START közmunka program

A program a csapadékvíz elvezető árkok burkolását is
támogatta 280 db mederburkoló elemmel, árokásó adapterrel
és kisértékű tárgyi eszközökkel. A program közvetlen költsége
összesen 2.100 eFt. A program keretén belül a Patak út és
Vörösmarty út egy rövid szakaszán került sor a csapadékvíz
elvezető árok burkolására.

Önkormányzati hírek
2014. október 27.-én megtartotta ünnepi alakuló ülését
Emőd város Önkormányzatának Képviselő testülete Pocsai
Enikő polgármester-asszony vezetésével.
Első napirendi pontban a helyi Választási Bizottság elnökének
tájékoztatója hangzott e, a 2014. október 12.-i választások
eredményeiről. Ennek részleteiről az Emődi Krónika októberi
számában már beszámoltunk. A tájékoztató után a
polgármester és a települési a települési képviselők esküt
tettek, majd a képviselő testület elfogadta a polgármester
illetményére és a költségtérítésére vonatkozó határozatot.
Utolsó előtti napirendi pontként a Képviselő-testület
megtárgyalta a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
rendelet-tervezetet, mely az ott elhangzott módosításokat
magába foglalva elfogadásra került. A rendelet megtekinthető
Emőd város honlapján a www.emod.hu-n, illetve a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Az utolsó napirendi
pontban tájékoztató hangzott el a képviselőkre vonatkozó
szabályokról, így a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről,
az összeférhetetlenségi és a méltatlansági szabályokról is.
Költségtakarékossági okokból az eddig működő öt bizottság
helyett a jövőben csupán négy bizottság segíti a Képviselőtestület munkáját, ami jelentős megtakarítást eredményez a
város költségvetése számára.
Nemzetiségi
önkormányzat
alakuló
ülése
2014. október 27.-én Emőd városban a Roma és a Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat is megtartotta alakuló ülését.
Az alakuló üléseken a Helyi Vlasztási Bizottság elnökének, a
választások eredményeiről szóló tájékoztatója után a
megválasztott képviselők esküt tettek, majd megválasztották a
Nemzetiségi
Önkormányzat
tisztségviselőit:
elnökeit
elnökhelyetteseit.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Farkas Géza,
helyettese Ruszó Zsolt nemzetiségi képviselő lett.
A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnökévé Veres Attilát
választották, akinek Kusztván Zsolt lesz a helyettese.

Emőd város Önkormányzata 2014. november 10.-én,
hétfőn rendkívüli testületi ülést tartott a városháza
dísztermében.
A Képviselő-testület október 27.-i, a Szervezeti és Működési
Szabályzatról hozott döntése alapján két főben állapította meg
a társadalmi megbízatású alpolgármesterek számát.
Személyükre Pocsai Enikő polgármester tett javaslatot: ők
Fehérvári Tamás és Dr Tergalecz Ferenc, akik a jelölést
elfogadták. Személyüket a Képviselő-testület titkos szavazással
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta és megszavazta.
A szavazást követően Fehérvári Tamás és Dr Tergalecz Ferenc
letette az alpolgármesteri esküt.
A Képviselő-testület az alpolgármesterek tiszteletdíját a 2011.
évi CLXXXIX:. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján megszavazta.
Az alpolgármesterek tiszteletdíja a vonatkozó törvényben
foglaltak alapján, annak minimálisan előírt rendelkezése
szerint 157. 000. Forint/hónap összegben került megállapításra.
A továbbiakban mindkét alpolgármester lemondott a szintén a
törvény által számukra biztosított további költség-átalány
térítés igénybevételéről.
Harmadik
napirendi
pontban
a
Képviselő-testület
megválasztotta a négy bizottság elnökét és tagjait.
Napirendi ponton kívül Kósa Lajos képviselő úr önálló
indítvány formájában javaslatot tett arra, hogy a polgármesteri
megbízatásról leköszönő Lehóczki István számára a
törvényesen előírt végkielégítésen felül, a 2000. évi XLIV
törvény rendelkezései alapján, további három havi
illetményének megfelelő összeget szavazzon meg a Képviselőtestület. Az indítvány ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadásra került, mely alapján Lehóczki István számára a
város költségvetéséből további 1.565.400. Forint egyszeri
juttatást folyósítanak.
Kovács Sándor

Alpolgármestereink bemutatkozása
Fehérvári
Tamás
vagyok,
33
éves
emődi
lakos.
Feleségemmel
és
három gyermekemmel
a Pincesor utcában
lakom.
A
Kandó
Kálmán
szakközépiskolában
végeztem
mint
vezetékes
távközléstechnikai műszerész. Ezt követően
két gépész oklevelet szereztem, 12T feletti
kazán és nyomástartóedény gépész szakon. A
vegyiparban dolgozok 8 éve, eleinte a Tvk
Nyrt-nél, majd a Borsodchem zrt-nél
helyezkedtem el mint Irányítástechnikai
kezelő, és önkéntes tűzoltó, ahol a mai napig
is tevékenykedem. A hobbim gyermekkorom
óta a dobolás, mellyel a mai napig
foglalkozok.

Emődön születtem 1949. június 21-én tősgyökeres
emődi családban, hiszen szüleim, nagyszüleim is
emődiek. Jelenleg is itt élek, feleségemmel közös
tulajdonú
családi
házunkban.
Középiskolai
tanulmányaim elvégzése, és a katonai szolgálat
teljesítése után 1972. szeptember 1-jén léptem a
Belügyminisztérium hívatásos állományába, ahol
szakmai munkámat bűnügyi nyomozóként kezdtem.
1974 –től a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán
tanultam, ahol 1977-ben szereztem főiskolai oklevelet.
1989-ben jogi doktori diplomát szereztem a Miskolci
Nehézipari Műszaki Egyetem Jogtudományi Karán. Rendőri szolgálatom
alatt mindvégig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében dolgoztam különböző
beosztásokban. 2004. december 30-án, - a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Rendőr - Főkapitányság bűnügyi igazgatójaként - szolgálati nyugdíjba
mentem. Nyugdíjba vonulásom óta a magánszférában tevékenykedem.
1976-ban kötöttem házasságot, feleségem szintén emődi születésű, és jogász
végzettségű. Házasságunkból egy gyermek született, aki jelenleg az
igazságszolgáltatásban dolgozik bíróként.
dr. Tergalecz Ferenc

Csatornázási fejlesztés

Emőd Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEPO-1.2.0/B/10-2010-0078 azonosító
számú "Emődi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése" című projekt keretén belül megvalósításra kerülő új
nyomóvezeték építése megkezdődik Emődön.
A munkálatok keretén belül érintett utcák a következők:
Kossuth u. 175-187
Attila u. 18-22
Árpád u. 25-31
Béla u. 09-13
Széchenyi u. 29-55 és 46-70
Rákóczi u. 35-95 és 34-72
Bor utca végig
Kodály Z. u. /Bor utcától az Arany J. utcáig/
Karolai u. végig
Az építkezés során út és padkafelbontásra, sárfelhordásra és az utakon útszűkületekre kell számítani, az
ezekkel járó kellemetlenségek miatt megértésüket kérjük!
Vass László

Kátyúzás
Október 7.-én és 8.-án mintegy 35 t aszfalt felhasználásával a
START közmunka program keretében önkormányzati
belterületi utak kátyúzására került sor.
A kátyúzás érintette a Petőfi, Tompa, Kölcsey, Ifjúság,
Kossuth, Karolai, Vasút, Margit, Ferenc, Árpád
utakat, összességében mintegy 250 m2 felülettel. A
program keretében egy benzinmotoros aszfaltvágó
és bontókalapács került a város tulajdonába a
kisértékű tárgyi eszközök mellett közel 800 eFt
értékben, 30 tonna aszfaltot pedig 686 eFt-tal támogatta a
program.
Kovács Géza
városgondnokság vezetője

Közmeghallgatás

Mellrákszűrések 2014. decemberében

Emőd Város Önkormányzatának képviselőtestülete 2014. december 18-án 1800 órától
közmeghallgatást tart a polgármesteri
hivatal dísztermében.

A Népegészségügyi Program keretében a 45 és 65 év közötti nőket
kétévente hívják be térítésmentes emlőszűrésre. A mammográfiai
szűrővizsgálat jelentősen, közel harmadával csökkenti az emlőrákból
adódó elhalálozást és a rendszeres mammográfiás emlőszűréssel az
emlőrákok 70 százaléka idejében felismerhető. E szűrés ma
Magyarországon mindenki számára elérhető.

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

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan önkormányzatunk az idén is
vállalja a csoportos beutaztatás megszervezését a Miskolci
Emlővizsgáló Centrumba. A vizsgálat elvégzésére három időpontot
kaptunk: 2014 december 1-2-3. A jelentkezők a vizsgálat helyszínére
való szállítását a tanyagondnoki 9 személyes gépjárművel oldjuk
meg.
A vizsgálattal részleteivel kapcsolatban a Járási Népegészségügyi
Intézet az érintetteket levélben értesíti.

A mindennapok egyszerű, de talán ebben az
egyszerűségében is utánozhatatlanul nagyszerű képei
vesznek el mindannyiunk emlékezetéből a mindennapi
feledés homályában. Azok a képek, melyek már nem is
a nagyszülőket, (akik tekintetei elevenen élnek még az
unokákban is) hanem sokkal inkább a déd-, vagy
ükszülőket ábrázolják. Pedig talán nem is gondolnánk,
hogy hány család őriz, akár a nagyszülőktől
megörökölt fotóalbumaiban, dobozaiban, apró
ládikáikban összegyűjtött olyan képeket, amelyek az
1900-as évek elején, a két háború között, vagy
közvetlenül azokat követően készültek. Meglehet, az
első nagy háború előtt ezen a tájékon még talán
valóban ritkaságnak számított a fotográfia, de
bizonnyal sokan őriznek képeket a húszas, a
harmincas, a negyvenes évekből, hogy az azokat
követőket már ne is említsük.
E képek egy olyan világot tárnak elénk, ami a
miénkkel összevetve szinte értelmezhetetlenek:
nyugalom és időtlenség lengi át e mai viszonyokhoz
igazítva szinte alig látható, elmosódott, megsárgult,
kifakult képeket, amik bár minőségükben sosem
fognak még csak a húsz, harminc évvel ezelőtti
fotózási színvonal közelébe sem kerülni, de tartalmuk,
az általuk rögzített pillanatok, tekintetek, mozzanatok
olyan világot zárnak magukba, melyek minden
bizonnyal örökre elvesztek. Megszűnt, elmúlt ugyanis
az a hétköznapi életforma, annak e vonatkozásában
értelmezett szinte valamennyi külső jegyeivel, külső
jeleivel, amit anno e képek teljesen átlagos hétköznapi
élet részeként voltak hivatottak rögzíteni.
Napjainkban
ugyan
társadalmi,
társasági
eseményeken újra divatba jöttek a régi időket idéző
öltözékek, hagyományőrző társaságok, egyesületek,
baráti körök a legkülönfélébb korok jellemzően ünnepi
viseleteiben szinte naponta láthatók valamely
televízióban, vagy e témaköröket is felkaroló
magazinokban, de az egyszerű ember gyakorlatilag
eltűnt a "régi világ" ma élő emlékezetéből. A
nagyvárosok történetiségét, régi életét óvó-féltő
gyűjteményei valóságos relikviákként kezelik
mindazon fotográfiákat, melyek akár száz évvel ezelőtt
készültek. Itt természetesen meg is jelennek a
hétköznapi emberek. Ki-ki lehetőségei szerint
elegánsabb, vagy viseltesebb, netán szegényes
külsőségeiben megnyilvánuló öltözékben. De még e
gyűjteményekben is csak ritkán valamely tevékenység
végzése közben.
A vidéki, a falusi és a tanyák életéből viszont aligha
láthatunk bármit is azon kívül, hogy milyen volt, vagy
lehetett a vidéki ember azokat a napokat nem
ideszámítva, amikor ha volt neki ilyen, felvette a "szép
ruhát" és vigasságba, lakodalomba indult.
Szándékaink szerint szeretnénk egy olyan
fotógyűjteményt összeállítani az Önök képi
örökségeinek kincseiből, ami képessé válhat annak
bemutatására, hogy hogyan éltek az őseink Emődön
száz, vagy ötven éve. Elsősorban olyan képeket

keresünk, amelyek az elődöket valamely tevékenység,
mesterség gyakorlása közben örökítették meg. Legyen
az vetés, aratás, szüret, vagy bármi olyan, ami a
mindennapok legtermészetesebb része volt számukra,
azzal a különleges momentummal, hogy előkerült a
folyamatok során a korabeli fényképezőgép.
Őszintén reméljük, hogy nagyon sok ilyen
felbecsülhetetlen családi érték fog előkerülni. E képek
előkerülése egészen biztosan magával hozza majd a
családi, a katonai fotókat is a régi időkből, talán
egészen a hatvanas, hetvenes évekig, amiket
hasonlóképpen szívesen fogunk látni.
Mégis, legalábbis kezdetként azokat a képeket várjuk
és keressük, amik a már említett nagyon régi időkben
készültek. Kérjük azokat, akik rendelkeznek
ilyenekkel, osszák meg ezeket a kincseket másokkal,
az Emődi Krónika olvasóival. E képekről digitális
másolatot készítünk, azokban kárt nem teszünk, a
tulajdonosaiknak csupán a másolat készítésére
szükséges ideig kell kezeikből kiadni e képeket.
Ha e másolatok a nyomdai eljárás során
használhatónak bizonyulnak a képeket közzé tesszük
az Emődi Krónikában, de ha a nyomtatás már nem
tudná visszaadni a kép tartalmát, azt a hamarosan
megújuló www.emod.hu honlapon egészen biztosan
közzé tesszük, ahol a digitális feldolgozásnak
köszönhetően úgy tud megjelenni minden ilyen fotó,
ahogy azt a tulajdonosai is nap mint nap láthatják.
A fotók másolatainak elkészítéséhez minden szerdán
13.00 és 16.30 között állunk rendelkezésükre a
polgármesteri hivatalban.
Kovács Sándor

Tóth József (1898-1975)

Őszi projekthét az alsó tagozaton
Iskolánk alsó tagozatos tanulói a TÁMOP-3.1.4.
pályázat keretében őszi projekthéten vettek részt.
Minden napra változatos feladatokat terveztünk.
A hét elején rajzpályázatot hirdettünk „Az én
őszöm.” címmel. Az évszak szépségeit versben is
megfogalmazhatták a gyerekek. A „költőpalánták”
gondolatait
az
iskola
folyosójára
kitett
papírleveleken olvashatjuk. Matematika órákra
ősszel kapcsolatos logikai feladatokat készítettünk,
amit feladatlapon, vagy interaktív táblán oldottak
meg a gyerekek. A hét programja játékos
vetélkedőkkel folytatódott. Szerdán az első-második,
csütörtökön a harmadik-negyedik évfolyam mérte
össze tudását. A 6-6 fős csapat tagjai egy óriási
társasjáték mezőin lépkedtek a cél felé. Útjuk során
sok érdekes feladatot oldottak meg. A
legügyesebbeket oklevelekkel és ajándékokkal
jutalmaztuk. A hét utolsó tanítási napján kiállítást
rendeztünk a pályázati munkákból és a családi
napra beadott ősz képekből.
Projekthetünket szombaton a már hagyománnyá
váló családi nap zárta. 58 család szebbnél szebb őszi
dísszel, faliképpel nevezett a hétvégi programra. A
családi délutánt közös zenés mozgással nyitottuk
meg, aztán kezdődtek el az évfolyamonkénti
ügyességi versenyek. Volt búzából diószedés,
levéltabló készítés, „mocsárjárás” faleveleken,
képkirakás. Akik éppen nem versenyeztek,
kézműves foglalkozáson vehettek részt. Lehetett
madarat díszíteni magszórással, fél dióból teknőst
ragasztani, vagy őszi képet varrni.
A családi délután nagyon jó hangulatban telt. Jó volt
látni, milyen nagy öröm az, ha együtt van a család,
együtt nevetnek, mozognak a gyerekek a szülőkkel,
az apukák és az anyukák közösen varrnak,
ragasztanak gyermekeikkel.
Köszönjük a részvételt és a gyönyörű őszi díszeket,
faliképeket. Természetesen a hagyományt folytatjuk,
jövőre még több családot várunk a családi hétvégére.
A verseny végeredménye az őszi díszekre és az
ügyességi versenyre adott pontok alapján a
következőképpen alakult:
1. osztályosok:
1. Majorszki Panka Sára (1.a) és Majorszki Zsolt
2. Majorszki Ábel (1.a) és Majorszkiné Bűdi
Gabriella
3. Gávai Dávid László (1.b) és Gávai Zoltánné
2. osztályosok :
1. Sándor Barbara (2.c) és Sándor István
2. Lapostyán Milán (2. b) és Lapostyánné Dányi
Katalin
3. Szendrei Arabella (2. a) és Szendrei Szabolcs
3-4. osztály:
1. Oravecz Lilla ( 4.a) és Szerdahelyi Beáta

2. Ludman Csaba ( 4.a ) és Ludman Csaba; Jenei
Blanaka ( 4. b ) és Jeneiné Tóth Annamária;
Kerékgyártó Damján ( 3.b ) és Kerékgyártó Róbert
A győztesek oklevelet és ajándékcsomagot kaptak. A
résztvevő gyerekek „ Családi nap” kitűzőt és egy
szelet csokit vihettek haza emlékbe.
Stefánné Cserjési Katalin
tanító

A Bükkaranyos Községüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft és
iskolánk nyertes pályázatának köszönhetően 6 település diákjai
vehettek részt az „Én-te-ő-mi-ti-ők” elnevezésű kézműves
táborban Tokajban. Emődről 20 olyan diák mehetett az őszi
szünetben szervezett jutalomtáborba, akik a művészeti
szakkörökön sikeresen szerepelnek.
Utazásunkat Nyíregyházán kezdtük, ahol a Móricz Zsigmond
Színházban az 1001 éjszaka meséit néztük meg. Délután foglaltuk
el szállásainak Tokajban, egy középiskolai kollégiumban. Különböző
foglalkozásokon vettünk részt, amelyek színesebbé tették az ott
töltött napokat, pl dramatizálás, kézművesség, tánc.
Szórakozásunkat biztosította még, hogy különböző játékszereket
próbálhattunk ki, pl. ugrálóvár, csocsóasztal, léghoki, ping-pong.
Mikor felfedeztük a környéket, moziba is elvittek minket. Esti
sportfoglalkozásokon vehettünk részt, mérkőzéseket rendeztek a
települések között, amit Emőd nyert.
Négy örömteli nap után sok élménnyel gazdagodva szereztünk új
barátokat. Fájó szívvel hagytuk el a tábort, szívesen visszamennénk
még, ha lehetőség lenne rá.
Lapostyán Fanni 8.a, Rémiás Alíz 8.b

Projekthetek az iskolában
A november a témahetek időszaka volt az
általános iskolában. Egy TÁMOP-pályázat
keretében az iskola tanulói két témakörbe
is beleáshatták magukat, melyhez
különféle programokat és tevékenységeket
szerveztünk nekik a tanítási órák
alkalmával és délutánonként.
Elsőként
az
egészséges
életmód
megismertetetését tűztük ki célul, melyhez
érdekes és motiváló feladatokat adtunk a
gyerekeknek. Miután megtekintettek egy
szemléletes bemutatót az egészséges
táplálkozás, a sport és a higiénia
fontosságáról, összemérhették elméleti és
gyakorlati tudásukat egy vetélkedőn.
Mindemellett kreativitásukat is kiélhették
a képzőművészet és gasztronómia terén
egyaránt, hiszen tablót és szobrot
készítettek az osztályok előzetesen gyűjtött
anyagból, valamint egészséges ételt, salátát
készítettek és kóstoltak. Az előbbi
alkotásokból kisebb kiállítást is rendeztünk
az iskola aulájában. A vetélkedő mellett az
akadályverseny is nagyon népszerű
program volt, ahol az osztályok közötti
verseny a sportos életmód szellemében
zajlott.
A
másik
projekt
során
kicsit
kitekinthettek a diákok a nagyvilágba,

egészen Angliáig utaztattuk őket, hiszen
egy
hosszabbtávú
program
első
állomásaként az angol nyelvterületek
közül Anglia megismerését céloztuk meg.
Az országismereti témahetet is rendkívül
élvezték a gyerekek. Nemcsak általános
földraj zi,
törté ne lmi,
kulturális
ismeretekkel találkozhattak, hanem
népszerű angol hírességeket, londoni
nevezetességeket is láthattak az
angolórákon.
Játékos
vetélkedőn
versenghettek
a
csapatok,
a
pontszámokat pedig gyűjtőmunkával és
totóval gyarapíthatták az osztályok. A
felkészülést nagymértékben segítették a
termekben felszerelt interaktív táblák, az
internet adta széleskörű lehetőségek. A
csapatszellem, a közösségi érzés is
erősödött, hiszen a tanulók csak
összefogással, csapatmunkával érhették
el a legjobb eredményt.
Rendkívül
jó
tapasztalatokkal,
eredménnyel zártuk a két programhetet,
a tanulók lelkesen vetették bele magukat
a programokba, élvezettel készítették a
feladatokat, és sokat tanultak is a sok
játék és szórakozás mellett.
Sárai Ágnes
pedagógus

Múzeumban az iskola apraja-nagyja!
A miskolci Herman Ottó Múzeum egy nyertes pályázatának köszönhetően 100 tanuló mehetett díjmentesen „háztól-házig”
autóbusszal szállítva a Pannon-tenger Múzeum Földtörténeti és Természetrajzi Tár kiállításait megtekinteni. 50 felső és 50
alsó tagozatos diák vett részt a múzeumlátogatáson, akik az iskolai programokon az elmúlt hetekben a legaktívabban vettek
részt. Volt olyan gyerek, aki még soha nem járt múzeumban, de nem csak ő, hanem mi, pedagógusok is csodálkozva néztük
a modern kor múzeumát, ami megfogható, hallható, kipróbálható kiállítási darabokból is áll, s nem utolsó sorban
játékokból. A gyerekek minden percét élvezték a tárlatvezetésnek, lelkesen vettek részt a játékos feladatokban, melynek
során a válaszokat a kiállító teremben keresgélték. A végén pedig minden helyet újra jártak, ahol valamilyen érdekességet ki
lehetett próbálni.
Köszönjük a lehetőséget és a tárlatvezetést a múzeum dolgozóinak, reménykedünk a továbbiakban is az ehhez hasonló
hasznos pályázati lehetőségekben.
Lapostyánné Dányi Katalin ig.h
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XV. ADVENTI HANGVERSENYRE
a református templomba.
„maradjatok meg az én szeretetemben” Jn15, 9b

Mindenkit szeretettel várunk!

„Isten szabadítását nevezed kőfalaidnak” Ézs60, 18
Amikor falak épüléséről hallunk, rossz
érzés tölthet el. Eszünkbe jutnak falak,
amelyek elválasztanak nemzettársakat
egymástól évtizedeken át, szégyenfalak,
amelyek városokban eltakarják, de
sohasem oldják meg a szociális
gondokat és láthatatlan falak, amelyeket
mi
húzunk
fel,
önvédelemből,
kényelemből és ezer más okból magunk
köré. A falak elválasztó, határoló
funkciója azonban nem az egyetlen.
Templomunk támfalának siralmas állapotában felismertük,
hogy a kőfal fontos tartó erővel rendelkezik. Házépítésnél ez a
teherbírás fontos, mert a tető felülről teszi próbára a fal
minőségét, a támfalnál pedig oldalról.
Emődön az ősök magas Sionon képzelték el a templomot. A
hegy nem tűnt túl magasnak, így még hordtak rá nem kevés
földet. A templom megépült, és áll immár kétszáz éve, de egy

esős nyár annyira feláztatta a földet,
hogy a templom megcsúszott, és hajója
kettérepedt. A templomot tartó támfal is
megroggyant.
Elsődleges és sürgős feladat volt a
támfal újjáépítése és megerősítése.
Istené a dicsőség, hogy az elmúlt
hónapokban a veszély elhárult, a kőfal
erős és betölti feladatát. Sok munka, sok
imádság, adományok, támogatások,
pályázat a háttérben, templomot tartó támfal a szemünk előtt.
A 8, 5 millió Ft-os beruházás pályázati forrásból, egyházi
támogatásból és a református hívek adományából valósult meg.
Isten megtartó, (össze)omlástól is oltalmazó ereje számunkra
most valóságosabb mind a templomunk mind az életünk
tekintetében.

Emődi szolgálatom kezdetén…
Amikor a világi életben új vezetőt neveznek ki valahova,
szokás szerint közlik az illető lehetőleg minél előnyösebb
fényképét és életrajzát. Ebben szerepelni szoktak a
képzettségére vonatkozó adatok, karrierjének addigi állomásai,
szakmai tapasztalata. A végén pedig egy ígéretes mondat,
amelyből kiderül, hogy azért őt nevezték ki arra a posztra, mert
oda ő a legalkalmasabb személy...
Az egyházi életben, a plébánosi áthelyezéseknél ez másképp
történik. A távozó pap egyszer csak kihirdeti, hogy a püspök
ekkortól ide és ide helyzete őt, utóda pedig xy plébános lesz,
akit fogadjanak szeretettel. A hívek pedig elbúcsúztatják addigi
papjukat és köszöntik az újat.
Szegény új pap pedig már az első nap az érdeklődés
kereszttüzébe kerül: hány éves, hogy néz ki, hogyan öltözik,
hogyan misézik, hogyan prédikál, stb.
Kalóczkai Gábornak hívnak. Mint az első itteni misémen el is
mondtam, tizenhatodik éve vagyok pap és a mostani a
negyedik helyem. Hevesből, Erdőtelek községből származom,
szüleim mind a mai napig ott élnek. Nővéremék öt
gyermekükkel Hatvanban, húgomék második gyermeküket
várva Alsónémedin élnek.

Kósa Enikő
lelkipásztor

Műszaki szakközépiskolában érettségiztem. Az egri hatéves képzés után két
plébánián voltam káplán, 1999-es pappá szentelésem után két évet
Füzesabonyban, majd ötöt Szerencsen. 2006-tól bő nyolc évet Rudabányán
szolgáltam plébánosként.
Október 8-án, váratlanul, a főpásztor megszólított és közölte, hogy rám
gondolt, amikor e mostani évközi helyezéseket eldöntötte.
Elfogadtam a döntését.
Október utolsó napjaiban nyitottsággal és tenni akarással jöttem Emődre.
Néhány hívőben már megszületett az első benyomás a plébánia új papjáról,
vagyis rólam. A hírem is bizonyára megelőzött, remélem néhány jó is
nemcsak a rossz.
Ha csak egymásra nézünk, számtalan kifogást találunk. Ha Krisztusra
tekintünk, akkor el tudjuk fogadni egymást. Gyakoroljuk ez utóbbit.
Mostantól a legjobb tudásom szerint mindent meg fogok tenni az Emődi
Plébánia fejlődéséért. Ehhez én egyedül kevés vagyok, szükség van az itteni
közösség támogatására és jelenlétére közös életünkben, megértő
türelmükre, hiszen valamennyi elődöm tapasztaltabb lelkipásztorként
szolgált itt.
Nagy kihívás egy időben összegezni és átadni egy közösséget, be- és kidobozolni az életet, közben pedig nyitottnak maradni
az új ismeretségek, elvárások felé. Ráadásul nem tervezetten, néhány nap alatt megvalósítani mindezt.
Balás Béla kaposvári megyéspüspök tízéves cikke Az áthelyezésekről sokat segített:
„… a plébánosi kinevezés manapság nem jutalom, nem előreléptetés, nem is a szerencse, vagy a véletlen műve. Inkább embert
próbáló feladat, ami jobban hasonlít a keresztre feszítéshez, avagy szebben kifejezve „oltár-áldozathoz”, mint a letűnt idők papi
karrierjéhez.
A plébánosi felmentés nem „kinyírás”, „leszámolás”, vagy a hatalmasok szeszélye. A püspököt, mint apostol utódot, kötelezi a
hívők, illetve a nem hívők szeretete is. Törődnünk kell az újabb korosztályokkal, lakótelepekkel, intézményekkel is, ugyanakkor a
megrokkant paptestvéreket sem lehet az összeesésig kihasználni, még akkor sem, ha ők már nem veszik észre teljesítőképességük
határát.
Az élő egyházmegye nem szépen rendezett temető, ahol mindenkinek állandó helye van. A papok nem „álló játékosok” egy
idegenektől pörgetett „csocsóban”. Gondoljunk inkább a bevetésre kész mentőkre, vagy az új meg új évfolyamot tanító, minden
órájukra készülő tanárokra …
Kérem munkatársaimat, hogy jóindulatomat feltételezve, ezt újból magyarázzák el a híveknek is. Nekik éppúgy nem tulajdonuk
a papjuk, amint a plébánosnak sem magánbirtoka az egyházközsége. … Jézus urunk az anyaszentegyházat nem hangulatokra,
tüntetésekre, népszavazásokra bízta. Az újonnan áthelyezett papok Isten ajándékai. Ne szomorítsuk meg a Szentlelket azzal, hogy
nem fogadjuk be őket, vagy ők szidják elődjüket, esetleg a régiek rendetlen kötődéseikkel megkeserítik utódjuk indulását.
Kívánom, ki-ki lelje örömét abban a jóban, amivel ő tud hozzájárulni közös, szent feladatunkhoz!
Szeretettel kérem valamennyi emődi lakos jóindulatát, köszönöm az imákat, amit továbbra is kérek és magam is ígérek.
Imádkozzunk együtt, hogy Isten kegyelmének segítségével, paptestvéreimmel együtt továbbra is Isten dicsőségére és a hívők
javára végezzük a lelkipásztori szolgálatot.
Szeretettel köszöntök minden emődit:
Kalóczkai Gábor plébános

Szomszédolás Nyékládházán
Októberben őszi vetélkedőn vettünk részt, a nyékládházi
Idősek Klubjában. Több éves hagyomány, hogy a szomszédos
települések idősei összejönnek és tréfás játékokkal múlatják
az időt. A vendéglátók ellátottai, Felsőzsolca, Borsodgeszt és
Emőd csapatai mérték össze tudásukat. A székfoglaló,
dióhordás kanálban, ajándék horgászat, célba dobás,
ügyességet kívánt a versenyzőktől.
Emőd csapata II.helyezést ért el, gratulálunk a nyerteseknek:
-Fekete Istvánné
-Kiss Orbánné
-Krizsán Ferencné
-Pap Sándorné
-Tóth Attila
A megmérettetés után megvendégeltek minket, köszönjük a
szívélyes fogadtatást. Tavasszal visszavárjuk a
társintézményeket újabb kihívásra készülünk.
Az Emődi Ősz rendezvény keretén belül Vakondtúrás tortát
készítettünk, köszönjük Kiss Attiláné segítségét. Igazán,
különleges, finom édességet kóstolhattunk.
Pap Sándorné

Felhívás!
Kérjük az emődi lakosokat, hogy akiknek beteg, egyedül élő,
idős emberek vannak környezetükben legyenek szívesek jelezni
az Emődi Idősek Klubja telefonszámán (476-171), vagy
személyesen. Szeretnénk nagy hidegben segítséget nyújtani
nekik a fagyás és kihűlés megelőzése érdekében.
Új lehetőségek az étkeztetésben
Emődi Idősek Klubja
December hónaptól lehetőség lesz az ellátottak számára hideg
csomagot igényelni hétvégére. Pénteki napokon van rá mód,
hogy két ebédet rendeljenek az igénylők , az egyiket szociális
támogatással, a másikat anélkül. Bővebb felvilágosítást az
Emődi Idősek Klubja telefonszámán(476-171) kaphatnak.
Kérjük jelenlegi étkezőinket, hogy szíveskedjenek javaslatot
tenni az milyen ételeket fogyasztanának szívesen. A
lehetőségekhez mérten meg próbáljuk figyelembe venni a
kívánságokat.
Pipolyné Heiszman Ilona
intézményvezető

Őszi megmérettetés Miskolcon

Emődi Idősek Klubja

„Idősek határokon átívelő kulturális
és művészeti vetélkedője.”
Az Emődi Idősek Klubja két éve tagja a Szociális
Intézmények Magyarországi Egyesületének. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatásával meghirdetett
vetélkedőn lehetőség volt mindazon értékek bemutatására és
átadására, amelyekkel az idősebb korosztály rendelkezik. Az
eddig csak kis közönség előtt bemutatott produkciók most
szélesebb körben, megyei szinten kerülhettek színpadra. .A
jelentkezési feltéteknek több emődi csapat is megfelelt.
Színvonalas előadásokat és nívós kézműves alkotásokat
vittünk az érdeklődők elé.
A vetélkedőn résztvevők bemutatása, megalakulásuk
sorrendjében:
Barátság Nyugdíjasklub Népdalkórusa
A nyugdíjasklub 1975-ben, a népdalkórus 1995-ben
alakult .Hetente foglalkozást tartanak. Eddig szép sikereket
értek el, sok dalos találkozón vettek részt az hazánk nagy
részén és a szomszédos települések rendezvényein. Az
országos kórusminősítőn két ezüst és három arany fokozatú
elismerést kaptak .A város érdekében végzett munkájukért
díszoklevelet vehettek át .A klubvezető Nagy Jánosné , 2007ben Pro Urbe díjban részesült.
Bükkaljai Alkotók Közhasznú Egyesülete:
Az egyesület 2010. júniusában alakult 13 fővel. Céljuk:a még
fellelhető népi mesterségek bemutatása és oktatása, valamint
a szabadidő hasznos eltöltése. A tagok között találkozhatunk
csuhéjfonóval, gyöngyfűzővel, hímzővel, horgolóval,
frivolitás készítővel és üvegzsinórozóval. Rendszeresen
tartanak bemutatókat és gyermek foglalkozásokat, a lelkes kis
csapat fontosnak tartja a hagyományok ápolását és tovább
adását.
Polska Drenka Hagyományőrző Együttes:
Az együttes 2006 őszén alakult. A lengyel gurál nyelv a
legrégebbi tájnyelv, amit még ma is beszélnek .Az ősök 1710
után települtek Magyarországra, a néhai Derenkre. A falut
1943-ban lebontották és lakosait kitelepítették. Az együttes
tagjai így kerültek Emőd-Istvánmajorba , de a gurál nyelvet
nem felejtették el. Dalokat énekeltek minden hétvégén, a
hagyományokat mai napig őrzik. Az együttes helyezést is
kapott az anyaországi lengyelek külön díját is átvehették.
Emődi Picegazdák Férfi Dalárdája
A dalárda 2013 decemberében alakult 8 fővel, a tagok
létszáma folyamatosan emelkedik .Boros és katonadalok
szerepelnek a repertoárjukban. Nagy sikerrel lépnek fel a
környező településeken, Görömböly, Szihalom.”Egerben a
Ködellik a Mátra” országos minősítőn kiváló fokozatot
kaptak.
Gratulálunk a megyei elődöntőn való sikeres szerepléshez,
kívánunk valamennyi résztvevőnek jó egészséget és kedvet a
további munkához.
Büszkék voltunk a résztvevőkre, jó volt emődinek lenni ezen
a napon.
Pipolyné Heiszman Ilona
intézményvezető

decemberi programja
Dec. 1. hétfő

ügyességi vetélkedő (klub foglalkozás)
időpont: délelőtt 10 óra
Dec. 3. szerda
adventi koszorú,kopogtató készítés
időpont: délelőtt 10 óra
Dec. 4. csütörtök
adventi lelki előkészület
időpont: délelőtt 10 óra
Dec. 5. péntek
Mikulás várás
időpont: délután 14 óra
Dec. 8. hétfő
kártyajáték,társasjáték(klub foglalkozás)
időpont: délelőtt 10 óra
Dec. 10. szerda
Mise a Római Katolikus Templomban
időpont: reggel 7 óra
Dec. 11. csütörtök közös ima-adventi gondolatok
időpont: délelőtt 10 óra
Dec. 12. péntek
iskolások karácsonyi műsora
időpont: délelőtt 9.30 óra
Dec. 15 . hétfő
adventi dalok éneklése
Meghívott vendégek:Polska Drenka
időpont: délután 14 óra
Dec. 18 . csütörtök közös ima-gyónási lehetőséggel
időpont: délelőtt 10 óra
Dec. 19 . péntek
címer avatás, Gábor Atya látogatása
időpont: délelőtt 10 óra
Dec. 22 . hétfő
mézeskalács sütés
Időpont: délután 13 óra
Dec. 23 . kedd:
mézeskalács díszitése
időpont: délelőtt 10 óra
Dec. 31. szerda:
óév búcsúztatás
időpont: délután 13 óra
Szeretettel várjuk programjainkra az ellátottainkat és
minden kedves érdeklődőt az idősebb korosztályból!

Szilveszteri batyus bál az
iskolában!

Szüreti bál!
XVI. éve ha október az Szüreti bál. Mint minden évben most
is sokan és sokat dolgoztunk, hogy a bálba érkezők jó
érezzék magukat! Megjelenésükkel segítve egyesületünk
adományozó szándékát.
Majd 100 fős társaság szép estét tudhat maga mögött az
egyesület pedig egy sikeres estét! Számunkra ez az este
mindig arról szól, hogy egy vagy két, esetleg három családot
is tudunk támogatni, ahol tartósan beteg gyermeket nevelnek.
Idén két család támogatására van lehetőségünk, két
gyermeknek segítjük az életét, közgyűlésünk így döntött,
k.k.Sz Hanna és k.k. Z. Krisztián személyében.
Minden támogatónknak köszönjük a segítséget, nem
sorolunk neveket, mert nálunk soha nem ez a lényeg.
Aki támogatott minket az tudja és mi is, a lényeg pedig a cél.
Egyesületi tagjainknak szintén köszönet a támogatásért és a
munkáért!
Az ENE vezetősége

MEGHÍVÓ
Emőd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját
2014. december 21-én a Polgármesteri Hivatal előtti
téren felállított Betlehemnél megtartandó városi
karácsonyi ünnepségre.
14 órától állatsimogatás
15 órától az általános iskola tanulói,
és civil szervezetek műsora.

Újra indul a pinceőrség!

2014 PINCEŐRSÉG 2014
Dátum Nap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Név

GALUSKA FERENC
H.
GERA MIHÁLY
K.
MATIZ JÁNOS
SZ.
RÁKAI ISTVÁN
CS.
PORÁCZKI ANDRÁS
P.
ÜVEGES TIBOR
SZO.
SIMON SÁNDOR
V.
PAPP PÉTER
H.
CZECZE
JÓZSEF
K.
KLEBOVICZ
GYULA
SZ.
KALOCSAI
BÉLA
CS.
DINNYÉS JÓZSEF
P.
FARKAS ISTVÁN
SZO.
BÁRÁNY DEZSŐ
V.
HARANGOZÓ LÁSZLÓ
H.
ÁGOSTON ISTVÁN
K.
CSAPKÓ JÁNOS
SZ.
K.TÓTH LÁSZLÓ
CS.
BORISZ ANDRÁS
P.
VASCSÁK JÁNOS
SZO.
BOTÁR RICHÁRD
V.
KASZA ISTVÁN
H.
KOVÁCS
NÁNDOR
K.
PORÁCZKI ANDRÁS
SZ.
MOLNÁR ZOLTÁN
CS.
PINTÉR ATTILA
P.
KISS CSABA
SZO.
SZABÓ JÓZSEF
V.
BŰDI FERENC
H.
CSAPKÓ FERENC
K.
SEBŐ ATTILA
SZ.

DECEMBER

Az Ó-év utolsó napján, este 1900-kor újra
beindul az úthenger. A kormánynál a VITYUKA.
A dübörgést, közkívánatra megint a " SANYA ÉS
FIA" zenekar szolgáltatja, de természetesen nem
hiányozhat a szilveszteri TOTÓ, TOMBOLA, és
TŰZIJÁTÉK sem és velünk lesz a harmónikás
Gergő is. Szeretettel hívunk, várunk mindenkit.
Jöjjön, lásson, és mulasson velünk! A belépők
(1500FT) elővételben az egyesület tagjainál és
szükség szerint a helyszínen kaphatók.
VITYUKA

Tisztelt Pincegazdák, Pincetulajdonosok!

Egészségügyi rendelési és nyitvatartási idők, elérhetőségek
Dr Pásztor Ilona:
hétfőtől péntekig
08.00-tól 12.00-ig
Tel.: (46) 542-165
Dr Vladár Péter:
hétfő: 10.30 - 12.00
kedd: 10.00 - 12.00
szerda: 08.00 - 10.00
csütörtök: 10.30 - 12.00
péntek: 08.00 - 10.00
Tel.: (46) 542-214
Dr Szuhogy Edina:
hétfő: 09.00 - 13.00
kedd: 09.00 - 13.00
szerda: 11.00 - 15.00
csütörtök: 09.00 - 13.00
péntek: 08.00 - 12.00
Tel.: (46) 576-200
Dr Oláh Imre fogorvos:
hétfő: 08.00 - 14.00
kedd: 12.00 - 17.00
szerda: 08.00 - 14.00
csütörtök: iskolafogászat

péntek: 08.00 - 14.00
A rendelési napok első órájában
csak sürgősségi ellátás zajlik.
Minden
fogászati
kezelés
berendelési időben történik.
Tel.: (46) 542-072
Dr Virág Beatrix gyermekorvos:
hétfő: 08.00 - 10.30
kedd: 13.00 - 15.00
szerda: 08.00 - 10.30
csütörtök: 08.00 - 10.30
péntek: 08.00 - 10.30
Orvosi ügyelet:
Tel.: (46) 476-211
Védőnők: Tel.: (46) 476-308
Mentőállomás: Tel.: (46) 476-281
Gyógyszertár:
hétfő: 08.00 - 17.00
kedd: 08.00 - 16.00
szerda: 08.00 - 17.00
csütörtök: 08.00 - 16.00
péntek: 08.00 - 13.45

Emlékezés
Goda Ferencné /sz. Galuska Ilona/
halálának 9. évf. alkalmából
A temető kapuja szélesre van tárva,
útjait naponta sok-sok ember járja.
Van aki virágot, mécsest visz kezébe,
olyan is, aki bánatot szomorú szívében.
Kilenc éve már, hogy ezt az utat járjuk,
megnyugvást lelkünkben ma sem találunk.
Sírod előtt állunk, talán Te is látod,
körülötted van ma is szerető családod.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,
szemünkben a könny naponta kicsordul.
Bánatos Anyósod

Emlékezés

Igazgatási Épület
Hunyadi u. 27-29. (emeleti tárgyaló)
2014. november 28. 1800-2000

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A programot Pocsai Enikő polgármester asszony is támogatja.

Véradás!
Az idei év utolsó véradására kerül sor
2014. december 3-án (szerda)
1400-1800-óráig
Az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.
Ismét felidézzük a régi véradások hangulatát, lesz töltött
káposzta, forralt bor, ajándékként szaloncukor.
Természetesen tudjuk, nem ezért jönnek az emberek vért
adni, hanem azért, hogy bajbajutott embertársainkon
segítsenek, köszönet érte és azoknak is, akik a véradást
anyagilag, erkölcsileg támogatják. Új véradókat is várunk,
fiatalokat, középkorúakat egyaránt. Az első véradók
között ajándékcsomagot sorsolunk ki.
„Gyertek ti is segítsetek
Azokon, akik betegek.
Véretekkel akár
Életet is menthettek.
Egy kis tűszúrás
Neked nem sokat jelent,
De egy másik embernek, egy életet.”

- Véradásszervezők -

„Milyen szomorú mindig egyedül lenni,
valakit hiába keresni.
Szerető Férj voltál, drága jó Édesapa, boldog
Nagyapa,
bánatos családod nem feled el soha.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2012. december
26-ára, amikor
VÁLYI NAGY KÁROLY
volt emődi lakos örökre itt hagyott bennünket.
Gyászoló szerettei

Megemlékezés
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a napra,
amikor
PÁL GÁBOR
1 éve örökre itt hagyott bennünket.
„Hogy egy édesapa milyen drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már nincs.
Mindent adhat az ég kétszer, márványt, kincset, palotát,
csak egyet nem adhat kétszer Szerető Édesapát!”
Családja
Emlékezés
Hlad Lászlóné /sz. Deák Ilona/
8. éves évfordulójára
„Te voltál az, akit mindenki tisztelt és szeretett,
segítettél mindenkin, akin csak lehetett.
Sokat szenvedtél, szomorúan szótlanul búcsúztál
de lélekben örökre velünk maradtál.
Kevés egy élet megsiratni Téged,
maradandó emlék lesz drága lényed.
Fájó kegyelettel őrizzük emléked,
helyettünk Isten legyen Veled!”
Szerető családod

Emődön termelői
fehérbor eladó.
Ár: 300, -Ft/l Tel.: 06-70/3673-716

