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Újévi köszöntő
Tisztelt Emődi Polgárok!
A karácsony üzenete, a csend, a béke
és a szeretet még itt van a szívünkben.
Még ebben a nyugalmas szeretetben
lépünk át az újévbe, ami körülvett
minket az elmúlt napokban.
Nem hiszem, hogy akad olyan ember,
aki ne ígéretekkel kezdené az újévet.
Az ember alapvető tulajdonsága, hogy
vágyik a megújulásra, akarja a szebbet,
a jobbat. Vajon van-e olyan, aki egy új
esztendő kezdetén ne mérlegelné az
elmúlt évet, és ne készítene összegzést
annak hibáiról, erényeiről?
Minden számvetés eredménye egy
újabb nehezen betartható fogadalom,
és egy, az előző évnél sikeresebb
esztendő megtervezése. Mi, emberek
nem vagyunk egyformák. Eltérőek
személyes ambícióink, terveink, értékeink, másképp gondolkodunk.
Abban viszont mindannyian egyetértünk: szeretnénk az újév napjait
nagyobb szeretetben, több boldogságban, jobb egészségben, biztosabb
egzisztenciában eltölteni.
Két hónappal ezelőtt Önöktől bizalmat kaptunk, ezzel a bizalommal
együtt egy új családot is, melynek
több mint ötezer tagja van. Ennek a
mi nagycsaládunknak számos közös
vágya, reménye van. Ezek a leghétköznapibb dolgoktól kezdve a
legmélyebb érzületekig terjednek.
Vágyunk arra, hogy itthon érezzük
magunkat városunkban, ahol jó megpihenni, kikapcsolódni, ahol vannak
barátaink, ahol biztonságban tudhat-

juk magunkat, gyermekeinket, szüleinket és nagyszüleinket.
Már oly sokszor elmondtam, hogy
felelőtlenül nem ígérgetek semmit.
Egy városvezető szemszögéből nézve
a második legnagyobb bűnnek azt a
fajta felelőtlenséget érzem, ha valaki,
tudván, hogy az ígéreteit nem fogja

„Mit van mit kívánni még
Ily áldott időben?Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.”
(Arany János)

teljesíteni, mégis megteszi, hamis
reményekkel áltatva másokat. Persze
hiába a legnagyobb jóakarat, még így
is megesik, hogy a felelősen bevállalt
kötelezettséget objektív okok miatt
lehetetlen teljesíteni. A főbűn, mások
pénzével felelőtlenül gazdálkodni.
Egy dolgot azonban biztosra ígérek:
mindig a legjobb szándékkal, és
mindent meg fogok tenni azért, hogy
a mi Emődünk valódi otthon legyen.
Úgy érzem, hogy ebbe az újévi
köszöntőbe, az Önöknek szánt
gondolataimba nem illik bele, hogy
pénzügyi, gazdasági, önkormányzati,
városi problémákról beszéljek. Ezek
voltak, vannak, lesznek, s remélem, a
képviselő-testülettel azért dolgozunk

majd együtt, hogy orvosoljuk gondjainkat, tervezzük a jövőt. Bízom
abban, hogy minden erőnkkel azon
leszünk, hogy jobbá tegyük városunkat. Azt azonban be kell látnunk,
hogy két hónap alatt lehetetlen
behozni több évtizedes lemaradást.
Számomra talán az egyik legnagyobb
örömömet szeretném megosztani
Önökkel. A 2014. év volt az, amely
ékes bizonyítékát adta annak, hogy
Emődön nagyon sok értékes, önzetlen, segíteni és tenni akaró ember él.
Olyanok, akik szívesen dolgoznak
mások öröméért, akikre mindig lehet
számítani, akik mindig készek az
együttműködésre. Történtek olyan
események, változások a városban,
melyek a közösségi összefogást
példázzák. Az, hogy ilyen közösség
tagja lehetek, és a magam erejét ennek
a közösségnek a felvirágoztatására
fordíthatom: megtiszteltetés. Hiszem
– Shakespeare-t idézve: „Ha összekapcsoljuk többek életét és munkáját,
együttesen
mindnyájan
sokkal
messzebbre jutunk, mint külön
haladva bárki is eljuthatna.”
Én úgy gondolom, hogy mindig csak
előre szabad tekintenünk, hisz ez viszi
előre az embert, a családot és a közösséget. Köszönöm minden munkatársamnak, a városban lévő egyházaknak, civileknek, vállalkozóknak és
magánembereknek azt a munkát,
mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy
városunk szebbé, jobbá vált.
Istentől áldott, boldog és eredményekben gazdag újesztendőt kívánok
a város minden lakója számára!
Pocsai Enikő
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Lakosság!
2014. december hónapban az önkormányzat képviselő-testülete két rendkívüli
ülést és közmeghallgatást tartott, amelyekről az alábbi összefoglalóval szeretnék
röviden tájékoztatást adni:
m
A 2014. december 18. napján megtartott
ülésen polgármesterasszony indítványára a
képviselő-testület hozzájárult a nyílt
testületi ülések élő közvetítéséhez, amely a
város honlapján érhető el.
m
A napi rendi pontok között megtárgyalásra került a Miskolc Környéki
Önkormányzati Társulás Megállapodásának
formális módosítása, valamint a Nyékládháza és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási
szándék elfogadása.
m
Az Emődi Gyermekálom Óvodában
egységes óvoda-bölcsödei csoport kialakításához készült előterjesztés alapján, a
képviselő-testület 2015/2016 –os nevelési
évtől az új intézményegység létrehozását
egyhangúlag támogatta. Az óvodabölcsödei csoport azon kisgyermekes
szülők részére jelentene nagy segítséget,
akik gyermeke a 3 éves kort még nem
töltötte be, de már 2 éves elmúlt.
m
Módosításra került az önkormányzat
2014. évi Közbeszerzési Terve, valamint a
képviselő-testület 2015. évi munkaterve is
elfogadásra került.
m
Ezt követően a képviselő-testület
jogszabályi előírásból eredő kötelezettségét
teljesítette azzal, hogy 2015. évre szóló
Belső Ellenőrzési Tervet elfogadta és a
feladat tervszerinti ellátására javasolt
Gyarmat-tax Kft. megbízását egyhangúlag
támogatta.
m
Polgármester asszony előterjesztésében
indítványozta Emőd Város Önkormányzat
és Intézményei 2010-2014. évek gazdálkodásának átvilágítását, azonban hosszas
vitát követően a képviselő-testület 4 igen –
1 nem – 4 tartózkodás mellett a javaslatot
elutasította.

m
Az Emődi Polgármesteri Hivatal
jegyzője kezdeményezte a két ünnep
közötti munkanapokon az igazgatási szünet
elrendelését, napi szintű ügyelet biztosításával, melyet a képviselő-testület egyhangúlag támogatott.
m
A képviselő-testület ülését követően,
18:00 órai kezdettel közmeghallgatásra
került sor, amelynek első részében polgármesterasszony az eddig elvégzett munkájáról adott tájékoztatást, majd ezt követően
a jelenlévő lakosok a képviselő-testület felé
kérdéseket intézhettek. A lakosok részéről
többen kifogásolták, hogy a képviselőtestület az önkormányzat és intézményei
gazdálkodásának átvilágítása tárgyában
elutasító határozatot hozott, ezért polgármesterasszony a napi rendi pont újratárgyalását jelentette be jogszabályra
hivatkozással.
m
2014. december 29. napján rendkívüli
testületi ülés tartott a képviselő-testület,
melynek összehívását polgármester asszony
kezdeményezte a közmeghallgatáson ismer-

tetett indítványa alapján. Az ülésen egyedüli
napi rendi pontként Emőd Város Önkormányzat és Intézményei 2010-2014. évek
gazdálkodásának átvilágítása került ismételten megtárgyalásra. Elsőként Dr. Tergalecz
Ferenc alpolgármester úr szólalt fel és
ismertette véleményét az átvilágítás célszerűségéről. Ezt követően Fehérvári Tamás
alpolgármester indítványozta a név szerinti
szavazást, melyet a képviselő-testület egyhangúlag támogatott. Az előterjesztés
megvitatásakor a képviselők álláspontjaikat
ismertették, majd név szerinti szavazással 4
igen – 3 nem – 2 tartózkodás mellett a
javaslatot ismételten elutasította.
Tájékoztatásul közlöm, hogy Emőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.
évi munkaterve szerint 2015. február hónap
végén tartja soros testületi ülését, amelynek
pontos időpontjáról értesítjük Önöket a
szokásos módon és amennyiben lehetőségük van, kérem tiszteljenek meg az ülésen
való részvételükkel!
Hajlik Tünde
jegyző

Változás a honlapon
A Képviselő testületi ülések élő (és már ismétlésben is megtekinthető) közvetítéséhez a
Képgalériában jeleztük eddig, hogy a megtekintéshez milyen paraméterekkel kell
rendelkeznie a nézők számítógépeinek. Ez a közlemény percenként átlagosan kétszer
volt látható. A jövőben ez a tájékoztatás lekerül a képernyőről, de a szükséges
információkat itt közöljük.
Asztali géppel vagy laptoppal szemben támasztott MINIMÁLIS
követelmények:
- Operációs rendszer: Microsoft Windows XP SP2 vagy újabb, Macintosh OS X v10.4
vagy újabb
- Adobe FlashPlayer 10.0.32 vagy újabb verzió
- Böngésző: Internet Explorer 8.0 vagy újabb, Firefox 2.0 vagy újabb, Safari 3.0 vagy
újabb, Chrome 4.0 vagy újabb
- Memória: 512 MB
- JavaScript és Sütik engedélyezése
- 800 x 600 pixel, vagy ennél nagyobb videó felbontás
- Hangkártya
- Hangszóró, vagy fejhallgató
- Internet elérés, legalább 1 Mbit/s letöltési sebességgel
Mobil eszközön való megtekintés:
Android alkalmazás: https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.ustream.ustream
Iphone/Ipad alkalmazás: https://itunes.apple.com/us/app/ustream/id301520250?mt=8
Alkalmazás telepítése után az "Emődi önkormányzati ülés" csatornát kell keresni.
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Az Észak-Magyarország napilapban megjelent teljes cikk szövegét közöljük, amely Pocsai Enikő polgármester asszonnyal készült.

Évekig készült a polgármesterségre
Következetes, szigorú, de igazságos, mindemellett hatalmas teherbírású, így jellemzi
magát Pocsai Enikő. Emőd. Hat önkormányzati cikluson keresztül volt Emőd
polgármestere Lehóczki István, őt váltotta az
októberi önkormányzati választáson független
jelöltként Pocsai Enikő. Nagy fölénnyel.
Minek köszönheti a sikert?
Pocsai Enikő: Nem hálás feladat hat ciklust
végigvezetni. Egy idő után belefárad, elkopik,
elhasználódik, ötletszegénnyé válik az ember.
Ez a hosszú, munkával eltöltött évek után
természetes folyamat. A város évek óta nem
fejlődött, alvó kisváros lett, míg a környező
települések virágoznak, ott közösségi élet,
kulturális élet van, rendezvényeiket országos
méretűre hirdetik. Ez feltűnt az emődieknek
is, és a változásra voksoltak.
Mikor fogalmazódott meg önben először,
hogy vállalkozna a település vezetésére?
Pocsai Enikő: Tudatosan készültem. Már régóta
benne vagyok a politikában, 1997-ben kapcsolódtam be, én hoztam létre a településen a
Fidesz helyi csoportját. 2002 óta vagyok
képviselő, nő létemre mindig is érdekelt a
politika. Alapvégzettségem szerint pedagógus
vagyok, lehet, ebből is fakad ez a fajta
nyitottság. 2010-ben igaz, még az elődöm nyert,
de szép eredményt értem el én is. Éreztem, van
egy jó alapom, amire ha ráépítek, az elsöprő
sikert hozhat. Ez be is következett.
Mit tartott jelöltként a legfontosabbnak
Emőd jövője szempontjából?
Pocsai Enikő: A rend, a költséghatékonyság, a
közösségformálás: ezt tartom fontosnak. Én
magam a rend híve vagyok, aszerint élek. Az
emberek fogékonyak erre, s tudják azt is, hogy
következetes vagyok, szigorú, de igazságos.
Mindemellett hatalmas a teherbírásom, akár
14–16 órát is tudok dolgozni naponta. A
győzelem szempontjából pedig nem a
pártszínek számítanak egy településen, hanem
az, hogy mennyire ismerik a jelöltet az itt élők,
mennyire hisznek és bíznak benne. 14 éven át
tanítottam Emődön az általános iskolában,
hét évig vezetőhelyettese is voltam az
intézménynek. Később, 2004-ben váltottam,
foglalkoztam pályázatírással, voltam projektmenedzser, szakmai vezető, oktatási referens,
Encsen tankerületi igazgató. Ez utóbbi állást
felmondtam az összeférhetetlenség miatt,
amikor képviselő lettem, azért ez nagy
merészség volt, de biztosra mentem.
Mik voltak az első lépései, ami után
megválasztották?
Pocsai Enikő: Jelentős működési hiánnyal
vettem át a várost, s ezzel jött is az első
feladat: karcsúsítani, csinosítani kell a

költségvetést. Szoktam is mondogatni, legyen
olyan karcsú, mint én! Csökkenteni kell a
kiadásokon. Vannak kötelező feladatok,
amiket teljesíteni kell, de az önként vállaltak
erős átgondolást igényelnek. Hogy hogyan,
ebben majd a képviselő-testülettel közösen
döntünk. Egyensúlyba kell hozni a költségvetést, hiszen később fejleszteni, pályázni
szeretnénk, amihez önerőre lesz szükség, erre
viszont jelenleg nincs fedezet.
Mégis, mely területen lehet majd csökkenteni a költségeket?
Pocsai Enikő: A dologi kiadásokon. Már
sikerült is spórolnunk valamennyit, átvizsgáltuk a beszállítói szerződéseket, s például az
önkormányzati konyháknál sikerült kedvezőbb árajánlatokkal új szerződéseket kötni.
Milyen tervei vannak az első évre?
Pocsai Enikő: Szeretném kiszélesíteni a
közmunkaprogramot, éppen ezen dolgozunk:
most kell beadni a pályázatot. Úgy látom, hogy
a környező településeknél a mezőgazdasági
programok váltak be, így mi is ebben gondolkodunk. Ezen túl a helyi értékeink szépítését
tűztem ki célul. Elsősorban a járdahálózatunkat
szeretném megújítani. Az előző polgármester
elindította a térkőgyártást, egy erre ráépülő
programot tervezek, amellyel Emőd frekventált
utcáit – az Arany János és a Kossuth utcákat –
burkolattal látnánk el. Van egy postagarázsépületünk, ezt is felújítanánk, a közmunkások
számára válhatna melegedővé, illemhellyé.
Most is futnak még pályázataink, volt, amit az
előző polgármester kezdett, ilyen a gyermekorvosi rendelő felújítása, egy másik a polgármesteri hivatal szervezeti felépítését segítette,
és van egy szennyvizes beruházásunk négy
településsel közösen, ennek lezárása idén
júniusban várható. Új szolgáltatás is indul:
egységes óvoda-bölcsőde.

Szeretném a kulturális életünket is felélénkíteni. Nyitni szeretnék az egyházak felé is, az
ünnepeinket rotációban mindig más és más
templomban tartanánk. Folyamatosan tárgyalok a programok ügyében. Például épp most
született döntés abban is, hogy az országos
búzaszentelőt Emődön tartják április 26-án.
A honlapjukat nézve nagyon sok egyesület, alapítvány működik a településen.
Mennyire aktívak?
Pocsai Enikő: Nagyon is! És hatalmas öröm,
hogy nincs kettő, amelynek azonos lenne a
profilja! Az önkormányzat továbbra is számít
a munkájukra, s lehetőségeihez mérten
támogatja is működésüket, akárcsak korábban.
Hogyan fogadták megválasztását a
szomszéd települések vezetői?
Pocsai Enikő: Nemrégiben Nyékládházán volt
a polgármesterek találkozója, ahol Tállai
András államtitkár a települések közötti
együttműködés fontosságára hívta fel a
figyelmet. Én is ennek a híve vagyok – ez a
német önkormányzatoknál bevált modell –,
hiszen pályázni is könnyebb együtt. S már
gondolkodunk is közös projektekben.
Hogy érzi most: milyennek szeretné látni
Emődöt az önkormányzati ciklus végére?
Pocsai Enikő: A kormány a vállalkozásokat
szeretné fejleszteni ebben a ciklusban, ezt én
is helyeslem, hiszen ez a munkahelyteremtés
kulcsa is egyben. Márpedig, ha az itt élőknek
van munkája, akkor itt akarnak élni, nem
költöznek el. A jövő kapcsán három dolgot
tartok fontosnak. Szeretném, ha küllemében
változna a város, ha minél több embernek
adhatnánk munkát, még ha az közmunka is, s
hogy a fiatalokat sikerüljön itt tartani.
Hajdu Mariann
újságíró
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Szeretet Karácsony
Az évvége, talán az egész esztendő legszebb
ünnepének, a Karácsonynak különleges
hangulata van. Békességet, nyugalmat hoz a
zaklatott hétköznapok után. A gyermekek
csillogó szemekkel várják az ünnep eljövetelét, az ajándékok izgatott felbontását és a
meghitt karácsonyi vacsorát, a család
boldog, együttlétét, melyben mindannyian
ünneplőbe öltöztetjük a szívünket, lelkünket. Ha csak pár napra is, de megszűnnek a
külvilág problémái.
Sokan és sajnos egyre többen vannak
közöttünk azonban olyanok is, akiknek a
már Karácsony nem erről szól: nincs díszes
dobozba csomagolt szép ajándék a gyerekeknek, az unokáknak, nincs jóízű, illatos
ünnepi vacsora, vannak helyek, ahol talán
még tűz is alig pislákol a kályhában. A
Karácsony sok ilyen otthonban a visszafogott netán a mélyről feltörő sírás időszaka. Annak megélése és belátása, hogy
nincs, vagy alig van mit az asztalra tenni,
hogy szomorú a gyermek, az unoka, hogy
nem jutott játék, vagy bármiféle ajándék a
fa alá. Persze, talán még fa sincs mindenhol.
Sokan talán még ilyenkor a szeretet
ünnepén is csak legyintenek, hogy az
ilyenek miért nem gondoskodtak arról,
hogy az ünnepekre legyen valami, legyen
bármi az asztalon, a fa alatt, hiszen arra
minden évben lehet számítani, hogy a
Karácsony biztosan el fog érkezni.
De nézzünk magunkba: nem egyformák a
képességeink, nem egyformák a képességeinkből fakadó lehetőségeink, ebből
adódóan pedig nem egyformán férünk
hozzá az élet által felkínált javakhoz. Olyan
is bárkivel előfordulhat, hogy egy-egy rossz
döntését követően kerül átmenetileg, vagy
akár véglegesnek tekinthetően nehéz, vagy
kilátástalan helyzetbe, ilyen döntés pedig
bármelyikünkkel előfordulhat.
És igen, biztosan vannak olyanok is, akik
valóban nem törődnek azzal, hogy lesz az
év végén egy ünnep, aminek ha a
körülményekből adódóan szűkösen is, de
tényleg a családi szeretet megéléséről
kellene szólnia. De ők is köztünk élnek.
Egy helyen élünk mindannyiukkal. Az
ismerőseink, a szomszédjaink, utcabeliek.
Tudjuk, látjuk milyenek a gondjaik, ahogy
azt is, hogy nagyjából milyenek az esélyeik
arra, hogy azokból önerejükből, esetenként
önszántukból ki tudjanak törni.
December elején felhívással fordultam
városunk lakói felé, hogy mindenki, aki tud
mellőzni otthonában bármiféle tartós

élelmiszert, játékot, vagy bármit, az ajánlja
fel azokat a köztünk élő nélkülözők ünnepének szebbé tételére. Hogy ők is, legalább
ezen a csodálatos ünnepen szépen tudjanak
asztalt teríteni. Ebben a munkában segítségemre volt Takács Anita és Karabélyos
József képviselők.
Nagyon sokan jöttek és hozták azt, amit e
szép célra fel tudtak ajánlani. Voltak, aki
autó-csomagtartónyi adományt hoztak,
ahogy voltak idős nyugdíjasok, akik bár
maguk sem dúskálnak, mégis fontosnak
tartották kifejezni az együttérzésüket egykét kilónyi liszt, vagy cukor, egy-egy
csomag száraztészta formájában. Vállalkozók, bérből és fizetésből élők hozták,
amit hozni tudtak.

Köszönet érte mindannyiuknak!
Különleges élmény volt átadni az elkészített
csomagokat. Örömkönnyek az átadó és
átvevő oldalán egyaránt.
De nagyon fontos emlékezetben tartani,
hogy az átvevők örömkönnyei most arról
szóltak, hogy idén az ünnep legalább egy
kicsit másabb lesz, mint a korábbi években.
Szándékaim szerint ezzel az adománygyűjtéssel hagyományt kívánok teremteni,
melyben őszintén remélem, hogy a
következő ilyen gyűjtés során már nem kell
névsort összeállítani, mert mindenki kap
majd valamit, aki rászorul.
Pocsai Enikő
polgármester

A Szeretet Karácsonyhoz adománnyal hozzájárulók névsora:
Pocsai Enikő polgármester, Hajlik Tünde jegyző, Fehérvári Tamás alpolgármester, Dr.
Tergalecz Ferenc alpolgármester, Karabélyos József képviselő, Kovács Géza képviselő,
Havas István képviselő, Szűcs László képviselő, Takács Anita képviselő, Pipolyné
Heiszman Ilona intézményvezető, Matíz csilla intézményvezető
Vállalkozók: Champion és Grape 2008 Kft., Kaposvári Péter, Kegyelet és Relikva Kft.,
Kiss és Társa Kft., Nyírzem 59 sz. bolt, SILJAN Kft., UNIO COOP, Vöröskereszt
Emődi Szervezete
Magánszemélyek: Atkári Erzsébet, Ágoston Józsefné, Bajnok Lászlóné, Barta Emilné,
Id. Billik Jánosné, Faragó Pálné, Farkasné Lukács Judit, Fehérvári László, Havasné Bián
Marianna, Gáll Barnabásné, Juhász Zoltán, Kacsándi Tamás, Kiss Csaba, Kiss Irén, Kiss
Orbánné, Kis Tóth Tamás, Kovács Lászlóné, Kóra Mária, Kövér Boglárka, Lukács Lajos,
Mihály Józsefné, Nagy Jánosné, Ondrej Istvánné, Óvári Zsolt, Pap Anita, Pap Sándorné,
Pocsai Zoltánné, Szabó Béla, Szabó Istvánné, Szabó Péter, Szakács Adrienn, Vascsák
Lajos, Vaszilyné Nagy Kornélia.
Az adományban részesülők névsorát a következő szakemberek állították össze:
Matíz Csilla- óvodavezető, Szűcs László- iskolaigazgató, Havasné Bián Mariann, Kucsa
Józsefné, Sebő Bertalan (családgondozók) Kiss Orsolya-védőnő Komlósiné Kőmíves
Adrienn-védőnő, Tóth Csilla-védőnő.
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Ady Endre:

Karácsony
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Oda haza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna
Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…

Karácsonyi ünnepség a Betlehemnél
Ady Endre csodálatos versével vette kezdetét
december 21.-én a Polgármesteri Hivatal előtti
téren a Város hivatalos karácsonyi ünnepsége.
A szép számmal összegyűlt ünneplő közönség
megtekinthette a Betlehemet, ami központi
megjelenésével keretbe foglalta az ünnepséget. A
gyermekek külön a számukra készített állatsimogatónak is örülhettek.
Pocsai Enikő polgármester ünnepi köszöntőjében
hangsúlyozta, hogy utoljára talán nyolcvan éve
állhattak körbe épített Betlehemet a helybeliek.
Voltak ugyanis idők, amikor ezt nem lehetett, és
voltak idők, amikor bár lehetett volna, de mégsem
A Csengettyű zenekar műsorát követően az
volt. Köszöntője végén Isten áldását kérte a
ünnepségen megjelent egyházak képviselői
megjelentekre és valamennyi emődi lakosra.
szóltak az egybegyűltekhez, majd felekezeti
szokásaiknak megfelelően megáldották a
Betlehemet.
A szabadtéri program befejezéseképpen a
Nyugdíjasklub, valamint a Dalárda műsorát
hallgathatták meg a jelenlévők.
Az ünnepség második részében az általános
iskola aulájában előbb a Reményi Ede Zeneiskola növendékeinek műsorát hallgathatták meg,
azt követően pedig az általános iskolások ünnepi
műsorát tekinthették meg.
Kovács Sándor
Decemberi számunkban közzé tettük, hogy kik segítették munkájukkal a Betlehem elkészítését.
Álljon itt most a Siljan Kft. neve is, aki az összes szükséges szerkezeti elemet és építési
alapanyagot biztosította.

MERT ADNI ÖRÖM
„Az adakozás minden jelentősebb vallásban és
minden fejlett civilizációban erénynek számít.
Méghozzá olyan erénynek, amely egyszerre tesz
jót az adakozónak és a jutalmazottnak. A jutalmazottat megszabadítja a nyomor fájdalmától, az
adakozót pedig megajándékozza a másoknak
okozott öröm boldogságával.” (Dalai Láma)
A Városunkban működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lehetőség szerint évente több
alkalommal szervez ruhaadományozást a rászorulók részére. 2014 évben 45 család számára
biztosítottunk gyermekruházatot, felnőtt ruházatot és lábbeliket.
Köszönjük az eddigi felajánlásokat az emődi
lakosok részéről. Továbbra is várunk elsősorban
megunt kinőtt gyermekjátékokat, mesekönyveket, gyermekruházatot, lábbeliket illetve még
hordható felnőtt ruházatot és lábbeliket, hogy
minden korosztálynak segíteni tudjunk.
Boldog Új Évet Kívánunk!
Havasné Bián Marianna, Kucsa Józsefné
Sebő Bertalan családgondozók

2015. február
4-én, szerdán,
az Emődi II.
Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában délután
14.00-től 18.00
óráig ismét véradásra
kerül
sor. Kérünk minden 18-65 év közötti legalább
50 kg-os testsúlyú egészséges felnőttet jöjjön
el vért adni, segítsen a bajba jutott
embertársain.
A Magyar Vöröskeresztnek az elmúlt évben
ismét lehetősége volt arra, hogy a rászorultaknak ajándékot adjon. Így került sor városunkban is 30 db élelmiszer csomag átadására
karácsonykor, melyet ezúton az ajándékozottak nevében is köszönünk.
Egészségben, sikerekben gazdag boldog új
esztendőt kívánok a Vöröskereszt vezetősége
nevében.
Hadzsega Lászlóné

VÉRADÁS!
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Nyílt levél
Ezen a megújult honlapon olvasom a hozzászólásokat és téli unalmamban én is hozzászólnék pár dologhoz. Mivel 1986 óta itt élek,
úgy gondolom megfelelő alappal és
tapasztalattal rendelkezem saját vélemény
kialakításához.
Először a magam szemszögből elemeznék pár
hozzászólást. Nem célom más véleményének
degradálása vagy „bátor” jeligés személyének
megsértése, ezért ismeretlenül is elnézést
kérek ezektől az emberektől.
Először is megjegyezném, hogy a választások
törvényes keretek között zajlottak. És a
többség akarata szent a demokrácia alapjai
szerint. Nem számokra szavaztunk, hanem élő
személyekre. Egyértelmű a változás igénye. A
polgármesteri posztnál ez kimagaslóan megvalósult, de a képviselőtestületről ez nem
mondható el. Volt miből választani és mi ismét
"el....tuk."(GYF idézet, Öszödi beszéd. 2006)
A testületbe kerültek olyanok is akik obstruktív magatartásukkal, tartózkodásukkal
ellehetetlenítik az önkormányzat munkáját.
Már a saját szavazóiknak is feltűnt.
És az újakról is egy keveset. A választójog
minden jogképes embert megillet. Ami azt
jelenti, hogy amennyiben nincs kizáró ok,
minden ember választhat és mindenki választható. Azt is, aki egy éve él itt és azt is, aki
korábbi börtönbüntetésének letöltése után a
törvény mentesít a negatív jogkövetkezmények
alól. Felesleges a személyeskedés. Mint a
közügyekben, a politikában és egyáltalán az
alapvető műveltségben csak kicsit járatos
személyek tudják, a retorika művészetét,
művelését, az emberek előtti beszédet tanulni,
gyakorolni és szokni kell. Mit vártak? Hogy
ezek a fiatalok a testületi üléseken felállva
priszkoszi (Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember)
vagy Démoszthenészi magasságokba emelkedve adják elő mondandójukat. Kíváncsi
lennék senior képviselőink, (akik kezdő
képviselő korukban hasonló életkorúak voltak)
milyen képességekkel voltak megáldva. Tehát
szerintem a fiatal képviselőkkel szemben a
vélemény bárkitől elfogadható, de bármilyen
előjelű kritika a ciklus végéig nem etikus.
Ezek a fiatalok itt akarnak élni, dolgozni,
jövőt építeni, a gyerekeiket is hasonló
szellemben felnevelni. Elemi érdekük a
település jelentős fejlődése. Nekem mondták,
hiszen a barátaim. Én bízom bennük és a
választóik is bíztak bennük. Nem véletlenül
szavaztak rájuk ilyen nagy számban. Nem
érdemelnek egy esélyt?
Van olyan hozzászóló, aki két-három hónap
után már látványos eredményt, terveket vár az
új vezetéstől, különösen az új Polgármester

Asszonytól. Nem korai még tisztelt polgártárs? Ennyire azért nem sietős. Talán időt
kéne hagyni az új polgármesternek, hogy
átvegye az adósságokból álló örökséget,
feltérképezze lehetőségeit, megtervezze stratégiáját, aktiválja régi és felépítse új kapcsolatait,
stb. A többség úgy véli, hogy amit eddig
tehetett, azt megtetette. Példa rá a testületi
ülések nyilvánossá tétele az Interneten.
Más településen élő barátaim kinevettek,
mondván, náluk évek óta működik a dolog, és
nincs mellébeszélés. Nekünk meg újdonság...
És egy pár észrevétel az önkormányzat
jelenlegi munkájáról. Mint fentebb írtam,
nehezen értelmezem a választók bizalmából
komoly személyeknek nevezhetők obstruktív
magatartását. Mi a motivációja és mi a célja
ennek a viselkedésnek. Nézetem szerint
komoly embernek, legyen az nő vagy férfi
mindig van véleménye. Itt el is kéne mondani.
Megvédeni, ha szükséges vagy elvetni, ha van
jobb. Az se baj, ha a másé. A tartózkodás
szánalmas és nem visz előre. Választási programjában több képviselő is a fejlődést szorgalmazta most meg tartózkodik. Viselkedésük
minősíti őket és mint fentebb rávilágítottam,
már saját szavazóikban is visszatetszést keltett.
Egy gondolat az elszámoltatásnak nevezett
valamiről, ami most lázban tartja az
embereket. Mindannyian, akik jövőnkért
aggódva újságot olvasunk, a Való Világ (RTL
KLUB) helyett híreket böngészünk, Sajnos azt
látjuk,hogy a hazai és uniós pályázati
lehetőségek egyre szűkebbek. Sokunkat
érdekelne, hogy a korábbi, talán nagyobb
lehetőségek mellett miért csak itt tartunk? Mit
tettek? Elhangzott az is december 18-án. A
likviditás biztosítva volt. Mi kéne még? Hát
egy kis előre lépés, fejlődés, racionális
modernizáció, felelős és etikus magatartás
tanúsítása és megkövetelése a település
lakóitól is. Semmi egyéb, de ez nagyon kéne.
Egyelőre, aztán majd több más is, ha lehet.
Igenis jogom van tudni és tudni is akarom,
valamint rajtam kívül még pár ezer ember
ebben a városban, hogy miért?
Miért csak a likviditás fenntartása volt fontos?
Miért csak a minimumot tették? Miért nem
használták ki a lehetőségeket, hiszen más
települések nemcsak a likviditásra ügyeltek,
fejlődtek is. Sőt terveztek és nem halmoztak
adóságot. Olyan adósságot, amit az Állam
már egyszer „elvitt” de most mégis van
megint, mert azóta lett valahogy és van is
belőle „gazdagon”.
Miért nem utánoztuk ezeket a településeket?
Miért nem csináltak meg mindent rendesen?
Az iskolát is csak tákolgatják utólag, mint a

csatornarendszert. Miért napelemmel modernizáltak mikor itt ülünk a termálvízen. Miért
viszik a szülők más településekre iskolába
gyerekeiket? Miért nem kerestek megoldást a
kisebbségek problémájára. Számomra bebizonyosodott, hogy a cigányok is tudnak
dolgozni és normálisan szórakozni. (lásd őszi
kampányrendezvény)
Karácsonykor miért sötét a város, mikor a
többi település ünnepi fényekben pompázik?
Ők sem egy új polgármester vezetése idején,
két hónap alatt gyűjtögették össze a szükséges
fényforrásokat. Sorolhatnám órákig. Ezernyi
kérdés, amire csak egy alapos átvilágítás adhat
választ.
Eddig pazaroltak, most hirtelen fontos lett az
átvilágításra szánt pénz is. Van ötletem erre is.
Az önkormányzat nyisson egy elkülönített
alszámlát, amire a cél érdekében bárki
befizethet akármilyen összeget. Ha összegyűlik, a pénz legyen meg a nép akarata. Ha
netán nem gyűlik össze elég pénz,(amit erősen
kétlek) akkor a már összegyűltet az önkormányzat fordítsa az óvodára, az iskolára vagy
az idősekre.
Én a vizsgálat eredményétől tenném függővé
a régi polgármesternek adható plusz összeg
kifizetését is. Erre hogyhogy sajnálják a
pénzt? Bárkinek, akinek megszűnik a
munkahelye, esetleg leváltják a nem megfelelő
munkája miatt, csak a törvényben előírt
juttatást kapja, vagy még azt sem. Erre nem
gyűjtenék egy fillért sem. Tudom, hogy
legalább 1051 embernek ez a véleménye a
városban.
Végezetül javaslom a tisztelt képviselőknek,
tegyék félre sértődöttségüket, mert ez a
felállás a választók akaratából jött így létre.
Engedtessék meg nekem a gondolat: a régi
Képviselő testületből csupán ketten vannak
már, ami aligha lehet véletlen. Polgármester
Asszony az egész várost felrázó kampánya
során egy új generációt kínált a választók
számára. Nem lehet, hogy a hat új képviselő
ennek (is) köszönheti a mandátumát?
És
ebből „csak” három áll az ő oldalán.
Tudom, hogy sok a gond, kevés a pénz, de ha
azt látják az emberek, hogy a képviselők
összefogva gőzerővel dolgoznak, könnyebben
elfogadják a negatív dolgokat is.
Nagy szükség volt a váltásra, amit az
eredmény is mutat.
A helyzet egyébként egyszerű. A régi
módszerekkel nem lehetett eredményt elérni,
hát próbáljunk meg egy újat. Felgyorsult a
világ, aki nem tart lépést lemarad, aki lemaradt
az elveszett.
Kriston László
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Élet a tanyákon: Adorna
Az Adorján tanya, vagy ahogy sokkal inkább
ismerik Adorna, az alapításától, már a XIX.
század elejétől Emőd természetes része.
Ebben az időben Emőd és vonzáskörzete
gróf Fáy Alajos birtoka volt. Ezt a tanyát is ő
alapította több más tanyával együtt. Példaként
talán Karolát lehet említeni. E tanyákat a
gyermekeiről nevezte el, így Adorna több
helyen Andorka-tanya néven is megtalálható.
Nem lehet így vita tárgya, hogy e településrész már az alapításától fogva Emőd
természetes része. Még keskeny nyomtávú
lóvasút is vezetett onnét az emődi magtárhoz.
Hogyan éltek itt az emberek? Özvegy Kovács
Miklósné, aki a '40-es években még
gyerekként summásként, majd a '60-as '70-es
években boltvezetőként dolgozott a tanyán a
következőképpen emlékszik erre.
Amikor 1948-ban még szinte gyerekként
kerültem először summásként Adornára, még
az Ispán úr volt a legfőbb tekintélyű ember, aki
megfordult a tanyán. Aztán, ahogy változtak az
idők, már Állami Gazdasággá változott a név is.
Egészen pontosan: Hejőmenti Állami
Gazdaság Emődi Telepe – Adorna Tanya. Ez
állt a hatalmas táblán a bekötőút bejáratánál.
Nem is emlékszem, hogy nevezték-e valamikor
is Adorján tanyának.
Summásként sokadmagammal csak a
vasárnapok kivételével naponta gyalog jártunk
dolgozni oda és vissza is. A negyvenes évek
végén, az ötvenes évek elején rengetegen
dolgoztak a tanyán, ami Hejőkeresztúrtól
egészen Csincséig ért. Volt abban a sertésteleptől egészen a tehenészetig szinte minden.
Messziről is sokan jártak főleg idénymunkára:
még Görbeházáról és Tarcalról is emlékszem
emberekre, akik az év tíz hónapjában csak a
vasárnapot töltötték otthonaikban. Ők a
szállókon laktak az év tíz hónapján. Akinek
nem volt hová hazamenni, azok az egész
évben. A változások során pedig summásból
TSZ munkavállalók lettünk.
Még az ötvenes évek elején sem voltak gépek,
vagy ha voltak is, csak a legszükségesebbek,
mint például a cséplőgép. Szinte minden

Adornai utcarészlet

munkát kézi erővel
kellett végezni. A hatvanas években jelentek meg a kombájnok
és a traktorok (zetorok) ami könnyebbé
tette ugyan a munkát, özv. Kovács Miklósné
de akkoriban kezdtek
elmaradozni a meszszebbről jött idénymunkások, mert egy-egy gép sok ember
helyett is dolgozott.
Már a hatvanas években az egyik munkavállalók részére kialakított szálló végében
mosókonyhából kialakított kisbolt vezetőjeként láttam, hogyan csökken a gépek
megjelenését követően a munkavállalói
létszám, de még akkoriba is sokan dolgoztak a
tanyán. Aki nem Miskolcra járt, azok szinte
mindannyian ott tevékenykedtek.
A gépek ellenére megmaradt a bódés lovas
kocsi, ami a gyerekeket hordta minden nap
Emődre, az iskolába és délután haza. Nagy
újítás volt, amikor a Zetor mögé a pótkocsira
lócákat erősítettek, mert azzal gyorsabban
lehetett kijutni a napi feladatok helyszíneire.
Mert még biciklije sem volt mindenkinek. Sőt!
Egyre többen telepedtek viszont le a tanyán.
Úgy emlékszem, hogy a férfiak a földeken, az
asszonyok jellemzően a háztartásokban
dolgoztak, nevelték a gyerekeket és végeztek
el minden otthoni munkát. De nem volt ez
másképp máshol sem, hiszen akkoriban még
nem volt olyan mindennapos dolog, hogy az
asszonynak is munkahelye van.
Dolgos, szorgalmas, rendes embereknek
ismertem meg az Adornán élőket, akiknek sok
olyan dolog komoly nehézségeket jelentett,
ami még az akkori szerény körülmények
között is, de természetesnek tűnt Emődön.
A hetvenes évek közepén más boltba
kerültem. Sajnáltam is nagyon, hogy el kellett
jönnöm onnét. Már csak alig néhányan élnek
azok közül, akikkel akkoriban együtt dolgoztam. Szívesen emlékszem rájuk!
Lejegyezte:
Kovács Sándor

Indiai gyógyító
Emődön
Több mint 15 éve pánikbeteg és depressziós
voltam. Napi 20-28 szem gyógyszert is
fogyasztottam, annak függvényében, hogy
mikor milyen volt az állapotom. Mentális
betegségem számtalan más testi betegséget
hozott létre. Az évek folyamán a rengeteg
gyógyszer ellenére az állapotom súlyossá vált,
iszonyatos, kínzó fájdalmak közepette éltem
mindennapjaimat. Az elmúlt évre már olyan
rosszul voltam, hogy az alapvető tisztálkodásomat is csak segítséggel tudtam elvégezni.
Járáshoz is már botot használtam. Nagyonnagyon elkeseredtem és nem volt életkedvem.
Egyszer felhívott egy ismerősöm, aki a
facebookon közzé tett szomorú megosztásaimból leszűrte, hogy valami gond van. Nagyon jól
tette, hála neki érte! Az ő szavára mentem fel
Budapestre 2014. októberében egy 4 napos
egészségprogramra Dr. K.V. Suresh indiai gyógyítóhoz. Ennek a gyógyítónak köszönhetem
csodálatos gyógyulásom! Már az egészség
program végére megszűntek az iszonyatos
fájdalmaim.
Azóta két és fél hónap telt el és én egyre
erősebb, egészségesebb, boldogabb vagyok!
Újra szeretek élni! Megváltozott az életem és
vele a családomé. Ezt a kis igaz történetet azért
osztom meg Önökkel kedves Emődiek, mert
úgy gondolom, minden embernek joga van a
boldogabb, egészségesebb élethez. S az a
gyógyító, aki ebben segített eljön hozzánk
Emődre! Én csak annyit kérek, éljenek bátran a
sors adta lehetőséggel.
Szeretettel:
Dinnyés Istvánné
A gyógyító érkezésének időpontja:
2015. január 26. (hétfő) 18.00-21.00 óráig
Helye: Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola (B épület) tornaterem
Részvételi díj: 1000 Ft. Mindenki hozzon
polifrém matracot. Kényelmes öltözék szükséges. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Felvirágoztatnák
az emődi pincesort
Következő
írásunkat
az
Észak- nagyon szerettem – mondja, s bízik benne,
Magyarország megyei napilapból vettük át. talán nyomára akad.
Poráczki András az emődi Pincegazdák
Nemigen volt főzőverseny az utóbbi Egyesület alelnöke. Úgy háromszáz pince
években, amelyen ne vett volna részt, s ha van Emődön, az egyesület célja pedig nem
már ott volt, ne tért volna haza valamelyik más, mint hogy minél többen keressék fel
díjjal az emődi Poráczki András. Pedig őket, s gyönyörködjenek az onnan belátfoglalkozására nézve villanyszerelő, vagyis ható táj szépségében. András sorolja ötlemindig is csak hobbi szinten főzött. – teit, programterveit. Néhány már meg is
Sajóbábonyban dolgoztam, kevés volt a valósult, hiszen néhány éve Guinnessmunkánk. Amikor csak lehetett, főztünk – rekordot ért, annyian sütöttek szalonnát a
mesél a kezdetekről. Első versenyére jól hegyen.
emlékszik, Felsőzsolcán volt, babgulyással Poráczki András még elárulja, nem olyan
nevezett, s el is hozta az első díjat.
régen új hobbit is talált magának a
Emődi pincéjében keressük fel, ahol a fal az gasztronómia mellé. Megalapította a helyi
emléklapjaival, sőt a nyertes ételek leírá- dalárdát, amelyet 15 emődi férfi alkot.
saival van tele. Nagy részük hagyományos Népdalokat, bordalokat énekelnek, több
étek, a település időseitől gyűjtötte.
fellépésük volt már, céljuk, hogy megkapják
– Egyet sajnálok, hogy a soros laska az aranyminősítést.
receptje nincs meg. Pedig gyerekkoromban
ÉM-HM

Az Emődi Barátság
Nyugdíjasklub 2014.év
Ismét eltelt egy év a nyugdíjasklub életében a hosszú évek alatt megszokott módon. Minden héten pénteken tartottunk
klubnapot, s ezeken a napokon próbált a
népdalkórus is.
Szívesen szerepeltünk mindenhol, ahová
meghívtak bennünket. Részt vettünk a
Matyó Húsvéton, a Mályi Szüreti Napon,
az Idősek II. Kárpát-medencei Kulturális
és Művészeti rendezvényén, a városunkban megrendezett ünnepségeken is.
Decemberben a zeneiskola növendékei és
tanárai nagyon kedves karácsonyi hangversenyt rendeztek a nyugdíjasklub tagjai
részére. Ezúton is megköszönjük Koleszár
Árpádné a zeneiskola igazgatójának,
tanárainak és növendékeinek ezt a jóleső
karácsonyi ünnepséget, ami még kedvesebbé tette a karácsonyvárást. Reméljük,
hogy a következő év is sok szép élményt
fog nyújtani.
Nagy Jánosné
Klubvezető

Nem hagyják veszni nagymamáik örökségét
Következő
írásunkat
az
Észak- Ő maga az üvegzsinórozás „mestere”,
Magyarország megyei napilapból vettük át. mutatja is a műveit. Erzsike, az alelnök (az
emődi kántor felesége) mindenhez ért. A
Csuhéból készült bábuk, gyöngyékszerek, csuhébábok például az ő teremtményei, de
gobelinképek, horgolt kisállatok: mutatják a főzés-sütés is az erősségei közé tartozik,
műveiket Hódosiné Fülöp Mária és Papp házi kenyere készítésének rejtelmeire sokan
Józsefné Erzsike, akik az emődi székhellyel kíváncsiak.
működő Bükkalja Alkotók Közhasznú Mindketten a nagymamáiktól tanulták,
Szövetség vezetői.
amit tudnak, a matyó hímzés például
Marika az elnök, mesél is a 2010-es
alapításról, az alapító tagok közül már
csak ő aktív. Sok-sok település tagja a
szövetségnek, a teljesség igénye nélkül
soroljuk: Méra, Gönc, Sajószöged,
Kazincbarcika, Tiszaújváros, Sajóbábony,
Tiszaszederkény, közel 30 alkotó. A céljuk
az, hogy összegyűjtsék, megmentsék, és
újra használják nagyanyáik örökségét,
szaktudását, s átadják azt a fiataloknak.
Ezért amellett, hogy kiállításokon,
vásárokon, különféle rendezvényeken
mutatják be tudásukat, rendszeresen
tartanak foglalkozásokat a gyerekeknek,
nyaranta például napközis tábort is
szerveznek nekik. Évről évre többen
jelentkeznek.
– Szövünk, csuhézunk, gyöngyékszereket
készítünk – mesél a programjukról Marika.

mindkettőjüknek jó kereseti forrás volt
hosszú éveken át.
Erzsikének a fia varrt gyerekként nagyon
szépen, Marika pedig arra büszke, hogy
unokája, a 13 éves Lacika nagyon érdeklődik nagymamája tudománya iránt. Gobelint, ékszereket készít, s ha úgy adódik, ő is
besegít a foglalkozások tartásába.
ÉM-HM
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ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Január hetedikén, a Polgármesteri Hivatalban
hívta találkozóra olvasóit Czecze József, aki
immár második könyvét jelentette meg
Városunkról. A találkozón szép számmal
megjelentek jó hangulatú beszélgetéseket
folytattak a szerzővel, aki mindenkinek névre
szólóan dedikálta hosszas kutatómunkája
kézzelfoghatóvá vált eredményét.

A Don-kanyarban elesett
hőseinkről emlékezünk
A Magyar Királyi 2. Honvéd
Az Emődiek neve olvasható a
Hadsereg 1943-as doni hadrudkinói II. Magyar Központi
műveleteinek
kudarcáról,
Katonai temető márványlapjain.
sajnálatos módon csak a
A II. világháborúban elhunytak
rendszerváltás utáni időktől
kutatása jelenleg még nehézemlékezhetünk meg. A doni
ségekbe ütközik. Egyrészt a
hősökről, az ott elveszett
katonák jelentősebb része 1900
hozzátartozóinkról, évtizedeután született, és így a törvéken keresztül, csak családokon
nyek szerint, csak a halálától szábelül foglalkozhattunk. Most
mított, 90 év múlva kutathatók.
már a történészek szerint is
Másrészt, a katonák számítóVeres János
kimondhatjuk, hogy ők kivétel
gépes feldolgozása jelenleg is
tartalékos honvéd
nélkül áldozatok voltak, akiket
folyamatban van.
az akkori politikai vezetés ítélt erre a sorsra. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Sokak közülük az utolsó pillanatig kitar- központi Irattárában elkészítették a „Béke
tottak, helytálltak a sokszoros túlerővel poraira” című dokumentum-emlékkönyvet,
szemben, még akkor is, mikor a szövet- melyben az emődi hősi halattakra
ségeseink már régen visszavonultak.
vonatkozó adatok a következők: Atkári
Az utánpótlás nélkül maradt, rosszul Sándor h. őrv., Borbély Imre hov., Jakab Pál
felszerelt, és nem megfelelően kiképzett honv., Kassai Pál honv., Lengyel András
hadsereg sorsa a dermesztő télben meg- honv., Schwarcz Ernő munkaszolgálatos,
pecsételődött. A kegyetlen küzdelemben – Szabó László honv., és – a családja külön
1943. január 12. és február 9. között -a engedélye alapján –Veres János tartalékos
csaknem 200 ezer fős 2. Magyar Hadsereg- honvédot említem.
ből több mint 40 ezren vesztették életüket, A Don-kanyarban elesett Emődiek neve a
és 70 ezren sebesültek meg, vagy estek Rudkinói temető márvány lapjain, -többek
fogságba. A Donnál harcoló magyar kato- között Veres András tartalékos neve is nák kivétel nélkül teljesítették a köteles- olvasható. A Rudkinó temető megközelítségüket és hajtották végre az elöljáróik hető vonattal Moszkvából (Kazzanyi vagy a
parancsát. Rengetegen eltűntek, vagy Polavecki Pályaudvarokról). Repülőgéppel
kerültek hadifogságba, sokan akik túlélték (Vnukovói reptérről), autóbusszal (Voroazt, csak évekkel később tudtak hazatérni. nyezs irányában a Rudkinói megállónál).
Jellemzően nem túl jó egészségügyi állapot- A temetőt a Magyarország Honvédelmi
ban. A Don-kanyar így még sokáig szedte Minisztériuma, megrendelésre építtette a
az áldozatait.
Vajemije Memoriáli Társasággal, a szétEgyelőre az eltűnt személyek adatait nem szórt, jeltelen sírokban nyugvó, Magyar
tudjuk teljes mértékben közölni. Egyéb- katonák földi maradványainak exhumálás
ként, a mai Oroszország területén két utáni, újratemetéssel.
Magyar Központi Katonai Temető létesült, A háborúban elhunytak névsora olvasható,
amelynek célja megfelelő emlékeket állítani Emőd község lakossága által 1990-ben
az Oroszországban elhunyt Magyar katonák állított emlékművön.
számára.
Czecze József

Óvodai csodák
Óvodai
munkaközösségünk
kiemelt
feladatának tekinti a 2014/2015-ös
tanévben a motiváló, beszélő környezet
biztosítását, illetve a gyermekek természetes
beszéd és kommunikációs kedvének
fenntartását. A mai modern világban a
gyermekek személyiségfejlődése szempontjából hangsúlyossá vált az élő mese.
A Tolnay Centenáriumi Emlékév 2014
keretén belül meghirdetett „Csip-Csup
Óvodai Csodák” pályázatkeretén belül
nevelőtestületünk az Elhalasztott utazás
című mesét dolgozta fel, ezzel a pályaművel
vett részt a pályázaton. Eredményként a II.
helyezést értük el. A mesedramatizálás
megtekinthető az óvodánk honlapján.
A mese hatása vitathatatlan a gyermekek
egészséges beszédfejlődése tekintetében.
Örömmel fogadtuk a Miskolci Csodamalom Bábszínházat, melynek konzorciumi
tagjaként egy közös pályázati projekt
megvalósításában vettünk részt.

A „Csodamalom új csodái” TÁMOP3.2.13-12 számú pályázaton belül, az előző
évben kézműves, míg az idén a Pinokkió
csoport egy báb és díszletkészítő alkotó
héten vett részt.
A hét és a projekt zárásaként a közösen
készített bábokkal kedves mesét „rögtönöztek” a gyermekek a segítő bábművészek
támogatásával.
Végül örömhírként említeném, hogy
óvodánk 3. alkalommal nyerte el a Zöld
Óvoda címet a kisgyermekkori környezeti
nevelés terén végzett tevékenysége elismeréseként.
Sokat teszünk a gyermekekkel-szülőkkel
együtt óvodánk környezetének szebbé
tételéért, a környezettudatos magatartás
kialakításáért.
Mészárosné Virág Orsolya
óvodai munkaközösség-vezető
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Megjelentek az Erzsébet
Rendhagyó
program pályázati felhívásai vagy rendbontó?
Mindkét jelzővel illették – bár az utóbbihoz
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet program keretében különböző elismerő mosoly és egy baráti odakacsintás
célcsoportok részére meghirdette pályázati felhívásait 2015. Az alábbi pályázati is társult – 2014. december 27-én, a
lehetőségekre lehet egyénileg illetve csoportosan pályázatot benyújtani:
katolikus
templomban
megtartott
Akusztikus rock karácsony-t.
1. Nagycsaládos pályázók számára
2. Fogyatékossággal élő pályázók számára
3. „IGAZOLT HIÁNYZÁS”- táborozás iskolai csoportok részére
4.„MESÉS NYÁR VÁR RÁNK!”- táborozási pályázat családsegítő
és/vagy gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő gyermekek részére
5. Sport-, művészeti –és egyéb táborozási lehetőség
6. Tavaszi-őszi téli kirándulások iskolai csoportok részére
7. A postai tevékenység szakágazatban foglalkoztatottak számára
8. A közlekedés (vasút, volán, légiközlekedés) területén foglalkoztatottak számára

Köszönöm a kezdettől jövő bátorítást, mert
most már bevallhatom, volt bennem némi
bizonytalanság, hogy még a kölcsönös ismerA pályázatok részletes kiírásáról, a pályázat feltételeiről, a pályázat benyújtásának kedés idején lehetséges-e a megvalósítás.
határidejéről bővebb információt a www.erzsebetprogram.hu honlapról kaphat.
Emőd és azon belül a katolikus templom
csupán a helyszín volt, hiszen a közönség
nemcsak a városból, de a környék településeiről és a megyéből éppúgy érkezett,
mint az ország távolabbi vidékeiről, Salgótarjánból, Budapestről, sőt Felvidékről is.
Emőd pedig jó vendéglátónak bizonyult.
Vendégeink és a fellépők is elismeréssel szólFebruár 2.
hétfő:
ügyességi vetélkedő (klubfoglalkozás)
tak a helyiek kedvességéről és szeretetéről.
időpont: délelőtt 10 óra
Ezt a lehetőséget is felhasználnám, hogy
Február 5.
csütörtök: Plébános Úr látogatása az intézményben
köszönetet mondjak mindazoknak, akik
időpont: délelőtt 10 óra
szervezéssel, munkájukkal, felajánlásukkal,
Február 6.
péntek:
Könyvtárlátogatás
adományukkal bekapcsolódtak az előkéidőpont: délelőtt 10 óra
születbe és a lebonyolításba. Isten fizesse
Február 9.
hétfő:
Fitt-nap
meg mindenki jóságát és áldozatát!
időpont: 10 óra
Február 11. szerda:
káposztás lángos sütés - erdélyi recept alapján
időpont: délelőtt 10 óra
Február 12. csütörtök: közös ima
időpont: 10 óra
Február 13. péntek:
téli túra, úti társunk forró tea, forralt bor
időpont: délelőtt 10 óra
Február 16. hétfő:
papírfűzés, klubfoglalkozás
időpont: 10 óra
Február 19. csütörtök: közös ima
időpont: 10 óra
Február 23. hétfő:
Filmvetítés - Makk Károly: Gyöngyvirágtól lombhullásig
Bízom benne, hogy az elkövetkezendő
időpont: délelőtt 10 óra
években ilyen zsúfolásig megtelt templomot
Február 26. csütörtök: közös ima
majd egyházközségi és egyházi ünnepeink
időpont: délelőtt 10 óra
is láthatnak.
Február 27. péntek:
Farsang a környező települések ellátottaival, élő zenével
Résztvevőként vagy hallomás után a fent
időpont: délután 13 óra
feltett kérdésre pedig minden kedves olvasó
9. A köznevelési intézményben foglalkoztatottak (pedagógus, egyéb munkakör) számára

EMŐDI IDŐSEK KLUBJA
Februári programja

Szeretettel várjuk programjainkra az ellátottainkat és minden kedves
érdeklődőt az idősebb korosztályból!

megadhatja a maga válaszát…
Kalóczkai Gábor
plébános
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Múltunk képei
Különleges régi fotókkal, száz évnél régebbi,
„gyöngybetűkkel”, kézzel írott receptekkel
lepte meg az Emődi Krónika olvasóit Szabó
Istvánné, Zsoldos Erzsébet. E képek közül
kettőt itt is bemutatunk, az összes többit a
honlapunkon, a Múltunk menüpontban
találhatják meg.
A különleges kép története:
1932-ben komoly politikai választási harcok
voltak Emődön. Országgyűlési képviselőnek
jelölte magát Emődön Purgly Emil, Horthy
Miklós kormányzó sógora. A demokratikus

ellenzék azonban összefogott ellene és
elbukta a választásokat. Helyette Eckhardt
Tibor, a kisgazdapárti vezért választották meg.
Emőd a választási küzdelemben végig az
Eckhardt pártján volt.
A fotó különös értéke a kora mellett, hogy azt
a kisgazda politikus saját kezűleg írta alá a
következő szavakkal: „Sok szívélyes
üdvözlettel: Eckhardt Tibor” A fotó a hátulján lévő pecsét tanulsága szerint Budapesten
került előhívásra. Maga a kép, a háttér alapján
pedig az Országházban készülhetett.

Eckhardt Tibor Makón született 1888-ban,
New Yorkban halt meg 1972-ben. 1908-ban
szerzett jogi doktori címet, majd vármegyei
tisztségviselőként dolgozott. Az 1920-as
években a kormánypártból kiváló Független
Kisgazdapárthoz csatlakozott, majd 19321940 között annak elnöke volt. 1931-től újra
országgyűlési képviselő lett. 1934-1935-ben
Magyarország népszövetségi főmegbízottja
volt. Miután 1940-ben lemondott a pártelnökségről, Horthy Miklós kormányzó,
valamint Teleki Pál miniszterelnök megbízásából az Egyesült Államokba utazott, hogy a
német orientáció ellensúlyozására kapcsolatokat építsen ki az angolszász hatalmakkal.
Soha nem tért haza. 1945 után az antikommunista emigráció egyik vezéralakja, a
Magyar Nemzeti Tanács egyik megszervezője
volt. Sírja a makói Római Katolikus Temetőben található.
Szabó Istvánné sok más mellett még egy
különleges fotót is rendelkezésünkre bocsájtott. A képen az aratást követő cséplés,
cséplőgéppel, ami akkoriban ('30-as évek) a
kemény munka mellett igazi közösségi
élmény is volt.

A képen látható személyek a vezető kisgazda politikus kivételével valamennyien Emődiek. Balról:
Nagy Mihály, Szilvási András, Hizsnyik Lajos, Eckhardt Tibor kisgazdapárti képviselő, Nagy
János, Bene Bertalanné (őrnagyné), Papp Ferenc

Tisztelt Olvasók!
„Múltunk képeivel” szándékaink szerint az
elmúlt, netán az azt megelőző század még
fennmaradt képeit kívántuk Önök elé tárni.
Sajnos meglehetősen kevés olyan fotó került
eddig hozzánk, ami van még olyan állapotban,
hogy közzé lehessen tenni. Megjelent viszont
az igény arra is, hogy „későbbi” ('50-es, '60-as,
esetleg '70-es években készült) képek is
felkerülhessenek. Ha vannak ilyen képeik és
szívesen megosztanák másokkal, várjuk
immár ezeket is, a századelő fotóival együtt.
Kovács Sándor
Impresszum
Kiadó: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Szerkesztő: Kovács Sándor
Email: szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Nyomdai előkészítés: Óvári Zsolt
Nyomdai kivitelezés: JUMP Nyomda

Védőnői méhnyakszűrés Emődön
Emődön is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés. A térítésmentes népegészségügyi
szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre
a védőnővel egyeztetett időpontban, lakóhelyük közelében kerül sor, így megspórolhatják a
szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehetőséget egy európai uniós projekt
(TÁMOP-6.1.3/A), amit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinál. Céljaa védőnői
méhnyakszűrésországos kiterjesztése, illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét és
hozzáférhetőségét az érintett nőkszámára.
Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák következtében, annak ellenére, hogy a
méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és kezelésével a betegséggyógyítható. A
méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyak daganatos
nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton.
Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek a szűrésre.
A méhnyakszűrésta védőnői tanácsadóban végzem keddi napokon 12-14-ig. Jelentkezni lehet
személyesen a tanácsadóban, vagy a 0646/ 476-308-as telefonszámon. Egészsége érdekében
javaslom, keresse fel tanácsadónkat. Ha kapott meghívólevelet, várom jelentkezését! A szűrés
életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűrésen, önmagáért, családjáért.
Tóth Csilla Védőnő

12

FELHÍVÁS!
Figyeljünk egymásra a téli időszakban!
Amennyiben valakinek tudomása van arról,
hogy ismerőse, szomszédja nem tud fűteni,
hosszabb ideig nem látják füstölni a
kéményét, különösképpen idős, egyedül álló
emberek esetében, kérjük jelezzék Emőd
Város Családsegítő Szolgálat felé! Ne
hagyjuk magára rászoruló embertársainkat!
Tel.: 46/476-379
Munkanapokon 7.30 - 16.00 óráig
Családgondozók

TÉLI VÁSÁR
EMÕDI KÍNAI RUHAHÁZ

20-50% kedvezmény egyes
termékekre a készlet erejéig!
3432 Emõd, Arany János u. 17.
Tisztelt Olvasóink!
Kérjük, hogy írásaikat,
észrevételeiket, javaslataikat a
szerkeszto.emodikronika@gmail.com
címre küldjék, illetve
a (46) 476-156-os telefonszámon
hagyhatnak üzenetet.
Tisztelettel:
Kovács Sándor

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk, drága szerettünk

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Hadzsega László

Dudás Tibor

halálának második évfordulójára.

temetésén megjelentek, sírjára
a kegyelet virágit elhelyezték
és fájdalmunkban osztoztak.

A szobába lépve Téged szólítlak,
De nincs válasz, némán konganak a falak.
Pedig itt vagy most is belül,
Hiányzol, lelkünkön bú és bánat ül.
Már két éve, hogy érezzük hiányod,
Fájó szívvel gondok Rád szerető
Családod.

A gyászoló család

Megemlékezés

Goda Ferenc
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága szerettünk,

halálának 5. évfordulójára.
2010. február 11.-én hagyott itt bennünket.

Faragó Károly
halálának 5. évfordulójára.
„Megáll a drága szív, mely élni vágyott,
Pihen a dolgos kéz, mely dolgozni imádott
Ma Neked szól a templom harangja
Érted imádkozunk halkan, zokogva
Munka és szeretet volt az egész életed
Jóság volt a szíved, lelked, áldott legyen emléked
Isten őrködjön pihenésed felett
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel
De egy könnycsepp a szemünkben még érted él
Egy gyertya az asztalon még érted ég
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet
Amit tőlünk soha senki el nem vehet
S telnek a hónapok, múlnak az évek
Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged”
Örökké gyászoló felesége, gyerekei és unokái

Nehéz az életet élni nélküled,
Fájó szívvel siratni tégedet.
Egész életeden át dolgozva éltél,
Bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
Megpihenni tért dolgos két kezed.
Nagyon fáj a szívünk, hogy örökre itt hagytál,
Hiába várunk vissza, többé nem jössz már.
Örökké emlékezni fog rád bánatos Édesanyád

Megemlékezés

Tasnádi József
(született : 1942.05.21., elhunyt : 2011.01.15.)
Négy éve hunytad örök álomra két szemed
Türelemmel mentél a halál hosszú útján,
Egy jaj, annyit sem mondtál.
Tudtuk mi is, Te is, hogy milyen beteg vagy,
Míg éltél szerettünk, meghaltál nem feledünk.
Családod

Emlékezés
"Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Elfogadni muszáj, megérteni nem,
hiányod kegyetlen, nem pótol semmi sem!"
Mély fájdalommal emlékezünk
a legszomorúbb napra, amikor

Oszkocsil László
2014. július 10-én örökre itt hagyott bennünket.
örökké bánatos felesége, gyermekei és unokái

