semmi köze a rémhírekhez.
Úgy gondolom a választásokhoz közeledve szándékos hazudozás kezdődött, melynek célja a hangulatkeltés, indulatok
gerjesztése, a város közösségének megosztása, bomlasztása. Sajnos, mint általában mindig, a rémhír terjesztőinek személyét csak találgatni lehet.
A város lakosságát élénken foglalkoztatja a Miskolc Város Közgyűlése által elfogadott 13/2014. (V.12.) rendelet,
annak is a 4. §-a:
„A pénzbeli térítés maximális összegét az 5. számú melléklet határozza meg. A piaci alapon bérbe adott (korábban versenyeztetett) lakások esetében térítési díj nem fizethető. Az alacsony komfortfokozatú lakások esetében pénzbeli térítés csak
akkor fizethető, ha a bérlő a város közigazgatási határán kívül vásárol lakóingatlant és ar r a 5 éves időtar tamr a
elidegenítési, és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az önkormányzat által. Önkormányzati érdekre való tekintettel a komfortfokozatbeli korlátozástól a Városgazdálkodási, és -üzemeltetési Bizottság eltérést engedélyezhet.”
E szerint Miskolc anyagilag ösztönzi a többnyire szociálisan problémás családok városon kívüli lakásvásárlását, melyet
akár kitelepítési szándéknak is nevezhetünk.
Még egyetlen kitelepítés sem történt a rendelet alapján, és jelenleg a rendelet ezen részének törvényessége is kérdéses.
Emőd Város Képviselő-testülete mindent megtesz annak érdekében, hogy sem Miskolcról, sem máshonnan problémás
egyének, családok ne költözzenek a városba. De hangsúlyoznom kell, Emődön lakóingatlanhoz jutni csak magánforgalomban lehet. Az adás-vétel az önkormányzat felé semmilyen bejelentési kötelezettséggel nem jár.
Ha lehet még nagyobb körültekintéssel adjanak el ingatlant, és ha problémás beköltözőkről van tudomásuk, azonnal tájékoztassák az önkormányzatot.
Csak közösen tudunk eredményesen fellépni az ilyen esetekkel szemben!
Az összefogás mindannyiunk érdeke!
Július 15-ére fórumra hívtam a város lakosságát ebben a sokakat érdeklő témában. Indokolta ezt a nagyszabású
aláírásgyűjtés is, melyből az önkormányzatot teljesen kihagyták. A mai napig nem tudom mi volt a célja, hová kerültek
ezek a gyűjtőívek.
Az ügy jelentőségére való tekintettel a fórumra kettő kivételével minden képviselő eljött. Egyikük jelezte távolmaradását
kismamai teendői miatt.
Szép számban részt vett a lakosság is, sokan hozzá is szóltak a témához, de a rémhír terjesztői nem vállalták a nyilvánosságot. A néha indulatos hozzászólásokat sem nélkülöző fórumon a képviselők mélységesen elítélték és cáfolták a városban aljas módon terjesztett hazugságokat. De ugyan így elítélték Miskolc kitelepítési szándékát is.
A lakossági fórumot követően levelet írtam Miskolc polgármesterének, ebben kérem, hogy a közgyűlés vonja vissza rendeletük azon részét, amely más településekre hátrányos lehet.
Lehóczki István sk.
polgármester
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Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
június 26-án tartotta meg munkaterv szerinti ülését.
Képviselő-testület ezen az ülésen megtárgyalta és elfogadta a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót,
majd ezt követően a polgármester tájékoztatóját a 2014.
évi beruházásokról, felújításokról.
Képviselő-testület határozott az ÉMOP-4.1.1/A-12-20130114 azonosító számú „Egészségügyi alapellátások fejlesztése Emődön és Bükkaranyoson” című projekt eszközbeszerzéséhez, továbbá az ÁROP-1.A.5-2013-20130054 azonosító számú „Szervezetfejlesztés Emőd Város
Önkormányzatánál című projekthez kapcsolódó eszközök
beszerzéséhez szükséges árajánlatkérésekről.
Képviselő-testület a továbbiakban megtárgyalta az emődi
születésű, 1849. március 24-én Losoncz városában hősi
halált halt Debrődi János huszárőrmester síremlék másolatának felállítására vonatkozó javaslatot. Képviselőtestület úgy határozott, hogy csak az emlékmű költségeinek ismeretében dönt az emlékműállítás ügyében.
Képviselő-testület
a
továbbiakban
döntött
a
„Fotovoltikus rendszerek kialakítása” című KEOP pályázat megírásáról és benyújtásáról. Ez a pályázat a Polgármesteri Hivatal és a Napközi Otthonos Óvoda épületére
napelemek elhelyezéséről szól. A napelemekkel csökkenne az intézmények energia költsége. A pályázat kedvező
elbírálása esetén a projektről részletes tájékoztatást
adunk.
Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Tanyagondnoki Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót, ennek kapcsán a testület elismerését fejezte ki
Rémiás István falugondnoknak.

Ezt követően a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az Emődi Gyermekálom Óvoda 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolót, majd felkérte az intézmény vezetőjét, hogy vizsgálja meg egy bölcsődei csoport létrehozásának tárgyi, személyi és pénzügyi feltételeit, és az augusztusi ülésen terjessze azt a Képviselőtestület elé.
A továbbiakban a testület módosította az Onga és Társult
Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodását, valamint a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását.
Képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy a 2014.
évi szociális juttatások terhére 5.000,-Ft/fő beiskolázási
segélyt nyújt a harmadik évfolyamtól a tizenharmadik
évfolyamig, és a szakképzési évfolyamokon nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, de ingyenes tankönyvellátásban nem részesülők tanulók, valamint a
2014. október 14-ig benyújtott iskolalátogatási igazolások alapján, a nappali tagozaton főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytató hallgatók részére. Az óvodások
2014. szeptember és október havi étkezési térítési díját a
Képviselő-testület átvállalja az Önkormányzat költségvetésének terhére.
A különfélék között a Képviselő-testület megtárgyalta a
Miskolc Város Közgyűlésének döntése kapcsán kialakult
helyi szociális kérdéseket.
Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. A zárt
ülés napirendje a PRO URBE díj odaítélésére érkezett
javaslatok megtárgyalása volt.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a
közigazgatás érdekében huzamosabb időn
keresztül végzett kiemelkedő munkája
elismeréséül, a Közszolgálati Tisztviselők
Napja alkalmából
A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT Érdemjel
arany fokozatát adományozta
Kiss Lászlóné aljegyző asszonynak.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző
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Szelektív hulladékgyűjtő
edények átvétele!
Emőd Város Önkormányzata értesíti a tisztelt lakosságot, hogy
azok akik a megjelölt időpontban nem vették át a szelektív hulladékgyűjtő edényzetüket, a továbbiakban a Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztályán ügyfélfogadási időben átvehetik.
Hulladékürítési napok!
A kommunális hulladék – (kék kukák) – ürítési időpontja változatlan!
A
szelektív
hulladékgyűjtők
első
ürítési
időpontja:
2014.07.31. Ezt követően az ürítés 2 hetente – csütörtöki napokon
- történik.
Zöldhulladék gyűjtőzsák első ürítési időpontja: 2014.08.07. Ezt
követően az ürítés 2 hetente – csütörtöki napokon - történik.
A 2014. évi hulladéknaptár a www.emod.hu honlapon elérhető.

Felhívás!
Tisztelt szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolai
étkeztetés
igénybevételéhez
szükséges
igénylőlapokat
átvehetik
ügyfélfogadási
napokon a Polgármesteri Hivatalban vagy
letölthetik a www.emod.hu honlapról.
Leadási határidő: 2014. augusztus 10.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Térkövezés Emődön
A közfoglalkoztatási program keretében június hónapban elkezdődött a térkő-gyártás, miután megérkeztek az
ehhez szükséges berendezések /rázóasztal, betonkeverő, sablonok, stb/, és anyagok.
Mára már mintegy 5000 db elkészült ezekből, illetve a napokban elkezdődött a Polgármesteri Hivatal előtti
parkban ezek kihelyezésének előkészítése.
A program végrehajtásában 30 fő közfoglalkoztatott vesz részt 5 hónapon keresztül, a program támogatott
összköltsége 16,5 m Ft. A program befejezése után a térkő gyártásához szükséges eszközök a Városgondnokság
tulajdonában maradnak, ami lehetőséget biztosít a továbbiakban újabb járdák, sétányok, díszburkolatok
kialakítására, felújítására, valamint a lakosság részéről esetlegesen felmerülő igények kielégítésére önköltséges
áron.

A képen az első saját gyártású térkövek láthatóak:
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A Reményi Ede Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola
2013/2014-es tanéve

A
2013/2014-es
tanévben
104
növendék
tanult
intézményünkben.
Tanári karunk egy kedves kolléganővel gyarapodott
szeptembertől. Zsalakovics Éva vette át tőlem a fuvola tanszak
nagyobb részét, mivel az intézményfenntartónk nem
engedélyezte a túlórában történő tanítást. A tanszak életében a
tanárváltás nem okozott törést, kitartóan, igen szorgalmasan
tanultak a kis fuvolások az új tanárnőnőnél is.
Novemberben pedig lehetőséget kaptunk iskola titkár
alkalmazására. Kövér Barbara nagyszerűen látja el feladatát,
nagy segítségünkre van az adminisztratív feladatok
megoldásában.
A tanévünk szeptemberben rendhagyóan indult, alapos
szervezési munkát igényelt. A zeneiskola épületeinek
energetikai felújítására is sor került. A tavalyi tanév végén az
összes termet teljesen ki kellett üríteni, majd szeptemberben
mindezt visszaszállítani, elrendezni. Mivel késéssel vehettük
használatba a tantermeket, a tanév eleji szokásos szervezési
feladatokat az általános iskolában végeztük el, melyet ezúton is
köszönünk az általános iskola vezetésének.
Köszönöm
a
Városgondnokság
munkatársainak
és
kollégáimnak is a sok munkát, amivel a költözködés járt. De
érdemes volt a sok kellemetlenséget elviselni, mert gyönyörű,
új tantermekbe költözhettünk vissza.
A „B” épületben kialakítottunk egy hangversenytermet, a
Reményi Ede termet, ahol a tanszaki hangversenyeket,
vizsgákat, anyák napi hangversenyeket tudjuk megrendezni. A
dekorációt saját tervünk alapján, többnyire mi magunk
készítettük el. Köszönetet mondunk Fekete Tibor
alpolgármester úrnak, aki ismét felajánlotta képviselői
tiszteletdíját, így tudtunk beszerezni 40 db új széket a közönség
részére.
Ebben a tanévben a térítési díj, illetve a tandíj összege nem
változott, a 2012/2013-ban érvényes térítési díjat kellett a
szülőknek befizetniük.
Az emődi Önkormányzat, függetlenül attól, hogy már nem a
fenntartónk, az emelt térítési díj fizetésére kötelezett
növendékek első félévi térítési díját ebben a tanévben is
átvállalta. Köszönet a Képviselő Testületnek, hogy
megszavazta, így segítve az emődi gyerekek zenetanulását, a
szülők anyagi terheinek csökkentését.
A különböző tanszakokon tanuló növendékek létszáma:
Furulya
9+1 növendék 2.hangszerként
Zongora
8+2 növendék 2.hangszerként
Fuvola 22
Klarinét
11
Hegedű
14
Trombita
12
Tenor
4
Tuba
1
Ütő
23
Összesen: 104+3 kéttanszakos növendék
A tavalyi tanévhez képest a fuvola és hegedű tanszakon
emelkedett a tanulói létszám.
Tanév közben 2 növendék maradt ki, 2 gyermek félévkor
beiratkozott. Így a tanévvégi növendéklétszámunk maradt 104.
Három növendékünk második hangszert is tanult:
 Báder Laura hegedű-zongora
 Gönczi Petra Virág zongora-furulya
 Seres Norbert fuvola-zongora

Eszerint zongora és furulya tanszakon is 10-10 növendék
tanult zeneiskolánkban.
Eredményes alapvizsgát tett a tanév végén 6 növendékünk:
 Kalafusz Ivett – fuvola
 Bóta Nikoletta – zongora
 Fekete Szabolcs – tuba
 Nagy Dániel – tenor
 Lupkovics Marcell – ütő
 Szűcs Ádám – ütő
Így ők jövőre folytathatják zenei tanulmányaikat a
továbbképző osztályokban.
Zeneiskolai tanulmányaikat befejezve, a továbbképző
évfolyam utolsó, 10. osztályát négy növendékünk végezte el:
 Kercsmarik Dorina fuvola
 Kucsa Timea fuvola
 Vályi Nagy Zoltán ütő
 Borbély Ádám trombita
Gratulálunk nekik, és egyben köszönjük 10 éven keresztül tartó
kitartó szorgalmukat.
Ebben a tanévben is számos alkalommal eredményesen
szerepeltek növendékeink:
 Emődön Idősek napján
 Véradó ünnepségen
 Városi adventi ünnepen
 Parasznyán az V. Megyei Csengettyű Találkozón
 Sárospatakon a XIV. Megyei Rézfúvós Versenyen
 Emődön az iskolai játszótér avatáson
A Mezőkövesden megrendezett XIV. Zeneiskolai Tanárok
Kamarazenei Találkozóján Kaulics-Nagy Zsófia képviselte
iskolánkat, nyékládházi fuvola tanár kolléganőnkkel, Krajnikné
Móri Mariannal.
Hagyományosan megrendeztük növendék hangversenyeinket:
- XIV.
Adventi
Hangverseny
a
Református
Templomban
- Karácsonyi Növendékhangverseny
- Karácsonyi, s tavaszi óvodai hangversenyek
- Barátság Nyugdíjas Klub tagjai is hallhatták
hangszereseinket karácsonykor,
- Római Katolikus Templomi hangverseny
az Anyák napi hangversenyen a legfiatalabbak, az
alsó tagozatos gyerekek köszöntötték hozzátartozóikat
virág helyett egy-egy zeneszámmal.
- Görög Katolikus Templomi hangverseny
- Tanévzáró hangverseny
Fúvószenekarunk ebben a tanévben is többször szerepelt:
- Miskolc – Szinva terasz térzene
- Krakkó-Fúvószenekari Találkozó
- Balatonlellei Borhét
- Sajószentpéter - Bányász Fúvószenekarok Országos
Találkozója
- Mezőkeresztes - Város Nap
- Emőd augusztus 20-i ünnepén térzene
- Harsány- Szüreti nap
- Emőd - szüreti felvonulás
- Emőd - októberi városi ünnepség
- Emőd - márciusi városi ünnepség
- május 1.-i zenés ébresztő
- Emődi Pincegazdák majálisán térzene
- Tanévzáró ünnepély
Köszönetet mondunk az emődi Önkormányzatnak, hogy az idei
költségvetési évben is nagyobb összeggel támogatja
zenekarunkat. Így Balatonlellén a fúvószenekari tábort ismét
meg tudjuk rendezni idén nyáron is, augusztus 2-tól 9-ig.
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A VI. Észak-Magyarországi Klarinét Találkozót sajnos ebben a
tanévben nem tudtuk megrendezni, mivel a KLIK Miskolci
Tankerülete nem tudta támogatni.
Másik nagy rendezvényünkre, a Muzsikáló Vidék Találkozóra,
ami az idén már a 10. volt, megkaptuk a Tankerület anyagi
támogatását, így februárban 15 zeneiskola növendékei, tanárai
találkozhattak nálunk, s hallhattuk bemutató hangversenyüket.
Az alábbi településekről jelentkeztek a zeneiskolák:
Bodroghalom,
Dédestapolcsány,
Emőd,
Felsőnyárád,
Felsőzsolca, Kazincbarcika, Mályi, Mezőkövesd, Miskolc,
Nyékládháza, Ózd, Sajószöged, Szendrő, Szerencs, Zádorfalva.
Idén is köszönjük a kedves szülők egész évben nyújtott
segítségét, támogatását, mely nélkül nem lehetne eredményes
munkát végeznünk.
A
tanévben
legkiemelkedőbb
teljesítményt
nyújtó
növendékeink jutalomkönyvet kaptak:
Fuvola tanszak: Ragályi Tamar a, Szaniszló Br igitta,
Gönczi Patrícia, Veres Pálma, Herczeg Sára, Barancsi
Viktória, Tóth Zita, Bukta Bernadett
Zongora tanszak: Far kas László Pál, Far kas Péter Ádám,
Gönczi Petra Virág, Tergalecz Dóra

Rézfúvó tanszak: Iski Ákos,Nagy Dániel, Kondi J ános,
Nagy Kristóf István
Klarinét tanszak: Gaál Zsuzsannna Mia, Petr uska Petr a,
Gácsi Napsugár, Papp Dániel, Tóth Lilla, Farkas Panna
Furulya tanszak: Nagy Eliza Eszter
Ütő tanszak: Szűcs Ádám, Lupkovics Mar cell
Hegedű tanszak: Komlósi Or solya, Báder Laur a, Tintér
Karina, Mátyás Katalin
A tavalyi tanévben kaptak először végzős növendékeink névre
szóló, fából készült emlékkönyvet, ezt ebben a tanévben is
odaajándékoztuk a zeneiskolai tanulmányaikat teljes egészében
befejező növendékeknek:
 Kercsmarik Dorina fuvola
 Kucsa Timea fuvola
 Borbély Ádám trombita
 Vályi Nagy Zoltán ütő
Reméljük, sokáig megőrzik, s szeretettel gondolnak az emődi
zeneiskolára, tanáraikra.

Hangos siker, vastaps!

hallják az utolsó sorban. Mindez komoly feladatok elé állított
minket és nehéz perceket okozott a kezdés előtt. A díszleteket
kamion hozta, és egy komoly csapat rakta össze; a színészek
több helyről jöttek hozzánk, volt, aki másik előadásról
érkezett. Nyilván ennek komoly anyagi vonzata is van.
Köszönet Emőd Város Önkormányzatának, hogy olyan
költségvetést biztosít a rendezvényekre, amely ezt lehetővé
teszi. Továbbá köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában
a munkájával hozzájárult, hogy ez az este megvalósuljon. A
lelkesedést látva, szeptember elején valami hasonlóra várjuk
majd az érdeklődőket.
Úgy gondolom ez volt az az este, amikor egy év után újra
megéreztem, hogy miért is jöttem ide: élményeket nyújtani,
igényesen szórakoztatni és visszahozni a „művházat” a
köztudatba. Mert nem kell „HÁZ” ahhoz, hogy egy
településen aktív kulturális élet legyen. Ahhoz az emberek
kellenek!
Jöjjenek minél többen legközelebb is!

Fantasztikus estét töltöttünk el együtt az első szabadtéri
színházi előadás alkalmával Emődön.
Koncertek,
hagyományos
szabadtéri
rendezvények,
főzőverseny, Szent István napi vígasságok és tűzijáték mellett
újdonság volt a város életében egy ilyen. „Színházi”
széksorok, igazi nyári színházi hangulat.
Izgultam, vajon megtelik-e a nézőtér, de nem csalódtam az
emődiekben. Hatalmas érdeklődés és őszinte öröm, vidámság
lebegett a levegőben. A kipakolt székekből tudom, hogy közel
háromszázan voltunk kíváncsiak az előadásra, és a harsány
nevetés a nézőtérről elárulta, hogy mindenki remekül érezte
magát. Volt több nagy csend is, és az egyiknél egy gólya szállt
el felettünk nagyon közel. Ő is érezte a pozitív rezgést a
nézőtéren. A csendek és a nevetések után hangos siker és
vastaps töltötte be az emődi éjszakát.
A fiatalabb generáció képviselőitől is kaptam olyan
visszajelzést, hogy egész hétvégén még felemlegették az
előadás poénjait és azon „könnyesre röhögték magukat”.
Nekik lehet, hogy újdonság volt a darab. Persze az idősebbek
ismerték, a legtöbben már többször is látták, de a klasszikusok
soha nem mennek ki a divatból. A fellépő színészektől tudom,
hogy az „Orchideák”-at olyan kedvesen, halkan, átéléssel
énekelte a közönség, hogy hallották a színpadon is. Ez nekik is
nagy élmény volt.
Az előadás nagy vállalkozás volt, mert a színpad mérete adott,
el kellett férnie a díszletnek és a tíz szereplőnek is; a
hangosításnak olyannak kellett lennie, hogy a suttogást is

Emőd, 2014. július 6.
Koleszár Árpádné
igazgató

Kovács Gabriella
igazgató
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
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Szakállas Zsolt kiállításai

Lengyel ünnep Miskolcon

Nagy sikerrel szerepeltek Szakállas Zsolt festményei a
XVIII. Budapesti Pszichológiai Napok Pszinapszis
című kiállításán áprilisban. Júliusban pedig a Magyar
Elektrográfiai Társaság által megrendezett Megapixel
2014 című kiállításon képviseltette Magát elektronikus
nyomataival Szentendrén. A festészet mellett
költészettel is foglalkozó művész szeretné Önöknek
bemutatni a Júlia versek legújabb darabját.

A Magyarországon élő lengyelek legnagyobb ünnepe a
Szent László nap. Ebben az évben Miskolcon került sor
erre az eseményre.

Alkotói munkájához további sok sikert kívánunk!

Az ünnepi beszédek elhangzása után a Szent László
Napi kitüntetések, elismerések átadása következett. A
díjazottak között - a lengyel hagyomány őrzéséért - a
Polska Drenka együttes is szerepelt.
Köszönjük az Országos Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzatnak és mindenkinek, aki támogatott
bennünket.
A Polska Drenka együttes

KIS POGÁCSÁJÁT
Kis pogácsáját vígan megeszi,
leginkább egy köldökét figyelő fára hasonlít,
egyre kacag,
az önimádók szívszorító bizonyossága nem az övé,
kilesi, hol állnak őrt a polipok, a rózsafüzér is őt
mintázza
és én is,
kilép a virágoskertjéből, remegő orrcimpákkal és
ragyog, ragyog, mint a csillárok, dorombol neki a
macskák hercegnője, húrok közé szorított combjai
egypetéjű ikrek.
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Lengyelországi vendégszereplés és
könyvbemutató
Megjelent a Derenki lengyelek górál-lengyel-magyar szótára.
A könyvbemutatóra a Nedecen lévő Dunajec várában került
sor.
A szerzők, A. Kowalczyk, J.Kowalczyk, E. Lukus és fordítója
Bárcziné Sowa Halina köszönetet mondtak a Derenkről
elszármazott adatközlőknek, akik hozzájárultak a szótár
elkészüléséhez.
Másnap a Polska Drenka együttes fellépett a Spisko Watra
(Szepesi Górál) fesztiválon.
Köszönet lengyel barátainknak, aki mindig nagy szeretettel
fogadnak bennünket.
A Polska Drenka együttes

Sánta István atya nyugdíjba vonul
Június végén hivatalossá vált, hogy Ternyák Csaba egri
érsek úr Sánta István kanonok urat 2014. augusztus1-jei
hatállyal tényleges nyugállományba helyezi.
Kanonok urat 1962. június 21-én szentelték pappá.
Segédlelkészként kezdte meg szolgálatát Putnokon. Tíz
évig volt plébános Nádudvaron, később 11 évet szolgált
Visontán. 1995. dec. 1-jén a megüresedett emődi
plébániára került.
Az itt eltöltött tizenkilenc év alatt sok emődi gyermeket
keresztelt meg, készített fel elsőáldozásra vagy
bérmálkozásra és több emődi hívőt kísért el utolsó útjára.
Szolgálata alatt szépült meg templomunk tornya. A régi
kereszt helyére új került és a több mint száz éves kereszt
a parókia udvarán kapott méltó helyet. A templombelső
is megújult. Kanonok úr felújítatta a lurdi Szűz Mária és
a főoltár angyal szobrait. Minden órában hallhatjuk a
kellemes toronyzenét, amit az idelátogató vendégek is
megcsodálnak.
A most következő nyugdíjas időszakról azt mondta, hogy
amennyiben és ahol szükség lesz rá, misézni fog, amíg az
egészsége megengedi. Reméljük, még hallhatjuk hangját
és prédikációit templomunkban.
Az emődi római katolikus egyházközség hívei köszönik
István atya fáradságos és lelkiismeretes munkáját.
Istentől áldott békés nyugdíjas éveket és jó egészséget
kívánnak kanonok úrnak.
Cserjési Katalin

2014. július 24-én délelőtt Emőd város
képviselőtestülete nevében Lehóczki István
polgármester, Fekete Tibor alpolgármester és Tóthné
Bodnár Irén címzetes főjegyző asszony köszönte meg

Sánta István
Kanonok Úrnak
Emőd városáért végzett munkáját és
emlékplakettet adott át nyugdíjba vonulása alkalmából.
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MI VAGYUNK A BAJNOKOK

legjobb eredményeket hozni. De kik is vagyunk mi ebben a
szép és sokszereplős játékban?

A labdarúgás eseményei közül a figyelem középpontjában
a négyévente megrendezett világbajnokság áll. Miközben a
brazíliai események véget értek, érdemes meglátni azokat a
tanulságokat is, amelyeket nem jegyez majd a
sporttörténelem.

„Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba,
hogy
megnyerje
annak
tetszését,
aki
harcosává
fogadta.” (2Tim2,4) A kispadon ülők fegyelmezettsége,
állandó készenléte engem arra emlékeztet, hogy nem kell
mindenkinek egyszerre és állandóan a küzdőtérre menni. A
buzgóságot olykor nehéz visszafogni, de Istennek tetsző lehet
kivárni, amíg Ő szólít, és kér meg fontos feladatra, küldetésre.
Akkor viszont menni kell!
„Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem
szabályszerűen versenyez.” (2Tim2,5) A piruettek a
levegőben, a szándékos akadályozások, a műesések a lassított
képen jól látszanak. Meg lehet téveszteni a bírót, de mindig
kiderül. Istent nem lehet megtéveszteni, Ő igaz bíró, és van,
lesz következménye, ha nem szabályszerűen versenyzünk.

„Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az
eldobásnak” – írja a Prédikátor (Préd3,6) Nagy tanulsága lehet
a mostani világbajnokságnak, hogy vannak dolgok, amit el
kell tudni engedni. Főleg, ha nem a kedvencünk nyert, vagy
nem méltóképpen küzdött. 120 perc van a győzelemre, a
tizenegyeseknek egyetlen előnye, hogy lezárja a kimerítő
hajszát. A csapatok felkészültsége olyan kiegyenlített –
sokszor a körülményeik ellenére, gondoljunk csak Mexikóra
A Bibliából keresek példákat, amelyek természetesen és kontrasztként Hollandiára-, hogy többen is megérdemelték
eredetileg sem a fociról szóltak, hanem az életről. De hát, a volna a győzelmet. Ha vannak győzelmek, amelyek hajszálon
múltak, akkor vannak vereségek, amelyek nem szégyenek.
labdarúgás is az élet része, sőt…
Csak megtörténtek.
„…csak egy nyeri el a versenydíjat” (1Kor9,24) A
világbajnok küzdelmes úton szerezte meg a végső győzelmet. Meglepő, hogy a végjátékban maradt európaiakra nem volt
A trófea annál értékesebb, minél szorosabb küzdelmek árán jellemző a vallásos érzelmek kitörése. Egyrészről jelentheti
lehetett elérni. Isten országának ajándéka sem pottyan senki azt is, hogy bíztak önmagukban, a tudásukban, tehetségükben,
ölébe, azé lesz, aki küzd érte. A mi „világbajnokunk” Jézus, másrészről pedig jelzi azt a szomorú valóságot is, hogy csak
aki legyőzte a végső meccsen, a Golgotán az ellenfelet. ebben bíztak. A keresztyén Európa jól rejtőzködött.
Milyen öröm is ebbe a csapatba tartozni. Lelki értelemben, mi Végül, jó volt látni a képernyőn keresztül azt a sok őszintén
világbajnokok vagyunk!
imádkozó embert. Azokat is, akik a csapatoknak szurkolnak
„Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek
gyengeségeit hordozzuk” (Róm15,1). Hát, kellenek a
Neymarok, sőt mint kiderült nélkülözhetetlenek. Lehetne
sorolni vezéregyéniségeket más közösségekből is. Amikor
kiesik a csapat éléről a vezető, aki legyen karizmatikus
személyiség, egy mecénás, vagy „csak” jó szervező, kiderül
mit ér nélküle a csapat. A közösségből annyit lehet kivenni,
amennyit beletettünk. Ezen múlik a csapat élete, ezen múlik a
gyülekezetek élete. Ne toljuk rá a Neymarokra az összes
felelősséget!
Ott a pályán a bíró, akinek döntései meghatározzák a jelent, és
a pálya szélén ott az edző, akinek múltbéli döntései formálják
az eseményeket. Vannak szurkolók, rendzavarók, bekiabálók,
akik mindent jobban tudnak. Mindeközben kell a játékosnak a

és azokat is, akik a gólörömben fölfelé tekintve tudtak hálát
adni. A vallásszabadság ilyen szabad megnyilvánulását ritkán
láthatjuk élő egyenes adásban. De kinek az imádsága ér
többet, kit hallgat meg az Isten? Az évszázadok nagy
csatáiban, ahol szó szerint életre-halálra ment a küzdelem, a
szembenálló felek a maguk Istenével vonultak a harctérre.
Sokszor ugyanazzal a hitbeli meggyőződéssel, akárcsak most
is. Hiszem, hogy Isten akkora szabadságot adott az embernek,
hogy az valódi szabadság, amelybe Ő nem avatkozik bele.
Hagyja megtörténni a dolgokat, és csak nézi a meccset. A
meccseinket.
Kósa Enikő
református lelkipásztor
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A Geleji úti óvodában játszóházat szervezünk
2014. augusztus 11-től - augusztus 15-ig 800-1300 óráig
Tevékenységek, technikák:
Ø nyaklánckészítés, gipszöntés
Ø díszdoboz készítése mozaik technikával
Ø állatfigurás pénztárca varrása

Ø tarisznya batikolással
Ø hama gyöngy, gyöngyfűzés-gyöngyszövés
ceruzatartó készítése
Játszóházon való részvétel jelentkezés alapján,
jelentkezési határidő:
2014. augusztus 07-ig a következő telefonszámon:
30/867-88-69 vagy 20/313-28-21
Mindenkit szeretettel várunk!
Csirmaz Csabáné, Mestellérné Barta Judit
óvodapedagógus

Emődi Krónika
Emőd Város Önkormányzata
és az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
tisztelettel meghívja a város lakosságát a
hagyományos

Szent István Napi Vigasságra
2014. augusztus 20-án
a Polgármesteri Hivatal melletti térre.
Színpadi műsorok:
14.00 A város csoportjainak, egyesületeinek, klubjainak bemutatkozása és a gyerekek táncbemutatói /modern tánc,
néptánc, VITYUKA, Kisforrás, Barátság Nyugdíjas klub, Pincegazdák Dalárdája/
16.30 Emőd-Brass Fúvószenekar
17.00 Operett műsor Romhányiné Mar ika és bar átai előadásában
17.40 „Holdvilágos éjszakán….”
Örökzöld kuplék a Pódium Színház művészeivel
18.40 KREDENC Együttes
19.40 Balássy Betty – Varga Feri
20.20 Szűcs Judit
21.00 ABBA RETRO SHOW
22.00 Tűzijáték

Folyamatos programok:
Aszfaltrajzverseny, kézműves foglalkozások, óriáscsúszda és mászófal,
íjászat, arcfestés, lufibohóc, étel, ital, finomságok, kirakodóvásár.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A műsorváltozás 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 augusztus 15-ig.
A helyes válaszok beküldői között értékes nyereményeket
sorsolunk ki, az Szt. István napi vígasságok alkalmával,
augusztus 20-án.
JÚLIUSI FORDULÓ KÉRDÉSEI:
1. Ki a testvérvárosunk?
2. Hogy hívják hivatalosan az emődi fúvószenekart, és mikor
alakult a zenekar?
3. Ki írta az Emőd története című könyvet?
4. Mikor van Emőd névnapja?
5. Ki az ötletgazdája az Alföld-Bükkalja főzőversenynek, amely
idén 10. alkalommal kerül megrendezésre ?
5+1. Hány lakosa van Emődnek? +/- 50 fő eltérés
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Kedves emődi lakosok!
Megnyitott a Beauty Szalon a Geleji u. 2. szám alatt.
Női-férfi-gyermek fodrászat és flabélos egy helyen!
A flabélos
vertikális vibráció, mely
stimulálva az egész testet, összes izmot és
eret segít a testsúly csökkentésében, az
egészség/fittség megőrzésében, felfrissít,
erősít, ellazít, átmozgat, stresszoldó,
regenerál.
Hatásai:
 kellemes, de eredményes cardiovasculáris edzés
 a pulzust és anyagcserét növelve gyorsítja az emésztést,
növeli az izmok munkabírását
 javítja az egyensúlyérzéket és a vérkeringést, csökkenti a
cellulit kialakulását és a derékfájást
 cukorbetegek számára is ajánlott
 erősíti az immunrendszert, javítja az állóképességet,
elősegíti a sejtregenerációt
 sérülések következtében a rehabilitáció hatékony
segédeszköze
Fodrászat bejelentkezés: 06-20/995—0878;
Flabélos (alakformálás, mozgásterápia) bejelentkezés:
06-70/518-9230
Nyitva tartás: Hétfő/Kedd/Csütörtök/Péntek:
8.00-12.00; 15.00-19.00; Szombat: 8.00-14.00
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket:
Borosné Rajna Anikó, Kun Jánosné

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

Hornyák József
halálának 4. évfordulójára
4 éve már, hogy itt hagytál engemet.
Azóta is könnyes szemmel kereslek.
A múlt éjjel álmomban siettél felém,
én széttártam a karom, de te csak nem értél elém.
Tudom, egyszer újra találkozunk, és akkor az álmom
valósággá válik.
Rohannak az évek, mi akkor sem feledünk téged.
Fáj nagyon a szívünk, hogy itt hagytál minket.
Szerettél minket, mi is tégedet.
Az Isten áldja meg a szép emlékedet.
Bánatos felesége és fia József

Nyári vásár!
2014. július 21-től
a

KÍNAI
RUHAHÁZBAN
/Emőd, Arany János u. 17./

Egyes termékek akciós áron:
· Nyári szandál, papucs /férfi,
női, gyerek/
· Póló, rövidnadrág /férfi, női,
gyerek/

AKCIÓ A KÉSZLET
EREJÉIG!

"Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még:

megtölteni szépséggel a családod életét.
Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény,
de lelkünk egy darabja utadon elkísér.
Veled vagyunk most is, Te pedig velünk vagy,
mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy!"
Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy a
legdrágább férj, édesapa, nagyapa és dédnagyapa

OSZKOCSIL LÁSZLÓ
2014. július 10-én 83 éves korában örökre megpihent.
Hamvasztás utáni búcsúztatása szűk családi körben
történik.
A gyászoló család

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.

