A nagy sikerre való tekintettel, folytatjuk…

Ingyenes szabadtéri színházi
előadás!
2014. szeptember 5. 20.00
A Polgármesteri Hivatal melletti téren
A szerelmért mindenre képes egy igazi férfi. Még arra is, hogy "nő" legyen. Színház, belvárosi hotel, nők, férfiak, szerelmek, csalások, hódítások, megtévesztések és persze kibékülések. Sírás és nevetés. Ének és tánc. Vérbő frivol komédia a századelő Budapestjéről. Stílus,
tartás, illem és kellem. Egy letűnt világ, amit oly sokan visszasírunk. Egy békebeli este.
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Emődi Krónika

Emőd Város Önkormányzat Képviselő- testülete
2014. augusztus 18.-án tartotta rendkívüli testületi
ülését. Első napirendi pontban a KEOP-20144.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című
projekt „Emőd Város Önkormányzatának tulajdonát
képező épületeire, hálózatra csatlakozó napelemes
rendszer tervezése és telepítése kivitelezési
szerződés
keretében”
tárgyú
lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményéről döntött. A
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja
és az eljárás nyertesének a Marlok és Társa Kft.
(2083 Solymár, Terstyánszky út 17.) ajánlattevőt
hirdeti ki.
Második napirendi pontban a KEOP-2014-4.10.0/F
jelű
„Önkormányzatok
és
intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva a konvergencia
régiókban” című pályázat beadásáról döntött a
Képviselő testület. Az Új Széchenyi Terv jelen
pályázatának általános célja a környezetünket
kevésbé
terhelő,
megújuló
energia
alapú
energiatermelés
elterjesztése,
a
megújuló
energiaforrásokon
alapuló
villamos
energia
szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxidkibocsátás csökkentése. A pályázat keretében a
Geleji Óvoda épületének hőtechnikai adottságainak
javítása,
hőveszteségének
csökkentése
és
energiahatékonysági korszerűsítése történik. A
pályázat önrészt nem igényel, 100 %-os
támogatottságú.
Harmadik napirendi pontban a KEOP-2014-4.10.0/F
jelű
„Önkormányzatok
és
intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva a konvergencia
régiókban”
című
pályázattal
kapcsolatos
szolgáltatások elvégzésére (Energetikai tanulmány

elkészítése,
Projekt
menedzseri
feladatok,
tájékoztatási feladatok, műszaki ellenőri feladatok,
záró auditori feladatok ellátására, kiviteli és tender
tervek elkészítése) beérkezett árajánlatokról döntött
a Képviselő-testület. Az ajánlatok határidőre
beérkeztek, melynek bírálati szempontja a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. A
legalacsonyabb ajánlatot az Triple E Kft. (1139
Budapest, Üteg u. 19 ) adta.
Negyedik napirendi pontban a KEOP-2014-4.10.0/F
jelű
„Önkormányzatok
és
intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva a konvergencia
régiókban” című pályázat tárgyában a közbeszerzési
feladatok elvégzésére beérkezett árajánlatokról
döntött a Képviselő-testület. Az ajánlatok határidőre
beérkeztek, melynek bírálati szempontja a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. A
legalacsonyabb ajánlatot a Kapos Hidro Kft. (7400
Kaposvár, Buzsaki u. 48.) adta.
Ötödik napirendi pontban az ÉMOP-4.1.1/A-122013-0114 Egészségügyi alapellátások fejlesztése
Emődön és Bükkaranyoson” című projekt
eszközbeszerzésére
vonatkozó
árajánlatok
elbírálásáról döntött a Képviselő-testület. Az
ajánlatok határidőre beérkeztek, melynek bírálati
szempontja
a
legalacsonyabb
összegű
ellenszolgáltatás összege volt. A legalacsonyabb
ajánlatot a Ultragel Hungary 2000 Kft. (1211
Budapest, Tekercselő u. 12.) adta.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Tisztelt Adózók!
Emőd Város Önkormányzat Adóhatósága tájékoztatja a
tisztelt adózókat, hogy a 2014. év második félévi adók
(magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, illetve
gépjárműadó) pótlékmentes befizetésének határideje:
2014. szeptember 15.
Fizetési kötelezettségüknek a fenti határidőig 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
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június A harmadik évfolyamtól a tizenharmadik és a szakképzési
26-ai ülésén hozott határozatot a beiskolázási segélyezésről az évfolyamokra járó tanulók beiskolázási segélyezése a 2014.
alábbiak szerint:
október 15-ig benyújtott iskolalátogatási igazolás alapján
történik, mely tartalmazza, hogy nevezett tanuló a 2014/2015.
tanévben ingyenes tankönyvellátásban nem részesül.
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2014.(VI. 26.) KT határozata
a beiskolázási segélyezésről
Az óvodások 2014. szeptember és október havi étkezési térítési
díját - a szülők anyagi terheinek csökkentése érdekében - a
Emőd Város Képviselő-testülete a 2014. évi szociális Képviselő-testület
átvállalja
az
Önkormányzat
juttatások terhére 5.000,-Ft/fő beiskolázási segélyt nyújt az költségvetésének terhére.
emődi állandó lakóhellyel rendelkező:
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, az Általános
a harmadik évfolyamtól a tizenharmadik évfolyamig és a Iskola Igazgatóját, valamint az Óvodavezetőt, hogy a döntéssel
szakképzési évfolyamokon nappali rendszerű iskolai kapcsolatosan a szükséges intézkedést tegyék meg és a
oktatásban részt vevő, a tankönyvpiac rendjéről szóló segélyezés lebonyolításáról gondoskodjanak.
2013. évi CCXXXII. törvény alapján ingyenes A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
zeneiskolai tanulók térítési díjának átvállalása céljából a
tankönyvellátásban nem részesülő tanulók, továbbá
a 2014. október 14.-ig benyújtott iskolalátogatási térítési díjakról és a létszámadatokról tájékoztassa a Testületet.
igazolások alapján, a nappali tagozaton
főiskolai,
Felelős: Polgármester, Általános Iskola Igazgató, Óvodavezető
egyetemi tanulmányokat folytató hallgatók részére.
Határidő: azonnal és folyamatos

100 év Emődön
2014.
augusztus
26-án
ünnepelte
100.
születésnapját Tóth Bertalanné, Ilonka néni.
Családja körében köszöntötte őt Emőd Város
Önkormányzat képviseletében Lehóczki István
polgármester és Tóthné Bodnár Irén címzetes
főjegyző asszony. Ez alkalomból ajándékkal
köszöntötték az ünnepeltet.
Tóth Bertalanné, leánykori néven Kerékgyártó
Ilona, 100 éve 1914. augusztus 26-án született
Emődön. Tősgyökeres emődi, itt járt iskolába.
Fiatalon, korán elkezdett dolgozni a karolai
szőlészetben. Majd Miskolcon dolgozott, egy
jómódú családnál, főleg a téli időszakban, mert
nyáron hazajött a családnak segíteni a
mezőgazdaságban. 1934-ben férjhez ment és ettől
kezdve már a háztartásban dolgozott. Négy
gyermeket nevelt fel nehéz körülmények között a
háború után, mert a házukat teljes bombatalálat
érte. Mindent elölről kellett kezdeni. Később
született 10 unokája, 17 dédunokája, és 9
ükunokája.
Ilonka néni még látott, szeretett olvasni, főleg
újságokat, történelmi és vallási könyveket, főleg a
pápákról. Még bírt járt templomba. A mai napig
szereti a rádiót hallgatni, érdeklik a napi hírek.
Férje halála után gondozásra szorult, ezért a fia és
menye családjához költözött, akik azóta is - 32 éve
- szeretettel gondoskodnak róla.
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Változások az óvodában
Bölcsődei csoport kialakítása a cél

Az ország óvodáit érintő probléma a gyermeklétszám
csökkenése, mely óvodánkban is érezteti hatását.
Ez a folyamat az elmúlt nevelési évben nehéz döntés elé
állította a város vezetőit, mivel már akkor csökkenő
tendenciát mutatott az óvodás korú gyermekek száma.
Polgármester úr és a képviselő-testület elkötelezettsége és
együttműködése eredményeként változtatás nélkül
folytathattuk munkánkat, nevelhettük a gyerekeket.
A 2014/2015-ös nevelési évre beiratkozott gyermekek
száma azonban a korábbi évekhez képest jelentősen (2025 fővel) csökkent. A szigorú törvényi szabályozás és a
gyermeklétszám drasztikus csökkenése következtében
elkerülhetetlenné vált egy óvodai csoport megszüntetése
a Rákóczi úti óvodában.

Ez már a harmadik volt!
„Ha július akkor tábor!” - mondogatták a gyerekek

évközben.
Izgalommal várva ismét útra keltünk, hogy 2014. július
13-18. között eltölthessünk pár napot Fonyódligeten, az
Erzsébet Táborban. Az idén nagy örömünkre 80 gyerek
táborozásának lehetőségét teremtettük meg a Magyar
Nemzeti
Üdülési
Alapítvány
pályázatának
köszönhetően, ami az elmúlt évekhez képest az eddigi
legnagyobb létszám volt. Harmadik alkalommal
vehettük birtokba a tábort, ami minden nap izgalmas
programokkal várt minket. „Családdá” alakult

Az átszervezés a gyermekek érdekeinek és a szülők
igényeinek maximális figyelembevételével történt. A
szükség szerinti dolgozói létszámcsökkentés két
munkavállaló nyugdíjba vonulásával, humánusan valósult
meg.
A változtatás nem befolyásolja eddigi minőségi munkánk
folytatását. Igyekszünk a környező települések óvodái, a
fenntartó és a szülők által elismert, eredményes
munkánkat a jövőben is hatékonyan elvégezni, az
intézmény
tevékenységrendszerének
sokszínűségét
fenntartani.
A város fejlődését előmozdítva és a településen élők
igényét figyelembe véve a képviselő-testület bölcsődei
csoport kialakítását tűzte ki célul. A létrehozás tárgyi,
személyi és pénzügyi feltételeinek megvizsgálása
folyamatban van.
Bízva a városvezetés és a település összefogó erejében a
jövőben az óvoda magas színvonalú működése mellett a
bölcsődés korú gyermekek biztonságos elhelyezése,
szakszerű gondozása, nevelése is megvalósulhat
településünkön.
Matiz Csilla
óvodavezető

csapataink nagyon eredményesen szerepeltek minden
versenyen. A játék öröme mellett erejüket,
ügyességüket
beleadva
küzdöttek
a
legjobb
helyezésekért.
Vízivetélkedőn,
éjszakai
akadályversenyen, tábori olimpián és Ki mit tud
vetélkedőn is sikerült arany-, ezüst- és bronzérmeket
nyerni csapatainknak.
A nagy küzdelmek mellett, igyekeztünk minél több időt
eltölteni a kellemes vizű Balatonban. Minden nap
strandoltunk, napoztunk, szerencsére az idő nekünk
kedvezett.
A legkedveltebb szabadidős tevékenységeink a foci,
röplabda és a vízividámpark volt.
A tábornak köszönhetően ismét felejthetetlen
élményekkel gazdagodtunk, és reméljük, hogy jövőre
ismét lehetőségünk lesz az Erzsébet-program keretein
belül részt venni.
Veszprémi Orsolya
tanító
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Jó ételek, jó zenék, sok nevetés
Talán ez a három jelző illik legjobban a X. AlföldBükkalja Főzőversenyre. Családias hangulatban telt a
nap. A játszótér volt a rendezvény központja. Itt
állítottunk fel egy kis színpadot és azon folyt a műsor.
Főzés közben is mindenki tudott figyelni az emődi
hagyományőrző csoportokra. Néptánc és népzene mellett
6 betyár is velünk volt egész nap. Részt vettek minden
programban, még a gyermek táncházba is beálltak, a
gyerekek nagy örömére. A gyerekek egész nap ingyen
használhatták a légvárat és a trambulint, valamint népi
ügyességi játékokon próbálhatták ki, hogyan játszottak
elődeink, de kézműveskedés és íjászat is színesítette a
programot. A BAKATOR Zenekar adott nagy sikerű
koncertet az árnyas fák alatt. Sok helyen játszanak szerte
az országban, de különösen tetszett nekik is ez a helyszín.

A nap sztárja a Bede Robi - Szőke András páros volt,
akik rengeteget mókáztak, de amikor zsűrizésre került a
sor kellő komolysággal és a szakma iránti alázattal
végezték a munkájukat. Chili con Carne-t főztek élőben
sok-sok humorral, de hasznos főzési tanácsokkal
fűszerezve. Közel 100 kóstolót osztottak ki a finom
ételből, amelyben még étcsokoládé is volt. A recept
megtalálható a következő címen: http://
www.tvpaprika.hu/Receptek/
A rendezvény után, hétfőn Szőke András Emődnek
szentelte a műsorát a Tilos Rádión. Körzetünkben ugyan
nem fogható, de interneten meg lehet hallgatni a műsort:
http://tilos.hu/show/szoke-radiozik
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Bográcsos kategória
I. Emődi „gyütt-mentek”
II. Avasi csapat
III. Emődi Nagycsaládosok Egyesülete
Tárcsás kategória
I. Csipet-Csapat
II. Szőlősi Family
III. Bükkaljai Alkotók Közhasznú Egyesülete
Sós sütemény kategória
I. Kovács Nándorné
II. Vityuka
III. Fáncsi csoport
Különdíj
A TV Paprika különdíja, Bede Róbert felajánlása

Tesco Tini séfek csapata
További különdíjak

Idősek Klubja

Boldizsár László

Emődi Gasztro Klub

Polgármesteri Hivatal

Görömbölyi Borbarátok
A díjakat felajánlották:

Papp Pékség, Mezőcsát

Nyírzem Coop, Szabó István, Emőd

Petruska Ágnes, Emőd

Farkas Pincészet, Farkas István, Emőd

Fekete Tibor, alpolgármester, Emőd

Mályi Cukrászda, Kőrösi Ferenc, Mályi

Bajnok Söröző, Emőd

OÁZIS Étterem, Emőd

Molnár Tibor, Emőd

Garancz Judit, Emőd

Goods Market, Emőd

Kovács Attila, Nyékládháza

Dávid László, Miskolc

Mini Market, Emőd

Vaszilyné Nagy Kornélia, Emőd
Köszönjük a felajánlásokat, valamint köszönettel
tartozom Emőd Város Önkormányzatának, Emőd Város
Városgondnokságának és mindenkinek, aki a munkájával
hozzájárult, hogy ez a rendezvény megvalósuljon!

Zeneiskolai Hírek!
A Reményi Ede Zeneiskolába jelentkezés régi és új növendékeknek:
2014.09.01. hétfő 8.00-12.00
Zeneiskolai órabeosztás, kottavásárlás:
2014. 09.05. péntek 11.00-16.30

Kovács Gabriella
igazgató
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
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50 éves osztálytalálkozó

Egyesületünk minden évben kirándulni
megy, egy nagy létszámú csapattal. Ezekhez
a programokhoz pályázatokat, vagy egyéb
forrásokat szoktunk igénybe venni. Idén az
Emőd Város Önkormányzatától kapott
támogatást és a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének belső pályázatán nyert
összeget használtuk fel. Megnéztük a
Szerencsi Rákóczi várat, benne a Csokoládé
múzeumot, majd - igaz nem a turista
útvonalon - de felmentünk a Tokaji Kopaszhegyen található Tv adóhoz gyalog. A táv
odavissza
11
km,
jelentős
szintemelkedéssel. Dicséret illeti a csapatot,
mert teljesítette mindenki a túrát. Fentről
csodálatos a táj és nem sokan mondhatják el,
hogy gyalog mennek ezt megnézni. Elment
mellettünk rengeteg autó, de mi kitartottunk.
A csúcsra érve nem mindennapi panoráma
tárult elénk. Tisza és a Bodrog összefolyása
csodálatos látvány. Itt pihentük ki a
gyaloglást, de leglelkesebbek még a kilátóba
felmentek.
Folyattuk
utunkat
Bodrogkeresztúrba, ahol megnéztük a Motor
múzeumot.
A
kiállítás
egy
magángyűjtemény és nagy élmény volt a
gyermekeinknek, hogy ki is próbálhatták a
motorozást. De nem csak ők, a szülők is
csatlakoztak a mókához.
Reméljük, sok hasonló kirándulást tudunk
még a jövőben szervezni!
ENE vezetősége

Fél évszázada, 1964.júniusában számunkra utoljára szólt az iskolai csengő az
Emődi Általános Iskolában, ahol abban az évben három osztály, mintegy 100
nebulója végzett, köztük mi C-sek 32-en.
S amire büszkén emlékezünk, az iskola történetében az első végzős C. osztály
mi lehettünk. Az idő elszállt fölöttünk, a csupa nagybetűs élet után a göröngyös
út következett, tele örömmel, küzdelemmel.
Immár hatodik alkalommal találkoztunk egymással, de sajnos ez volt az
első, amikor szeretett osztályfőnökünk, Gitta néni (Puchy tanárnéni) már nem
lehetett velünk. Utoljára a 60 éves születésnapunkat és az ő születésnapját
ünnepeltük együtt. Két alkalommal is otthont adott nekünk a Fűzfa úti gyönyörű
udvarán, most pedig egyik osztálytársunk Lukács Valéria és családja
vendégszeretetét élvezhettük egy maroknyian - 15-en -, akik eljöttek a
találkozóra. Emlékeztünk azokra is, akik már nem lehettek közöttünk,
diáktársainkra és tanárainkra, értük gyertya égett a találkozó ideje alatt.
Jó szívvel gondoltunk két külföldön élő osztálytársunkra, s azokra is, akik
betegségük miatt nem tudtak eljönni. Az eltelt évek alatt bizony kissé
megváltoztunk - persze előnyünkre -, s volt akinek fejtörést okozott a másik
felismerése, de a találgatás csak fokozta a jó kedvünket.
Vidáman elevenítettük fel újra az iskolai élményeinket, csínytevéseinket,
kirándulásainkat. Egy röpke időre újra önfeledt, zajongó gyermekké lettünk, s
lakjunk bárhol az országban, most ismét emődiekké váltunk. Nosztalgiázva
nézegettük régi iskolai képeinket, s mutattuk meg képeken egymásnak
családjainkat.
Elfelejtettük, hogy testünknek csaknem minden része fájdogál, megegyeztünk
már korábban abban, hogy edzzük amíg lehet, hátha 100 évig még szuperál. Új
nótafánk - Túróczi Jóska - Gitta néni helyett dalra fakasztott bennünket, s az
Oázis Étterem finom étkei után, közösen fogyasztottuk el a lányok házi
süteményeit, koccintottunk mindenki egészségére, s fújtuk el az osztály tortáját,
melyet 50-est formáló gyertya díszített.
Kis ajándékkal gondoltam a jelenlévőkre és Gitta nénire. Kabalakövet
készítettem, kavicsra szerény motívumokat festettem és versikét mellékeltem
hozzá.
Kabalakő
Általános iskolai találkozó Emőd, 50 év.
Lehet- e kő egy színes, szép emlék?
Arról, hogy egykor összetartoztunk,
barátként, osztálytársként,
közösséget alkottunk.
Ha megtartod a követ,
jó szívvel gondolj ránk.
Akik együtt voltunk ma itt,
s legyen ez a kabalád.
Mosolyogj mindig, ha kezedbe veszed,
s érezd a súlyát, mit e kő jelent ! :)
1964 - 2014.
Kellemes körülmények között, jó időben, kedves, szimpatikus osztálytársakkal kik szívükben ma is fiatalok - töltöttünk egy felejthetetlen délutánt. Azzal
búcsúztunk egymástól, hogy minél hamarabb keressük a lehetőséget a
találkozásra, és erre vendéglátóinktól újabb meghívást is kaptunk, amit előre is
köszönünk. Jó volt együtt, viszontlátásra 8.C-sek !
Tóth Tiborné Hernádi Margit.

Emődi Krónika

10 HÓNAPOS
BOLDOGSÁGPROGRAM

Véradás!

A Jobb Veled a Világ Alapítvány és Bagdi Bella
életmódfejlesztő előadó, énekes, aki pozitív dalaival és
munkásságával arra törekszik, hogy megtanítsa a
magyar
embereket
boldogabban
gondolkodni,
szeptember 1-től június 30-ig tartó 10 hónapos
boldogságprogramot indít el országos becsatlakozási
lehetőséggel.
Ez a program tudományos vizsgálatokra épül, amely
nyomán hónapról hónapra letesztelheti bárki a saját
életében, hogy milyen változásokat képes eredményezni
egy olyan gondolkodásmód, amely tudósok szerint
boldoggá tesznek bennünket.
Több mint 200 önkéntes csatlakozott a programhoz
segítőként, hogy ne csak virtuálisan legyen az
embereknek lehetőségük csatlakozni ehhez a
programhoz, hanem a saját településükön is legyen
lehetőség felkészítő találkozókra, tapasztalatok
megosztására a Jobb Veled a Világ klubtalálkozókon.

2014.szeptember 24-én (szerdán)
az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
14-18 óráig ismét
véradást szervez a Vöröskereszt.
Kérjük a lakosság önzetlen segítségét, hogy biztonságos
vérkészlet álljon rendelkezésre műtétekhez, baleseti
sérültek ellátásához.
Nyáron csökken a véradási aktivitás a szabadságolások, a
nagy meleg miatt, ennek ellenére az előző véradásunk
jobban sikerült, mint az eddigiek.
A véradás a véradó egészségét is szolgálja, mert
megismerheti vércsoportját, a szűrővizsgálat kiterjed a
HIV, a hepatitis B, a hepatitis C és a szifilisz
kimutatására is. A 4,5 dl vér, amit alkalmanként
levesznek, nem veszélyezteti a véradó egészségét. Az
előtte és utána fogyasztott folyadékmennyiség hozzájárul
ahhoz, hogy a vérképző szervek mielőbb pótolják a
hiányokat.
Minden egészséges 18-65 év közötti felnőtt, aki legalább
50 kg súlyú és fél éven belül nem készült tetoválása, nem
kapott piercinget (testékszert) adhat vért.
Kérjük a fiatalokat, középkorúakat és azokat, akik esetleg
egyszer próbálkoztak, de nem sikerült vért adni, jöjjenek
újra jelentkezzenek, hisz a vér semmivel nem pótolható.
Egyetlen véradó három betegen is segíthet.
Végül itt szeretnénk köszönetet mondani a sikeres
véradáshoz nyújtott segítségért, felajánlásokért Vass
József (szeszfőzde), UNIÓ COOP ZRT, PRIVÁT üzlet
(Mályiné Miklós Edina) támogatóknak, valamint az
Általános
Iskola
igazgatójának,
a
technikai
személyzetnek a helyiség biztosításáért, és a
közmunkásoknak, akik a meghívókat kikézbesítik.

Az első klubtalálkozó időpontja:
2014. augusztus. 29. 16.30
A klubtalálkozó helyszíne:
Emőd, Igazgatási Épület, emeleti előadó
A helyi klubvezető elérhetősége: Kovács Gézáné,
Ildikó (emodiklub@jobbveledavilag.hu)

Köszönettel:
Véradásszervezők

Emődi Krónika

KI VAGYOK ÉN?
Ez az a kérdés, amelyet minden embernek legalább
egyszer az életében érdemes föltennie magának. Az,
hogy hogyan határozom meg önmagam, sokat elárul
arról, hogyan élem meg az Istentől kapott
szabadságomat?
A szabadsággal könnyen vissza lehet élni egy olyan
világban, ahol nincsenek határok, merev szabályok,
törvények vagy szokások a hétköznapi életre. Vagy senki
sem veszi komolyan azokat. Minden szabad, és a
szabadosság szinte észrevehetetlen. Pedig ott van, amikor
visszaélünk a mozgáskorlátozottak közlekedését segítő
ajtónyitó gombbal a postán, pedig ha éppen szeretteink
esetében romlana el… Aztán ott van, amikor az előírt
munkaruhában nem csak a munkahelyen jelenünk meg,
pedig a szabályt értünk és nem ellenünk hozták… Vagy,
amikor nem kötjük be a biztonsági övet, mert csak két
saroknyira megyünk… Az vagyok, ahogy a
szabadságommal élek.
Az Isten többre hív el bennünket: „Épüljetek fel lelki
házzá!” (1Pt2,5). Ahogy egy házépítés keserves dolog,
úgy belülről felépítkezni sem könnyű. Odabent pedig
nem is ellenőrzi senki rajtunk kívül.
Az új tanév arra ad lehetőséget kicsiknek és nagyoknak,
hogy újabb fontos téglát építsünk be, amely
személyiségünk részévé válik. A tudás, az ismeret, a

tapasztalat mind-mind meghatározónkká válik, és általuk
tudunk eligazodni az élet dolgaiban.
Magyar vagyok. Fontos, ha összeköt nemzettársaimmal
határon innen és túl. Büszkeség, ha megismerve a közös
múltat, személy szerint is kész vagyok tenni a Kárpátmedencébe rendelt sorsunk jobbításáért.
Keresztyén vagyok. Fontos, ha hiteles a szavam és az
életem. Öröm, ha megélhetem a közösség erősítő,
támogató jelenlétét. Megrendítő, mert Jézus nyomában
járni ma sem veszélytelen.
Önmagunk meghatározását lehet folytatni nemünkkel,
korunkkal, foglalkozásunkkal, az életben betöltött
különböző szerepeinkkel. Nem könnyen kimondható
szavak ezek, súlyuk van. Sokan nem is merik kimondani,
inkább ahhoz folyamodnak, hogy másokhoz viszonyítják
magukat: nem vagyok olyan, mint… jobb vagyok,
mint… Éretlen dolog, ha mindig másokhoz viszonyítva
tudjuk meghatározni magunkat. Sem a közéletben, sem a
magánéletben nem erősít meg, ha nem tudom, ki vagyok,
és miért vagyok az, aki vagyok.
Ehhez a belső munkához, ad a mi Istenünk egy nagyon
fontos támpontot: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden
szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs43,1) Ehhez a
kiindulóponthoz igazodva nem tévedhetünk el, és
megtaláljuk a válaszokat önmagunknak önmagunkról.
Ámen.
Kósa Enikő
református lelkipásztor

A helytörténeti játék eredménye
A hét fordulós helytörténeti játékban 18-an indultak, de csak
hatan küldték be az összes forduló megfejtését. Teljesen
hibátlan megoldás nem érkezett. A Könyvtárban meg lehet
nézni a helyes megfejtéseket.
A sorrend a következőképpen alakult:
1.
2.
3.
4.
5.

Valter Lászlóné
Virasztek Erzsébet
Emődi Idősek Klubja
Stefánné Cserjési Katalin
Boldizsár László
Atkári Erzsébet

44 pont
44 pont
43 pont
42 pont
40 pont
39,5 pont

A Szent István Napi Vigasságokon hirdettünk eredményt.
Aki nem tudta ott átvenni a nyereményt, az megteheti a
Könyvtárban, nyitvatartási időben.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Hamarosan folytatjuk a játékot.

Emődi Krónika

A légy halála.

KÉK, KÉK, KÉK

Már jó ideje körözött a koponya körül, de még
nem volt lehetősége lecsapni. Aludt ugyan az
ember, akit kiszemelt magának a légy, de igen
nyugtalanul. Ide-oda forgott a takaró alatt és a
feje rendszertelenül rángatódzott. Álmodott,
vagy talán csak félálomban, úgynevezett alfa
állapotban volt. Gondolatok gyötörték. A
gondolatok valahonnan mélyről előtörve
sorozatvető módjára támadták a felszínt, de
azon nyomban elhaltak, miután kijutottak
börtönükből. Álmában a tiszavirág életű
gondolatokat próbálta az ember elkapni,
hasonlatosan a bogár után kapkodó tyúkhoz,
csak kevesebb sikerrel. De most végre sikerült a
farkánál fogva elkapnia egyet. Az arcát még
nem látta, de érezte, hogy megvan. Tartotta
erősen, szelídítette, csendesítette. Fejének
ideges rángása megállt. A gondolat arcát
még mindig nem látta, de egyre közelebb jutott
hozzá. A légy ekkor csapott le. Vesztére, mert a
kéz, az ember keze gyorsabb volt és egyetlen
hatalmas ütéssel (amellyel száz legyet is agyon
csaphatott volna) végzett vele. Az ütés, ami a
saját fejét érte akkora volt, hogy azonnal
kibillent labilis állapotából az ember, de előtte a
pillanat tört része alatt meglátta a gondolat
arcát, ami igen vonzó és csinos arc volt, a
csábítás ezernyi trükkjével felfegyverkezve.
Nem csoda hát, hogy az ember azonnal
beleszeretett. A sértődöttség gondolata volt ő.
Az ember, immáron ébren, emlékezett a
gondolat arcára és nem tudott szabadulni tőle.
A rabjává vált, kacérkodott vele, sőt a tanácsát
kérte, s a gondolat nem volt rest. A tanácsa a
következő volt: Gyere velem, menjünk együtt
az én utamon, a sértődöttség útján. Az út széles
és sima, egyenes. Az ember mivel elvakította a
szerelem és már nem a maga ura volt, vele
tartott. Most együtt járnak, az ember és a
sértődöttség. Az út, amelyen elindultak nem
vezet ugyan sehová, de akadálymentes és
útjelző-táblákkal szépen felszerelt, amik között
sok érdekes is van és amelyek közül egy párat
figyelmen kívül hagyott az ember és a
sértődöttség, de tudjuk nagyon jól hogy
büntetlenül ezt nem tehetjük meg. Talán még
nem késő visszafordulni.
Kelt az Úr 2014. esztendejének augusztus
havában, Emőd neve napján.
Klebovicz Gyula

Kék, kék, kék; a csendpártiak mohó gyülekezete. A krokodil
lenyelte a napot,
s a teleobjektívben a rollert is elintézte. Kék, kék, kék;
a kihúzott antennában elhasalt acélbetétes kolibri. Mivel tesszük tönkre a tökmagot, ha nem a szolfézsszegény
szédüléssel?
A kínzócölöphöz állított pirokinézis ugyan kinek árt? Kék, kék,
kék;
az összekaristolt vízlépcső, mindez egy dobócsillag kedvéért. Érdemes a feszített tempót évődő stadionná változtatni és
blokkolható
a körzés, amennyiben ékköveinket eltulajdonították. Kék, kék,
kék;
a háztűznéző hekkerek matricát védő fogszuvasodása. Ó, micsoda szalagcíme van a zúzódásnak!
Senki se hinné; a védettséget
élvező rossz riportalanyok valójában álomittas vádlik. Ki trónol odafönn? Angyalok helyett a fejünkre nőtt gesztusok?
Immár hóförgetegben az édesded sivatagi följegyzések,
(kék, kék, kék,)
s az alulműködő vesék intarziája nem érdekli a varródobozt,
mint ahogyan minket se érdekel a királyi gárda ünnepi lófuttatása.
Egyedül a lassított felvétel ormon fityegő táskája
kék, kék, kék!
Hogyan is olvassunk szürrealista verset?
Kitalálni a lehetetlent, olyan asszociációk ütköztetése, amelyek
normális körülmények között nem tartoznak össze, elérni az
autentikus létet, ez röviden a szürrealizmus és én már rég ennek a
műfajnak a rabja vagyok…
Célom: az irracionális elme kinyilatkoztatásainak a megragadása.
Mivel a szürrealista írásmód tudatalatti folyamat, nem pedig
elemző jellegű, ahogy az a hagyományos verseknél oly
megszokott, csak az értelmezés lehetőségére tudok rávilágítani.
Képzeljünk el egy fantáziadús világot, ahol minden megeshet; - a
krokodil lenyelte a napot.
S ahol nincs ok-okozati összefüggés, így a dolgok sem logikai
sorrendben történnek.
Ebből az okfejtésből kiindulva, miért ne létezhetnének
csendpártiak, akiknek mohó a gyülekezete?
Definiálni a végtelent, nem az emberi elme feladata; mégis,
mindnyájunknak megadatott a képesség, hogy azt szavakba öntve
megjeleníthessük. A jobb agyféltekére hárul az a fajta kritikai
módszer, hogy olyan kifejezéseket vonjon egybe, amik a mi
világunkban nem tartoznak össze; - szolfézsszegény szédülés.
Tovább nem is akarnám elemezni a prózaversemet, csak adtam
egy kis ízelítőt abból, hogy a végtelen lehetőségek kombinációja
szorosan a jobb agyféltekéhez kötődik, míg a ballal számolunk,
értelmezzük a külvilág ingereit, s felmérve azokat, az adott
módon reagáljunk. Annak a bizonyos másik dimenziónak a
bemutatása viszont, (ahol minden megtörténhet), a valóság
felettivel közvetlen kapcsolatot ápoló szürrealista művészek
küldetése.
Szakállas Zsolt
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Emődi Művelődési Ház és
Könyvtár

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

szeptemberi programja:
A nyári szünet után újra indulnak a klubok!
Szeptember 11. csütörtök 17 óra

Emődi Gasztro Klub
Minden hónap második csütörtökén találkozunk.
A klub nyilvános, bárki csatlakozhat.
Szeretettel várjuk a gasztronómia, az egészséges
táplálkozás, az önfenntartás és a hagyományőrzés iránt
érdeklődőket.
/Helyszín: Igazgatási Épület emeleti tárgyalója/

Szeptember 18. csütörtök 17 óra

Emődi Helytörténeti Klub
Minden hónap harmadik csütörtökjén találkozunk.
Moderátor: Czecze József
A nyári szünet miatt elmaradt I. világháborús
eseményeket felelevenítő alkalom következik. Kivetítőn
egy dokumentumfilmet is nézhetünk, mely a BBC
kiadványa, de emődi vonatkozásokon lesz a hangsúly
Továbbra is várunk régi képeket, vagy bármit, amihez
kötődik egy történet.
/Helyszín: Igazgatási Épület emeleti tárgyalója/

Emődi baba-mama klub
Szeptember 2. kedd 10 óra
BESZÉLGETÉS

Szeptember 16. kedd 10 óra
Baba-mama jóga oktatás.
Bejelentkezés szükséges a hely miatt.
Aki tud polifoamot hozzon.
Szeretettel várjuk az anyukákat és a gyerekeket!
/Helyszín: Igazgatási Épületben található Gyermekkönyvtár/

Sok szeretettel köszöntünk benneteket,
Czecze Józsefet és
Czecze Józsefnét,
50-edik házassági évfordulótok alkalmából.
Kívánjuk, hogy sok szeretetben, egészségben
érjetek el még sok szép évet családotok körében!
Hugod, Veres Mihályné és gyermekei
valamint az ő családjaik.
2 éve hunytad örök álomra a szemed,
Hiányod megszokni, elviselni nem lehet
Virágok között pihen egy csendes szív
Rég nem dobbant szerető szív.
De messze vitted Istenem!
Köszönjük, hogy éltél és minket
szerettél,
Nem haltál meg, csak pihenni tértél.
Szívünkben itt él emléked örökre.
Szívünk sosem feled,
Isten legyen helyettünk veled!

Dukát Csaba
Soha nem múló fájdalommal emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára,
amikor a drága gyermekem,
2012. augusztus 24-én,
örökre itt hagyott bennünket.
Bánatos édesanyja és 3 testvére

