Emődi Krónika

VISSZATEKINTÉS
A választások előtt négy évenként Emődön (is) jelentősen
megélénkül a közélet. Néhány hét alatt sokakban felébred a
tenni akarás szándéka. Ez még önmagában nem lenne baj,
hiszen a jó ötletekre, elképzelésekre mindig szükség van. De a
város élete nem csak ebből a néhány hétből áll, még csak nem
is négy éves ciklusokból.
Mielőtt a jövőt terveznénk, úgy gondolom érdemes egy kicsit
visszatekinteni is. Voltak látványos fejlesztések: iskolaépítés,
közigazgatási épület, közművesítés (gáz, szennyvíz, utak).
Fontos és ünnepélyes pillanat volt Emőd életében a várossá
válás. Ezt követően jelentősen növekedett a térségi szerepünk
is (okmányiroda, rendőrség, mentőállomás, egyéb hatósági
feladatok). A közelmúlt egyik fontos eredménye, hogy az
önkormányzati és a közigazgatási rendszer változásait követően
a miskolci járásban, térségi feladatok ellátását is végző jelentős
város lett Emőd.

Ez talán kevésbé látványos, de nagyon fontos eredmény. Mára
jó döntésnek bizonyult - az akkor sokak által kifogásolt kötvénykibocsátás. Ebből valósult meg a fejlesztések egy része.
Mivel a kormány átvállalta az önkormányzat adósságát, a
kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség az elkövetkező
években nem terheli költségvetésünket. A város kevés saját
bevétellel, - évente mintegy 50 millió forinttal - rendelkezik.
Ezért
fejlesztéseink többségét
pályázatokból
tudtuk
megvalósítani. A pályázati lehetőségek azonban igen gyakran
korlátozottak. Sokszor a tervezett feladatok megvalósításához
nincs lehetősége a városnak pályázat benyújtására (pl.
művelődési házra, piacra, idősek otthonára), vagy az 5.000 fő
feletti települések nem pályázhattak.
Mindezek ellenére az elmúlt években jelentős fejlesztéseket,
felújításokat sikerült megvalósítani úgy, hogy az
Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát megőriztük.

Az elmúlt években megvalósult fejlesztések
Fejlesztési
forrás

Fejlesztés

Fejlesztés
összköltsége

Kastély óvoda felújítása, tető felújítás

BM pályázat

36 237 021 Ft

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése

TIOP pályázat

18 734 000 Ft

Ravatalozó felújítása

Saját forrás

10 475 000 Ft

Szeles utca, út és járdaépítés, csapadék csatorna építés

ÉMOP pályázat

79 418 868 Ft

Épületenergetikai minta projekt Emőd város közintézményeiben (iskola, orvosi
KEOP pályázat
rendelő)

249 979 565 Ft

Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés (műfüves pálya)

BM pályázat

23 539 000 Ft

Adorján tanya ivóvíz hálózat kiépítése

Svájci projekt

9 035 000 Ft

Orvosi rendelő tetőfelújítása

Saját forrás

13 000 000 Ft

Útépítések, parkolók

Saját forrás

75 000 000 Ft

Intézmények, rendezvények pályázatai

30 000 000 Ft

Folyamatban lévő fejlesztések
Fejlesztés

Fejlesztés állapota

Fejlesztési
forrás

Támogatási
szerződés
Emődi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése, megkötve,
kivitelezési
KEOP pályázat
szennyvízhálózat felújítása
szerződés megkötve, a
telep felújítása elkezdődött
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (gyermekorvosi
Felújítás elkezdődött
ÉMOP pályázat
rendelő és ügyelet)
Közfoglalkoztatási
program:
mezőgazdasági,
Folyamatban
gyümölcsfa telepítés
Közfoglalkoztatási program:, térkő-gyártás, Kossuth Folyamatban
tér felújítása
Közfoglalkoztatási program: csapadékvíz-elvezető Folyamatban
hálózat felújítása
Közfoglalkoztatási program: közúthálózat felújítása, Folyamatban
kátyúzás (Petőfi u.,Tompa u., Kölcsey u. stb)

Fejlesztés
összköltsége
626 086 650 Ft

60 000 000 Ft
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Elbírálás alatt lévő, illetve nem nyert pályázatok
Fejlesztés

Fejlesztés állapota

Fejlesztési
forrás

KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai
fejlesztése
megújuló
energiaforrás Pályázat beadás alatt
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban

KEOP pályázat

KEOP-2014-4.10.0/N jelű Fotovoltaikus (Napelemes)
Pályázat elbírálás alatt
rendszerek kialakítása önkormányzati intézményekben

KEOP pályázat

Oktatási intézmények fejlesztése (iskola rekonstrukció)

Pályázat elbírálás alatt

ÉMOP pályázat

Óvodafejlesztés

Pályázat nem nyert

Óvodafejlesztés (homlokzat szigetelés, nyílászáró csere)

Pályázat elbírálás alatt

Szociális célú városrehabilitáció (utak, járdák felújítás,
művelődési ház felújítása, szabadtéri színpad építése, Pályázat nem nyert
parkosítás)
Térfigyelő hálózat kiépítése

Pályázat elbírálás alatt

TÁMOP pályázat
BM pályázat
ÉMOP pályázat
BM pályázat

Előkészítés alatt lévő pályázatok
Fejlesztés
Csapadékvíz-elvezető hálózat építése
Piactér kialakítása
Játszótér és Szabadidőpark kialakítása

Fejlesztés állapota

Fejlesztési
forrás

Miskolc járás területfejlesztés
Pályázat, ~180.000.000 Ft
2014-2020 igénybejelentés
Miskolc járás területfejlesztés
Pályázat, ~50.000.000 Ft
2014-2020 igénybejelentés
Miskolc járás területfejlesztés
2014-2020 igénybejelentés

Pályázat, ~50.000.000 Ft

Természetesen mindig újabb és újabb feladatok és problémák állnak előttünk, melyekre megoldást kell keresni és találni.
Az elmúlt évek válságai nem csak a lakosságot, hanem az önkormányzatot is hátrányosan érintették. Ennek ellenére
legfontosabb feladatunkat sikerült megvalósítani, a város stabil, kiegyensúlyozott, biztonságos működését megőrizni.
Ehhez szükség volt a lakosság megértésére és együttműködésére, a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal és az
intézmények hozzáértő munkájára. Nehéz és változatos időszak áll mögöttünk, de meggyőződésem, hogy mindannyian Emőd
érdekeit szolgáltuk.
Lehóczki István
polgármester

EMŐD BRASS a Parajdi Káposztafesztiválon
2014. szeptember 26–28-án kerül megrendezésre a
parajdi XIX. Nemzetközi Töltött Káposzta Fesztivál. Parajd
nem csak a sóbányájáról, valamint az újonnan megnyílt sóstrandjáról híres, hanem arról is, hogy évente itt szervezik meg,
a most már hagyományőrzőnek számító fesztivált. Ilyenkor
Parajdra sereglenek azok a csapatok, akiknek legfőbb vágyuk,
hogy bemutassák főzőtudományukat a nagyközönségnek.
Készül itt pici, kicsi, nagy és óriás töltelék, titkos és kevésbé
titkos receptek alapján.
Természetesen kulturális program is kíséri a versenyt.
Vasárnap „TÜNDÉRKERTI ZENEBONA” címmel kerül sor a

XXXVI. Rezesbandák találkozójára. Az idén az Emőd Brass
fúvószenekar is részt vesz a rendezvényen. Parajd, mint Emőd
testvérvárosa hívta meg a zenekart. 40 gyerek és három
kísérőtanár utazik a rangos eseményre. A fellépések mellett sor
kerül majd kirándulásokra is, így megismerkedhetnek a
gyerekek Tündérkert szépségivel.
Az utazás Emős Város Önkormányzatának támogatásával
valósul meg, valamint Fekete Tibor, alpolgármester képviselői
tiszteletdíját ajánlotta fel a zenekarnak.

Jó utat kívánunk és várjuk az élménybeszámolót!
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Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
augusztus 28-án tartotta meg munkaterv szerinti, utolsó ülését.
Képviselő-testület ezen az ülésen módosította az
Önkormányzat 2014. évi költségvetését, majd elfogadta az
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót.
A testület az önkormányzat működőképességének megőrzése
érdekében, döntött a rendkívüli támogatási igény benyújtásáról.
A Képviselő-testület a továbbiakban megtárgyalta és elfogadta
a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló
beszámolót. Felülvizsgálta az Önkormányzat Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepcióját. Megtárgyalta és elfogadta
az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót.
Módosította az Emődi Gyermekálom Óvoda Alapító Okiratát,
továbbá helyt adott az óvoda vezetője kérelmének, melyszerint
az indítható óvodai csoportok maximális csoportlétszám
túllépését a Képviselő-testület engedélyezte.
A Képviselő-testület elfogadta a közterületek elnevezéséről és
a házszám megállapítás szabályairól szóló rendelet-tervezetet.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt címe: „Egészségügyi alapellátások fejlesztése
Emődön és Bükkaranyoson”
Projekt kódja: ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0114
A projekt összköltsége: 60.000.000 Ft
Támogatás összege: 60.000.000 Ft
Közreműködő szervezet: MAG – Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Emőd Város Önkormányzata 2013. januárjában pályázatot
nyújtott be az ÉMOP-4.1.1/A-12 kódszámú pályázati
felhívásra "Egészségügyi alapellátás fejlesztése Emődön és
Bükkaranyoson " címmel. A projekt célja mindkét településen
a gyermekorvosi praxis, továbbá Emőd esetében az ügyeleti
ellátás infrastrukturális fejlesztése.
A projekt támogatás intenzitása 100%, összköltsége 60 millió
Ft, melyből Emőd Város Önkormányzatát közel 47 millió Ft
támogatás illeti meg.

(A rendelet megtekinthető a www.emod.hu honlapon, valamint
teljes terjedelmében az Emődi Krónika aktuális lapszámában.)
Képviselő-testület ezt követően módosította az Önkormányzat
BORSODVÍZ Zrt-vel kötött Önerő finanszírozással vegyes
üzemeltetési/bérleti megállapodását.
A továbbiakban a Képviselő-testület a szavazatszámláló
bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról szóló
határozatát módosította, újabb póttagokkal egészítve ki a
bizottságokat. Ezek után megválasztotta a Helyi Választási
Bizottság tagjait és póttagjait.
A különfélék napirendi ponton belül a Képviselő-testület
pályázatokkal kapcsolatos döntéseket hozott.
Ezt követően Lehóczki István polgármester tájékoztatást adott
az előző testületi ülésen, - a képviselők által - felvetett
problémák megoldásával kapcsolatos intézkedésekről.
Ezt követően Polgármester úr megköszönte a Képviselőtestületnek az eltelt négy évben végzett munkáját.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző
A támogatási szerződés aláírására 2013. október 18-án került
sor. A kivitelező közbeszerzés útján kerül kiválasztásra, a
felújítási munkák legkésőbb 2014. szeptember 30-ig
befejeződnek.
Az Emőd, Parajdi utca 2. szám alatti rendelők funkciója és
kialakítása változatlan marad, a belső burkolatok kerülnek
felújításra, a jogszabályi előírásoknak megfelelően veszélyes
anyag tároló raktár kerül kialakításra, az épület külső
hőszigetelést kap, a nyílászárókat is kicserélik, elektromos
energia előállítására szolgáló 10 db napcella kerül a tetőre, a
vizesblokkok megújulnak, valamint egy akadálymentes mosdó
is kialakításra kerül, továbbá új orvosi eszközök kerülnek
beszerzésre.
A projekt eredményeként a településen egy olyan létesítmény
kerül kialakításra, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak,
maximálisan kielégíti a lakossági igényeket, a szolgáltatások
színvonala és a munkakörülmények javulása a területi
kiegyenlítés, a társadalmi esélykülönbségek csökkenésének
irányába hatnak. A fejlesztés a település szinte minden lakosát
érinti, melynek száma Emőd esetében meghaladja a 5000 főt.

Szelektív hulladékgyűjtő edények átvétele!
Emőd Város Önkormányzata felhívja a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy azok akik még nem vették át a szelektív
hulladékgyűjtő edényzetüket, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán ügyfélfogadási időben átvehetik.
A 2014. évi hulladéknaptár a www.emod.hu honlapon elérhető.
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Lomtalanítás
Emődön
Emőd Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot, hogy a MiReHuKöz Nonprofit Kft.
tavaszi lomtalanítási akciót szervez, melynek
alkalmával a településről 2014. szeptember 30-án
(kedd) és október 1-én (szerda) ker ülnek
elszállításra a háztartásokban feleslegessé vált
hulladékok.
Kérjük a lomtalanítás során az alábbi szabályok
betartását:
· A lomtalanítás a meghirdetett napon reggel 6órától kezdődik és tart a napi útvonaltervben
szereplő utcák befejezéséig.
· A háztartásban keletkezett lomot az ingatlan előtti
közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon
kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy a
célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják
közelíteni, és a rakodás biztonságosan, és
balesetmentesen, kézi erővel végezhető legyen.
· A lomtalanítás során a nagydarabos, azaz a
közszolgáltatás
keretében
rendszeresített
gyűjtőedény méreteit meghaladó lom hulladék
kerül elszállításra, továbbá az apróbb méretű
lomokat kérjük zsákban, vagy dobozban kihelyezni
a szétszóródás megelőzése érdekében.
· A nagyméretű lomokat (pl. nagyobb ágy, szekrény,
ülőgarnitúra)
szétszedett
állapotban
kell
kihelyezni, úgy, hogy az kézi erővel könnyen
mozgatható legyen.
· A kikészített lomokat a Közszolgáltató a jelzett
időpontban szállítja el. A később kirakott
nagydarabos hulladékot a Közszolgáltató nem
szállítja el.
· Az egyéb módon kihelyezett hulladék nem kerül
elszállításra.
· A Szolgáltató egy helyről csak egy alkalommal
szállít el lomot.
A lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék
a közszolgáltató tulajdonát képezi, így annak
Közszolgáltatón kívül bárki más által történő
elszállítás jogtalan eltulajdonításnak minősül!
A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási
hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó
fémhulladékokat,
azbesztet
tartalmazó
hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó
faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket,
savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot,
olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket,
fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya),
gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós
tűk,
fecskendők,
vágó-szúróeszközök),
permetszereket és azok dobozait, fametszést,
építési törmeléket, épület bontásból származó
hulladékot,
gumiköpenyt,
autóbontásból
származó
hulladékot,
autóroncsokat,
elektronikai hulladékot.
A lakosság részére továbbra is lehetőség van
elektronikai
hulladék,
építési
törmelék,
zöldhulladék, veszélyes hulladék, gumiabroncs
leadására a miskolci hulladékudvarok egyikében.
Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a
lomtalanításban való közreműködést!
Polgármesteri Hivatal

Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda
a Miskolci Semmelweis Kórházban
A Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház az ország
legnagyobb népességű vidéki kistérségében helyezkedik el. Ellátási területe
kiterjed Miskolc város lakosságára és vonzáskörzetére, ami 40 településen
közel 300.000 lakost jelent.
A TÁMOP-6.1.2/11/3 „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok a kistérségekben” című pályázaton elnyert közel 125
millió Ft támogatásból az intézményben Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda
(továbbiakban: EFI) kezdte meg működését 2013. augusztus 1-én.
A projekt fő célja a Miskolci kistérség lakosságának egészségi állapot
javítása, a vár ható élettar tam növekedése és az életminőség javítása, ill.
szemléletformálása. A cél egy olyan EFI működtetése, amely összefogja és
koordinálja a kistérségben a prevenciós és egészségfejlesztési feladatok
elvégzését, szakmai segítséget nyújt az egészségfejlesztés szereplőinek,
továbbá egy olyan egészségfejlesztési szakmai egység működtetése, amely
konkrét szűrési, egyéb prevenciós és egészségfejlesztési tevékenységeivel
hatékonyan hozzájárul a célok eléréséhez.
Az EFI-ben igénybe vehető szolgáltatások köre széleskörű: a
Szűrőcentrumban elhelyezést nyert rendelőben munkatársaink napi 8 órában
várják a lakosokat, ahol megtörténik a kliensek állapotfelmérése, majd ennek
alapján életmódváltást támogató programba irányítása. Térítésmentesen
lehetőség van mozgáslehetőségek (fitball, pilates, gerinctorna), étrendi
tanácsadás, pszichológiai segítségnyújtás, klubfoglalkozások igénybe
vételére.
Kiemelt hangsúlyt kap a keringési- és a cukorbetegség kockázatának
szűrése, a dohányzásról való leszokás támogatása, az alkohol-betegek korai
kezelésbe irányítása, a pszichés krízishelyzetbe kerülő emberek támogató
szolgáltatásba irányítása, valamint az időskorú lakosság közösségben tartása,
szellemi és fizikai aktivitásának megőrzése.
Jöjjön el Ön és családja is, keressenek bennünket a
Semmelweis Kórházban.
Érdeklődni lehet a 46/555-124-es telefonszámon.
Barna Krisztina
EFI szakmai vezető
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Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt az Emődi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén és egyben a
tanév első napján!
„Minden kezdet nehéz” – mondja a közismert szlogen.
Különösen nehéz akkor, ha ez a kezdet egyben valami
kellemesnek a végét is jelenti, és mi lehetne kellemesebb,
mint egy nyaralással, strandolással, pihenéssel töltött nyári
szünet. Ebből azt a következtetést vonhatnánk le, hogy a
tanévkezdés bizony nehéz diáknak, tanárnak, szülőnek
egyaránt. Ilyenkor óhatatlanul eszünkbe jut, hogy de jó
volna még pár nap, esetleg egy rövid hét, amikor nem
csörög az ébresztő… Szívesen nyújtanánk kicsit a szünetet
a tanév rovására. Persze, ha ezt a gondolatmenetet
folytatjuk, akkor eljutunk Lázár Ervin közismert
meséjéhez, mely az egyre terjeszkedő lyukról és a zokniról
szól. A mese végén a lyuk olyan nagyra nő, hogy eltűnik a
zokni. A tanulságot levonhatjuk: ahogyan zokni nélkül
nem létezik lyuk, úgy tanév nélkül sem létezik tanítási
szünet. És ha erről az oldaláról közelítjük meg a mai
napot, akkor örülhetünk is neki, hisz a tanév kezdete
előrevetíti a szüneteken kívül a barátokkal való
találkozást,
a
jó
hangulatú
kirándulásokat,
osztályprogramokat, koncerteket, farsangot, vetélkedőket,
eredményes versenyeket. És persze nem hagyhatom ki a
sorból a legfontosabbat: a tudás megszerzésének
lehetőségét, azoknak a készségeknek, kompetenciáknak a
fejlesztését, amelyekre mindenkinek szüksége lesz az
elkövetkező években, évtizedekben.
Volt idő, amikor ez nem volt így és vannak a Földön olyan
helyek, ahol most sincs így.
Ma Magyarországon a tudás mindenkinek alanyi jogon
jár. Megszerzése nem csak lehetőség, hanem kötelezettség
mindenki számára. A Nobel békedíjas Nelson Mandela
mondta: „A tanulás a legerősebb fegyver, amivel
megváltoztathatod a világot.”
Tanulni persze nem mindig szórakoztató, de híres írónőnk
Szabó Magda szavai csodálatosan rávilágítanak a
szükségességére.
„Csak nem mondta neked valaki azt, hogy tanulni
kellemes? Tudni jó, gyerekem, tanulni egyáltalán nem az.
(...) Csak éppen nem éri meg, ha az ember nem tanul. Nem
érted? Nem éri meg, amibe kerül. Nincs arányban,
mennyivel rosszabb nem tudni valamit, mint nem tanulni s
kitenni magunkat annak, hogy nem értjük ezt a gyönyörű
világot.”
Tanulni tehát nem könnyű, de a dolgok jelenlegi állása
szerint az egyetlen célravezető út. Sok taneszközünk van,
de az a bizonyos tölcsér, amivel a tudás a fejekbe tölthető
még nem érkezett meg, azt mondják hiánycikk és a
galambjaink között sem láttam sülteket röpködni, úgyhogy
felesleges várni rájuk.
Kedves Elsősök!
Ti talán még nem is értettétek, milyen nehézségekről
beszéltem, hiszen számotokra az iskola még csak

kellemes, izgalmas várakozás, a csodák ígérete. A
csibetáborban sokan belekóstoltatok az iskolába, jól
éreztétek magatokat, egymással versengve igyekeztetek
bizonyítani, hogy milyen ügyesek vagytok, milyen sokat
tudtok már. Van, aki angol szavakat ismer, van aki már
betűket és sokan kacérkodnak a számolás művészetével is.
Bíztatlak Titeket, hogy ne veszítsétek el a lelkesedést és
ígérem Nektek, hogy mindenki megtalálja a maga kis
csodáját év végére, tanítóitok ezért mindent meg fognak
tenni.
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Kedves Szülők!
Két kérésem van Önökhöz.
Az első: ne támasszanak túl magas elvár ásokat
gyermekeikkel szemben, engedjék meg nekik a hibázás
lehetőségét, hiszen abból is sokat lehet tanulni, és
legyenek nagyon büszkék minden egyes elért eredményre
és ezt mondják is meg nekik.
A második: ne támasszanak túl alacsony elvár ásokat
gyermekeikkel szemben, pláne ne legyenek elvárások
nélkül, kövessék nyomon az elért eredményeiket,
bíztassák őket és legyenek partnereink abban, hogy a
bennük lévő ígéret valósággá válhasson.
Ha ezt a két kérést sikerül teljesíteni, akkor biztos vagyok
benne, hogy a legjobb úton haladunk a közös cél felé.
Kedves felsőbb Évesek!
Remélem a nyári szünet kellemesen telt, örülök, hogy a
balatoni táborban részt vett tanulókról csupa jót hallottam
és annak is örülök, hogy az érintett tanulók eredményesen
készültek fel a javítóvizsgára és mindenkinek sikerült
felsőbb évfolyamba lépnie. Remélem ebben a tanévben
úgy tanultok, hogy megkíméljétek magatokat, szüleiteket,
tanáraitokat az efféle próbatételtől.
Az előttünk álló tanév tartogat néhány újdonságot.
Lesznek, akik kísérleti tankönyvekből tanulnak majd és
lesznek új mérések is. Minden felső tagozatos tanuló részt
vesz az országos Netfit programban, amely a testnevelés
óra keretein belül lebonyolított új típusú fizikai
állapotmérés. A 6. és 8. évfolyamosok a már megszokott
matematika és szövegértés kompetenciamérésen kívül
központi angol nyelvi mérésben vesznek részt a tanév
végén.
Tovább folytatódnak a délutáni foglalkozások, szakkörök,
felzárkóztatások, kérlek Titeket, használjátok ki a

lehetőségeket, fogadjátok el a segítséget, mert higgyétek
el, a Ti érdekeiteket szolgálja.
Kedves Nyolcadikosok!
Nektek ez nagyon fontos év lesz. Tudom, hogy mindenkit
fel fognak venni középiskolába, de azt is tudom, hogy nem
mindegy melyikbe. Remélem sokat komolyodtatok a
nyáron,
és
mindent
megtesztek
azért,
hogy
megvalósuljanak az elképzeléseitek. Ehhez kérhettek és
kérjetek is Tőlünk segítséget! Bízom benne, hogy
energiáitokat a tanév során (de legalább a felvételiig) a
szorgalmas tanulás és nem a meggondolatlan csínytevések
kötik majd le.
A tanévkezdés személyi és tárgyi feltételei adottak. Tóth
Bertalanné nyugdíjba vonuló kolléganőnk helyére Kovács
Ágnes kolléganőnk érkezik vissza GYES-ről. Új taggal is
bővült tantestületünk Kőrösi Renáta személyében, aki
tanító testnevelés műveltségterülettel és alsós napközis
csoportot fog vezetni. Kívánom mindkettőjüknek, hogy a
visszatérés és a beilleszkedés zökkenőmentes legyen.
A nyári karbantartási munkálatok lezajlottak, megújult a
„B” épület egyik vizesblokkja, szépek lettek a tantermek,
további nyílászárókat sikerült kicserélni az „A”
épületünkben. Köszönjük a működtető önkormányzatnak
az anyagi fedezet biztosítását és a városgondnokság
dolgozóinak a lelkiismeretes munkát.
Kedves Kollégák!
Tudom, hogy felkészültetek a tanévre, a célokat kitűztük
magunk elé, kívánok valamennyiünknek sikerekben
gazdag boldog új tanévet és ehhez sok erőt, kitartást,
egészséget! Ezennel a 2014/15-ös tanévet megnyitom.
Szűcs László
igazgató

magabiztosan léptek be a tanterembe, s ültek le a
táborban elfoglalt helyeikre.
A program hagyományteremtő szándékkal a TÁMOP
3.1.4.B-13/1 intézményfejlesztési pr ogr am ker etein
belül valósult meg.
Köszönjük
a
szülőknek
és
a
működtető
Az óvoda és az iskola közötti önkormányzatnak a segítő közreműködést.
átmenet nehézségeinek leküzdésére az első évfolyamon
Szűcsné Kovács Tünde
tanító pedagógusok augusztus utolsó napjaiban
osztálytanító
„Csibetábort” szerveztek, ahol iskolai keretek közt, de
kötetlen formában nyílt lehetőség arra, hogy a gyerekek
megismerkedhessenek egymással, s tanítóikkal. Az 52
első osztályos kisdiákból 30 fő vett részt a játékos
foglalkozásokon. Drámajátékokkal tettük érdekessé az
ismerkedést. Bejártuk az iskola épületét, kipróbálhatták
az új udvari játékokat, a tornateremben zenés játékos
tornán s izgalmas sorversenyen mutathatták be
ügyességüket. A nyári élményeket felidézve vízparti
képet festhettek, ahol megfigyelhettük kreativitásukat.
Meseolvasás közben aranytallérokat gyűjthettek, melyet
az első tanítási napon már igazi „iskolás” jutalomra
válthattak be.
Remek hangulatú 2 délelőttöt töltöttünk el a
gyerekekkel, mely elérte célját, hisz szeptember elsején

Csibetábor2014.
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Emőd az RTL Klub híradójában
Szeptember 14-én az esti híradót néztem, és meglepődve
láttam, hogy Emőd is bekerült a televízió hírműsorába. Sajnos
ismét
egy
szomorú
témával
kapcsolatban.
A híradóból kiderült, már több alkalommal találtak nyíllal
átlőtt házimacskát Emődön. Az ügyben feljelentés is történt
ismeretlen tettes ellen, de mivel nem történt előrelépés az
ügyben, az RTL Klub stábja is foglakozott az üggyel. Én, mint
az Emődi Főnix Íjász Egyesület elnöke, saját és az
egyesületünk nevében, de nyugodtan mondhatom az íjász
társadalom nevében is, abszolút elhatárolódom, és elítélem az
ismeretlen „vadászjelöltet”. A híradóban ugyan nyílvesszőről
beszéltek, amiből az átlag ember az íjra asszociál, de ha egy
értő ember jobban megnézi a híradó képeit, az a nock-on (A
nyílvessző vég vagy nock általában egy bevágás, amely a
nyílnak az íj idegére való illesztését segíti.) láthatja, hogy a
vesszőt valószínűleg számszeríjból lőtték ki, nem pedig íjból.
Ilyen eszköz pedig egyesületünk egyik tagjának sincs
birtokában. Éppen ezért nem szeretném, ha a Főnixeknek rossz
híre terjedne és e miatt támadások érnék őket.
Az íjászat az íjász társadalom számára elsősorban egy
gyönyörű sport, hobbi, másoknak hagyományőrzés. Mivel az
íjak, számszeríjak alkalmasak sporton kívül vadászatra is,
mindig kényes téma marad a tartásukra vonatkozó szabályozás.
Jelen pillanatban fegyvertartási engedély nélkül is lehet
bárkinek ilyen sportszere. A használatukra vonatkozó

szabályokat azonban mindenkinek be kell, be kellene tartania.
Sportolni otthon, egyesületben és a terület tulajdonosának
engedélyével lehet. Egyesületünk 2009 évben alakult, ez idő
alatt tudomásom szerint soha nem történt hasonló eset. Mi
mindig a felelősségteljes, fegyelmezett, szabályoknak
megfelelő használat mellett kardoskodtunk, ezt tanítottuk az
újoncainkanak. Mivel bárkinek lehet ilyen sporteszköze, ma
már csak elhatározás és pénz kérdése az íjak, számszeríjak
beszerzése. Ehhez sajnos nem mindig társul megfelelő
felelősség tudat, intelligencia. Mindig attól félünk, hogy valaki
hasonló, vagy még súlyosabb tettei miatt az íjász társadalmon
csattan az ostor, és szigorítják a törvényi előírásokat. Ez persze
Magyarországon az íjász sport, illetve több évezredes
hagyomány végét jelenhetné. Éppen ezért egy igazi
sportember, hagyományőrző nem kockáztatná, hogy vadászat
iránti vágyait így élje ki.
Országunkban is lehetőség van a vadászíjászatra, bárki
számára elérhető egy vadász-íjász vizsga letétele után. Fentiek
alapján remélem, hogy több ilyen hírrel nem kell
szembesülnöm, és nem fognak általánosítani a televízió nézők,
illetve az újság olvasók sem!
Turi Róbert
az Emődi Főnix Íjász Egyesület elnöke

Nagycsaládos Fesztivál
15 évvel ezelőtt szeptember elsején jegyezték be az Emődi
Nagycsaládosok Egyesületét a bíróságon. De első alkalommal
utaztunk Nagycsaládos Fesztiválra, a VASÚTTÖRTÉNETI PARKba. Az előző években ilyenkor, kora ősszel, az Országos
találkozóra mentünk. A különvonat Miskolcról indult és 3
egyesületet (Miskolc, Hejőkeresztúr, Emőd) vitt a Vasútmúzeum
megállóhelyig Budapestre. Mi Emődiek eredetileg 227-en
készültünk, de mire eljött az indulás sajnos, előre nem látott
események miatt (betegség, munka) csak 196 fővel szálltunk fel.
Az eső reggel nagyon esett, de a fővárosban szép idő fogadott
minket. Gyermekeink remekül érezték magukat, hiszen ezek a

napok róluk szólnak. Jó idő, jó hangulat jellemezte a napunkat.
Kedvünket egy kicsit, de csak kicsit vette el a félórás várakozás
haza indulás előtt. A gyerekek annyira feltöltődtek, hogy még a
vonaton sem tűntek fáradtnak, persze olyan is volt aki már
elbóbiskolt a hazaúton.
Reményeink szerint sok ilyen szép nap lesz még egyesületünk
működése alatt és azt is reméljük, hogy aki nem egyesületi tagként
jött velünk, az is nagyon jól érezte magát és szívesen csatlakozik
hozzánk máskor is!

Az ENE vezetősége
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„Csendesülős” koncertek
Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár mini koncerteket
szervez a Könyvtár gyermekrészlegében, nagyobb
érdeklődés esetén az Igazgatási Épület emeleti
előadótermében.

Meghívó

Októberben:
2014. október 3. péntek 17 óra

Cseh Tamás emlékest
Fodor „Shodor” Balázs, a Védett Fér fiak együttes
frontembere, a Hahó Együttes tagja, a 2013-as Cseh Tamás
emlékverseny 2.
helyezettje, lelkes
„Cseh Tamás- , Hoboés Kispál-éneklő”; a
budapesti romkocsmák
és tábortüzes
fesztiválok „sztárja”
lesz a vendégünk.

Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
és az Emõdi Polgári Kör
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
az

Aradi Vértanúk
tiszteletére

rendezett megemlékezésre

2014. október 6-án, hétfőn 18 órára

Novemberben:

a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

/pontos időpont a következő számban/

Bródy

dalokat énekel

Füvessy Norbert,

Miskolci Illés Emlékzenekar tagja.

a

Jöjjön el Ön is, emlékezzen velünk!
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Emődi Művelődési Ház
és Könyvtár
Októberi programja:
Október 9. Csütörtök 17 óra

Emődi Gasztro Klub
Augusztus utolsó vasárnapján a Gasztro klub tagjai
Vókonyapusztára, a Hortobágyra kirándultak, Rózsa
Péter birtokára, biofőzőversenyre és pásztortalálkozóra.
Korábbi vendégünk és barátunk Tutinka Zoltán és
csapata egy nagyon egyszerű, de annál különlegesebb
pusztai ételt főzött: hagymatokányt. Ezt az ételt
szeretnénk megfőzni - persze nem bográcsban - hogy
azok is megkóstolhassák akik nem voltak velünk.
Szeretettel várjuk a gasztronómia, az egészséges
táplálkozás, az önfenntartás és a hagyományőrzés iránt
érdeklődőket.
/Helyszín: Igazgatási Épület emeleti előadója/

Október 16. Csütörtök 17 óra

Emődi Helytörténeti Klub

KÖNYVBEMUTATÓ
Czecze József: Szőlők és pincék Emődön a jó földön
című kismonográfiát mutatja be és dedikálja a szerző.
A helyszínen a könyv megvásárolható.
Szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel hogyan
született ez a könyv és szívesen hallgat történeteket a
szőlőről és a pincékről.
/Helyszín: Igazgatási Épület emeleti előadója/

Emődi Baba-Mama Klub
Időpontjai:
Szeptember 30. Beszélgetés
Október 14. Intim torna és meridián torna
Október 28. Beszélgetés
Szeretettel várjuk az anyukákat és a gyerekeket!
/Helyszín: Igazgatási Épületben található
Gyermekkönyvtár/
A Regélő Folyóirat gondozásában megjelenő 2015-ös
falinaptár és határidőnapló megrendelhető a
Könyvtárban.
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SEMLEGES
Nekem mindegy, mondom olyankor, amikor valami
távol áll tőlem, nem érint meg, vagy egyszerűen nem
akarok állást foglalni. Sokáig vonzott is ez a szabad
lebegés a döntések lehetőségei között, hiszen nagyot
nem lehet vele tévedni. Megmarad a népszerűség, az
információk jönnek innen is, onnan is. Világpolgár
érzés: otthon vagyok mindenhol mindenben.
Mégis, amikor látom magam körül az
elköteleződéseket, akkor hirtelen kívülálló leszek. Nem
vagyok fanatikus semmiben, de valahogy parttalan lesz
az élet körülöttem. Aztán négyévente, az egyházban
hatévente elindul a kampány: „Válasszatok ki magatok
közül egy embert!” (1Sám17,8)
Egyet, egy adott tisztségre?! Ki az, aki minden
szempontból megfelel? Ha túl diplomatikus, akkor
csorbul az igazság. Ha túl lelkes, bizonyára felforgat
mindent. Ha higgadtan megfontolt, kimerítő lesz
kivárni a döntéseket. A régi, kiszámítható. Az új, újító
a legjobb esetben, rossz esetben alulmúlhatja a régit.
Nagy felelősség, kell-e ezt is a nyakamba venni? A
legkényelmesebb hátradőlni, és hagyni, hogy
megtörténjenek a dolgok nélkülem. Olcsó vigasz, hogy
kis pont vagyok, nem is számítok. A demokrácia nem
való mindenkinek, nagy a teher a démoszon, a nép
tagjain. A történelemből és halvány emlékeimből
ismerem milyen, amikor ez a szabadság nem volt.
Hiányzott, most meg – majdnem kimondom: nem kell.
Hívő emberként számít Isten szava: „Illés pedig
odalépett az egész nép elé, és így szólt: Meddig
sántikáltok kétfelé?” (1Kir18,21) Isten népe is a
semlegességre gyúrt. Hátha mindkét kultusz járhat
előnyökkel. Ez ma is van: Isten népe jár templomba is
és jósnőhöz is, guruhoz, természetgyógyászhoz, vagy
éppen a horoszkópot tekinti szentírásnak.
Istennek nem tetsző ez a semlegesség, dönteni kell:
„legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy
ítélet alá ne essetek.” (Jak5,12)
Ezekkel a gondolatokkal, felelősen indulok az
előttem álló választások felé, megfontolom a múlt
eredményeit, számba veszem a jelen lehetőségeit, és
bizakodva adok hálát a jövő minden reménységéért,
mert nem vagyok semleges. Elmozdultam az origóról,
már nem vagyok egyenlő távolságra mindentől és
mindenkitől. Felülről kérek bölcsességet népemnek,
anyaszentegyházamnak és önmagamnak, hogy
történelmi távlatból is vállalható legyen ez egyéni és
kollektív választások eredménye.
Kósa Enikő
református lelkipásztor

Mese a nevető emberről 2.
Fát vágott a nevető ember. Hasogatta a tekéket. Gondosan
kiválogatta a könnyen hasíthatóakat és félretette a
görcsöseket. Sok volt a görcsös, a nehezen hasítható, kevés a
sudár az egyenes, pedig a nevető ember azokat szerette. Azok
szinte felkínálták magukat.
Emberünk látni vélte a tekék száját, orrát, szemét és
koponyáját és mindig élvezettel csapott le, vágta szét a
koponyát és mindig felnevetett, de a nevetése dühös volt,
szinte mint az őrült gyilkosé. Minden csapás után azt
kérdezte: miért nem ilyen mindegyik teke, ilyen könnyen
széthasítható?
Október eleje volt ekkor, nevezetesen október hatodika.
Emberünk nem tudta, hogy valamikor régen Aradon is a
sudár, könnyen szétvágható fákat keresték és kiválasztották a
13 legsudárabb, legegyenesebb fát. Nem volt nehéz, mert
azok kimagasodtak a többi közül és felkínálkoztak. Számukra
természetes volt ez. Már zsenge ifjúkorukban tudták, hogy
amikor eljön az idő, ezt kell tenniük. Növeszthettek volna
ugyan ők is görcsöket, de nem, ők egyenesen éltek és sudár
derékkal az ég felé törtek. Nem egyfajták voltak ugyan, de
mind egyenes. Ezen az akkori "nevető ember", a mi
emberünk őse csodálkozott a legjobban, de élvezettel
fűrészelt, vágott és minden egyes csapásnál felhangzott
kárörvendő, kínos nevetése, de egyre dühösebb és dühösebb
lett, mert úgy látta, hogy a tekéknek szájuk, orruk és
szemük van és mosolyognak.
ÁLDOTT LEGYEN AZ EMLÉKÜK AZ IDŐK
VÉGEZETÉIG.
Klebovicz Gyula

SUDOKU

Emődi Krónika
Kazár Szofia
Született: 2014.06.04.
Édesanyja: Kazárné Kalber
Nikolett
Édesapja: Kazár Csaba

„Nem búcsúztam el tőletek, nem tudtam,
Hogy örökre elmegyek.
Ne sírjatok, mert itt jó nekem,
Föntről vigyázlak és örökké szeretlek titeket.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Özv. Furmann Mihályné,
/sz.: 1917.09.18. – elhunyt:2014.08.13./
édesanyánk temetésén megjelentek, részvétüket kifejezték.
A gyászoló család

Eladó
Szőlőskert 2175m2 területű 11,33 AK értékű zártkerti
ingatlan.
Szántó és gyümölcsös – 1663m2 ugyanott.
Érdeklődni: 06-30-275-45-23Vargyasi Tiborné

LILLA SZALON
Kedves szolárium-szeretők!
Fekvő szoláriumunk szeptember végétől megújul:
új gép,új csövekkel régi áron várja a barnulni
vágyókat!
Meleg szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Telefon: 06-20/558-0225.
Nyitva: K-P: 9-17,
Szombat: 9-13 óráig
Vasárnap,Hétfő: Zárva

PÖTTY ÁLLATELEDEL BOLT
A kínai ruhaház mellett
Áraink:
Kutya konzerv
Cica konzerv
Kutya táp
Cica táp
Etető anyag

Emlékezés
„Egy jaj, annyit sem mondtál
Türelemmel mentél a halál hosszú útján
Tudtuk mi is, Te is, hogy milyen beteg vagy
Míg éltél, szerettünk, meghaltál nem felejtünk.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a napra,
amikor drága jó Édesapánk és dédikénk
Silye István
9 éve örökre itt hagyott bennünket.
Lánya és családja
Megemlékezés
Hosszú István
halálának 1 éves évfordulója alkalmából
„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen,
rég nem dobbant szerető szív messze vitted Istenem.
Lehajtjuk bús fejünket a hideg fejfára,
visszagondolunk a régi elmúlt boldogságra.
De sajnos, ami elmúlt nem jön vissza soha,
ma már csak virágot vihetünk sírodra.
Hiába jön fel a nap, hiába jön tél, vagy tavasz,
a mi szívünk örökön gyászba marad.”
Szerető bánatos feleséged
Köszönetnyilvánítás

265 Ft-tól
140 Ft-tól
190 Ft/kg-tól
340 Ft/kg-tól
299 Ft/kg-tól

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Potyka Gábor
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre!”

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.

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

