25. Országos Búzaszentelő

Emőd adott otthont a jubiláló
búzaszentelő rendezvénynek
2015. április 26án. Egy pilla
natra az országos és megyei
médiák figyelmének közép
pontjába került a kisváros, hi
szen az eseményről a HÍR és
a Duna televízió is beszámolt.
Emőd Város Önkormányzata
nevében köszönetünket fejez
zük ki a fővédnökséget ellátó

Tállai András államtitkár or
szággyűlési képviselő úrnak,
dr. Seregély István nyugalma
zott érsek úrnak, Taskó József
megyei elnök úrnak. Az előké
szítésben és lebonyolításban
lelkiismeretes munkáját meg
köszönjük valamennyi részt
vevőnek: a Római Katolikus
Egyházközségnek Kalóczkai
Gábor plébános úrnak, a Pol

gármesteri hivatal , az Emő
di
Művelődési
házés
könyvtár, a Városgondnokság
dolgozóinak, a közmunká
soknak, a Mezőgazdasági
Zrt., és a NYÍRZEM COOP
vezetőinek, valamint azoknak
a magánszemélyeknek, akik
hozzájárultak a színvonalas
esemény megvalósulásához.

2

értékelését tárgyalta meg a
Önkormányzati Hírek fogó
Képviselő-testület, amely során megál-

Tisztelt Lakosaink !
Az elmúlt hónap végén, - április 22.
napján - az önkormányzat Képviselőtestülete munkaterv szerinti testületi
ülést tartott, amelyen 15 napi rendi
pont megtárgyalására került sor. Erről
szeretnék egy rövid összefoglaló tájékoztatást nyújtani:- Elsők között került
megtárgyalásra a civilszervezetek (Vityuka, Emődi Nagycsaládosok Egyesülete, Emődi Pincegazdák Egyesülete és
a Vörös Meteor Sportegyesület) 2014.
évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolói, majd az Emőd Város Önkormányzat fenntartásában működő
Emődi Idősek Klubja 2014. évi működéséről szóló beszámoló, valamint az
intézmény Szakmai Programjának és
azok mellékleteinek a megtárgyalása és
jóváhagyása.- A következő napi rendi
pont alatt Emőd Város Önkormányzat
2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló át-

lapításra került, hogy városunkban kevés a születések száma az
elhalálozottak számához viszonyítva,
így sajnos a lassú csökkenés tendenciája maradt a jellemző településünkön.
Megtárgyalásra, majd elfogadásra került az Önkormányzat 2015-2019. évre
szóló Gazdasági Programja, mely az elkövetkező időszakra vonatkozó részletes gazdasági fejlesztési terveket
fogalmazza meg, amely teljes terjedelmében megtekinthető lesz a Város honlapján is. Ezt követően jóváhagyásra
került az Önkormányzat 2015. évre szóló Közbeszerzési Terve, amely jelenleg
még nem tartalmaz adatokat, azonban
ezzel jogszabályi kötelezettségünknek
tettünk eleget. A Képviselő-testület a
soron következő napi rendi pontok
alatt tárgyalta a 2014. évi költségvetési
rendeletének módosítását, a 2014. évi
éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentést és az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
végrehatásáról szóló beszámolót. - Az

Országos B úzaszentelő múltj a és j elene

A valamikor is falun élt, élő idősebb generáció fiatal korának jeles ünnepeként
emlékezik vissza a népi vallásosság fogalomkörébe tartozó búzaszentelőre.
Ünnep volt ez a Katolikus Egyháznak
és ünnep a gazdának is, aki, amit tudott
már megtett a jó termés érdekében. Ezt
követően Istenhez (sok helyen úgy
mondták, az Aratás Urához) fordult,
hogy adja meg a természetnek a nevelő
időt, védje meg a termést minden kártételtől és juttasson gazdag aratást.
A hagyománynak több ezer éves a múltja. Már Mózesről tudjuk, meghagyta,
hogy Izrael népe a zsenge vetéseket az
ő papjaival áldassa meg. A sok istent hívő rómaiak az év egy meghatározott
napján körmenetben vonultak egy számukra szent helyre, ahol állatáldozatot
mutattak be a gabonarozsda istenének,
Robigáliának (Robigo= gabonarozsda).

ezt követő napi rendi pont alatt tárgyalta meg a Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását, amelyet a Hivatal szerkezeti és
szervezeti átalakítása indokolt. A továbbiakban az Emődi Gyermekálom
Óvóda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás és a korábban kiírásra került és eredménytelenül zárult Emődi
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói
(magasabb vezetői) beosztás ellátására
kiírt pályázatokról döntött a Képviselő-testület. - Utolsó napi rendi pontok
között került megtárgyalásra az Emőd
Város Városgondnokság fenntartásában működő főzőkonyhák átszervezése, melynek keretében egy főzőkonyha
és egy tálalókonyha kerülne kialakításra a jövőben. Ezt követően a Képviselő-testület véleményezte a Reményi
Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
Szekeres Tamás által az intézményvezetői munkakörre benyújtott pályázatát, amelyet a testület egyhangúlag
támogatott.
Megtisztelő figyelmüket megköszönve: Haj lik Tünde - j egyző
az ültetvényekre és a raktározott termésre is vonatkozott. Ez a nap a hagyomány szerint Szent Márk napja,
április 25.-e volt (bár a neves szentnek
nincs köze a gabonához). Ekkor a gazdaemberek nem dolgoztak, csak a vallási szertartásokon vettek részt.
Népszokások A hagyomány olyan a
nép számára, mint a fának a gyökér –
kötődik hozzá. Az évszázadok során a
búzaszentelőhöz számos helyi szokás
alakult ki. A legtöbb helyen a szentelt
búzából levelet szedtek és hazavitték.
A palócok és a zalaiak körében az
asszonyok az imakönyvükbe, a férfiak
a kalapjukra helyeztek néhány szálat.
Az Alföldön koszorút is fontak belőle
és a templomi keresztekre, zászlókra
tették. Sok helyen felaprítva a takarmányba is kevertek belőle az állatok
védettségét remélve. A csíki falvakban
a koszorú az ablak keresztjét díszítette.

A szertartás A IV. században Liberius
pápa keresztény ünneppé tette a könyörgést. Középpontba a legszebb jelképes
áldozatot, a szentmisét tette. Ezt követte egy búzatáblához vonuló körmenet,
majd a táblaszéli szentelés. Európa népei a kereszténységgel együtt ezt a szokást is átvették. Elsőként a franciák
már az V. században, őket a német-alföldiek követték. Hazánkban a kereszténység felvételével együtt, tehát ezer
éve a búzaszentelői szertartás népünk
vallási gyakorlatává vált. Az erre az alkalomra részben egyedi szertartás-szöveggel megtartott szentmise és
körmenet után a határban a pap a négy
égtáj felé fordulva a négy evangélistától idézett és a földdel küszködő, verejtékező földműves munkájára kérte
Isten áldását. A könyörgés és az áldás a
szántóföldek minden haszonnövényére, folytatás a 3.oldalon
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Országos Búzaszentelő múltja és jelene
Bezártság Ezeréves, mélyen gyökerező
szokástól fosztotta meg a kommunista
hatalom a híveket: a rendőrség nem
adott útvonalengedélyt a körmenetre. A
búzaszentelőt a természetes közegétől,
a földtől fosztotta meg. Csak a temp
lom falai közé bevitt búzalevelek meg
áldására volt mód. Ezt élte végig két
generáció, amelynek tagjai csak szülői
elbeszélésből tudhatták, hogy nem így
volt ez korábban. Újrakezdés A rend
szerváltoztatás adta a lehetőséget a ha
gyomány újjáélesztésére.
Ma már
egyre több helyen ismét táblaszéli szen
telés zajlik. A hívek pedig  többek kö
zött – éneklik: „Itt a tavasz, fák
rügyeznek,/Áldd meg a mi vetésünket./

Búzánkárpánk aratásra,/ hadd szök
jön fel dúsan szárba.” majd „Ha ve
lünk az Úr áldása,/ nincs gondunk az
aratásra./ Százszoros lesz a termésünk,/
Áldj meg Uram, erre kérünk. ”Orszá
gos médiafigyelem kísér egy búzaszen
telőt. Az egész országnak szóló, tehát
Országos Búzaszentelőt idén április
26.án Emődön tartották. A szentmise
– amelyet dr. Seregély István nyugal
mazott egri érsek mutatott be Kalócz
kai Gábor plébános és két diakónus
közreműködésével – az egész magyar
mezőgazdaságért szólt. Azt a Magyar
Katolikus Rádió egyenes adásban köz
vetítette, a táblaszéli szentelést felvétel
ről a Duna Televízió sugározta. A HÍR
TV is tudósított az eseményről. Az ün
nepet megtisztelte Tállai András állam

titkár, országgyűlési képviselő és
Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasá
gi Kamara megyei elnöke. A szertar
tást talán csak nálunk hívják
búzaszentelőnek, mert pl. Ausztriában
vetési ünnep a neve. Nem érdektelen
megemlíteni, hogy a Katolikus Egyház
évente négy nagyobb könyörgést (lita
niae maiores) tart, amelyből a búza
szentelő az egyik (az augusztus végi
terményáldás a másik, valamint még a
világbékéért és a világ éhezőiért szól
könyörgés). Pocsai Enikő polgármes
ter, a hivatal dolgozói és minden segítő
sokat tett azért, hogy a 25. Országos
Búzaszentelőnek méltó helyszínt bizto
sítsanak. Köszönet nekik a nagyszámú
résztvevő nevében. Kurucz Miklós

Az alábbi összeállítás átvételre került Országos búzaszentelő Emődön gény sorsúak javára. Igaz ez, az
Dr. Bódis László újságíró nevével az
egyénre, a közösségekre, az állam
Agrofórum Online internetes honlap gedjen meg a szükségleteihez mért ra és valójában az egész Világra.Az ál
ról.
fogyasztással, ugyanakkor legyen ön dás után körmenetben vonult a sokaság
zetlen a sze a búzatáblához, ahol a négy égtáj felé

Ünnepi szentmisére, országos búza
szentelő körmenetre és szertartásra kap
tunk
meghívást
Emőd
város
polgármesterétől és plébánosától. Ápri
lis 26án dr. Seregély István nyugalma
zott egri érsek celebrálta a szertartást
Kalóczkai Gábor plébános segédleté
vel. Az ünnepi szertartás a templomban
kezdődött. A szentmisén prédikáló ér
sek úr gondolataiból csak kettőt emel
nénk ki: a mértékletességet, és az
önzetlenséget. Akinek több jutott a ja
vakból, az legyen mértékletes, és elé

fordulva, könyörgések
és énekek A meghívást
Kurucz Miklós mun
katársunknak köszön
jük, aki az elmúlt évi
júniusi lapszámunkban
már beszámolt az ün
nep eredetéről, és vi
szontagságairól.Kísére
tében
történt
a
termésígéret
megszentelése.
foto:Csapkó László
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Pocsai Enikő, Emőd város polgármeste
re nem kis feladatra vállalkozott, ami
kor rászánta magát, hogy vállalja a
szervezéssel járó teendőket. Ezt annak
ismeretében tette, hogy a Katolikus
Egyház mellett számíthatott az Emődi
Mezőgazdasági Zrt. támogatására is.

Egy biztos, az önkormányzat dolgozói
és a jó szándékú segítők sziszifuszi
munkát végeztek.
A jeles eseményt vasárnap a Magyar
Katolikus Rádió élő adásban közvetítet
te, az MTV Duna csatornája összeállí
tást készített róla, amelyet május 10én
láthatnak a tvben, a Hír TV pedig a So
roló c. műsorában tudósított a szertar
tásról.
A
huszonötödik
jubileumi búzaszentelőről az
Agrofórum sem maradhatott le,
így jó szívvel ajánljuk beszá
molónkat Olvasóink figyelmé
be. Magyarázatul csak annyit,
hogy Kurucz Miklós látható a
képen a nyugalmazott érsekkel.
A polgármester asszonyt Tállai
András államtitkár társaságá
ban láthatjuk a szertartást köve

tő
fogadáson.
Kötelességünk értetlenségbe ütközve – ezt a régi idők
megemlíteni, hogy a búzaszentelés ha re visszavezethető nemzeti hagyomá
gyományát
nyunkat. Pedig
majdnem
egyháznak, ön
hatvanévi
kormányzatnak,
tetszhalott
civil szervezetek
állapotából
nek a búzaszente
lés ügyét fel
kellene
vállal
nia!A múltunk, a
hagyományaink,
és a hitünk is erre
kötelez bennün
ket, és ne feled
jük, a jó
búzater
més
nem
csak raj
tunk
Kurucz Mik
múlik,
lós ébresztet
még ak
te fel, és
kor sem,
azóta is ön
ha min
zetlen, és ál
dent
dozatos
megtet
munkával
tünk az
szervezi fele
érdeké
sége segítő közreműködésével – néha be. Aki elmosolyodik az okfejtésünkön
egy netán ránk
köszöntő aszály
esetén, a derült
eget kémlelve
mégis csak arra
fanyalodik,
hogy felidézze a
régi slágerünket:
„Add
már
Uram, az esőt!”

Tájékoztató

Művelődési Ház és Könyvtár június havi programjai

A Helytörténeti Klub következő összejövetele 2015. június
05.én, pénteken, 16 órakor kezdődik, a megszokott helyen, az
igazgatási épület emeleti tanácstermében. Az összejövetel ter
vezett témaköre: a II. Világháború eseményei Emőd vonatko
zásában. A májusi klubtalálkozóról, melynek témája a
Rákócziszabadságharc volt, összefoglaló leírat készül, mely
az érdeklődők számára megtekinthető a rendezvényen. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk! Czecze József

2015. június 10. Honismereti vetélkedő 56.
osztályosoknak
2015. június 17. Egészségügyi előadás kismamáknak
2015. június 23. Magyar népmese napja általános
iskolások mesét olvasnak óvodás korú gyermekeknek
2015. június 25. Családi praktikák
gyógynövényekkel,szakkönyvek segítségével
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100 éves a Védőnői Szolgálat

A Magyar Védőnői Szolgálat munkássá
gának méltó elismerése, hogy 2013. év
ben megkaptuk a Magyar Örökség
Díjat. A védőnői hálózatot az anya,
gyermekvédelem korábbi hagyománya
alapján (XIX/XX. század fordulója)  a
Magyarországi társadalmi, gazdasági
és ebből következően demográfiai (a
századfordulót megelőzően jelentősen
csökkent a születések száma) és nép
mozgalmi változásai keltették életre. A
gyermekek társadalmi szerepe megnö
vekedett, a szülők egyre fontosabbnak
tartják neveltetésüket. (Ezzel egyidejű
leg megnő az emberek és a társadalom
egészség iránti igénye). Az új típusú ne
velés is megjelenik, amely felfedezi a
testkultúrát, a sportot és újra felhívja a
figyelmet a lélek fejlődését jótékonyan
befolyásoló aktív életre. A fenti szük
ségletek napjainkig érezhetően megha

tározták a célokat, elveket és
módszereket. A Stefánia Szövetségnek
megalakulásakor (1915) két fő célkitű
zés volt: a csecsemőhalandóság csök
kentése és a nemzet számbeli
erősbítése. A problémakör Európaszer
te jelentkezett, a megoldásban azonban
a magyar módszer merőben más volt.
Európában központokat hoztak létre,
ahova az anya bevihette a gyermekeit
ellátásra, Magyarországon pedig: „Az
egész akció gerincét a hivatásos és meg
felelően kiképzett védőnői szervezet
nek kell képeznie. Miképpen az egész
közegészségügy az orvosi karon, a szü
lészet a jól képzett bábákon nyugszik,
azonképpen az anya és csecsemővéde
lemnek az elméletileg és gyakorlatilag
képzett hivatásos védőnői testületeken
kell nyugodnia”. Tauffer Vilmos így fo
galmazta meg az anya és csecsemővé
delem
„magyar
módszerét”:
„Minekünk be kell hatolni a nép közé,
hajlékában kell felkeresni őt, be kell fér
kőznünk bizalmába, le kell küzdenünk
előítéletét az új iránt és ki kell ragad
nunk a rossz szokások és babonák kar
maiból, ha arra várunk, hogy ő jöjjön
hozzánk tanács és segélyért: ügyünk
veszve van... Ehhez a munkához a társa
dalom saját gyermeke szükséges, aki
többékevésbé bizalmasa a szülőanyá
nak és a családnak. Az anyát otthoná

ban
felkeresni
és
bizalmát
megnyerni, nevelve vezetni csecse
mője szoptatása és egészségben való
felnevelése érdekében. A védőnő kör
zetében lehetőleg már a terhesség alatt
és a szülés közeledtével puhatolóddzék
az érdekelteknél, vajon lehete segítsé
gére higiénés szempontokból, szociális
támogatásával, vagy anyagi szükség
esetén...A kezdeti törekvések és a jól
szervezett szakmai munka eredménye
ként és elismeréseként a hálózatot fo
kozatosan és folyamatosan bővítették.
Nem a betegség gyógyítása a cél, ha
nem a tanítás, oktatás mellett elsősor
ban
minden
olyan
körülmény
elhárítása, mely a jövő generáció fejlő
dését és életképességét károsan befo
lyásolhatja.” A múlt század elején
lefektetett alapelveket a tudományos
kutatások egyre jobban megerősítették,
újabb kutatások tárják fel az egészség
megőrzéséhez vezető cselekvési lehe
tőségeket. Napjainkban a védőnői hi
vatást
gyakorló,
felsőfokú
végzettséggel rendelkező egészségügyi
szakemberek, a tradicionális ellátás
megőrzésével néznek szembe az új,
népegészségügyi jelentőséggel bíró
társadalmi kihívásokkal és ebben rejlik
Hungarikuma. Kiss Orsolya, Komlósi
né K. Adrienn, Tóth Csilla védőnők

Elhúzódó beruházás

Könyvtári irodalom óra

Az orvosi rendelő (a KEOP 4.9.0/1120110065) energeti
kai beruházása már 2013ban lezárult. A projekt során az
orvosi rendelőben megépült egy mini erőművesnapelemes
rendszer, illetve gázról villamos fűtés lett kiépítve. A rend
szer működéséhez a szükséges villamos energia be és
vissza táplálást, az ÉMÁSZElmü KFT új földkábel kiépí
tésével oldja meg, aminek megépítése 2015.07.31ig meg
történik. Az új nyomvonal érinti a Kossuth utca orvosi
rendelő oldalában lévő járdaszakaszt, a Hunyadi utca ke
reszteződését és a 3 számú fő közlekedési utat. Sajnos ez
az utómunkálat az engedélyezések miatt kerül most kivite
lezésre, ezért a keletkező kellemetlenségek miatt kérjük a
lakosság türelmét és megértését.
Pocsai Enikő, polgármester

Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói nagyon jó
és nívós irodalmi órát szerveztek a Barátság Nyugdíjas Klub
tagjai részére irodalom és vallástörténet témakörökben. Na
gyon szívesen vettünk részt benne. Jó volt az emlékezetünket
frissíteni, örömöt jelentett rájönni, hogy mennyi mindenre
emlékszünk, és milyen kérdésekre tudunk válaszolni. A jövő
ben is szívesen veszünk részt ilyen, vagy hasonló irodalmi
órán, jól éreztük magunkat és várjuk a folytatást. Köszönjük
Poráczkiné Laczkó Évának és Vaszilyné Nagy Kornéliának,
hogy megszervezték a könyvtári irodalmi órát és reméljük
még több ilyen, vagy hasonló eseményen vehetünk részt. Fá
radozásukat köszönjük. A Barátság Nyugdíjas Klub nevében:
Nagy Jánosné, klubvezető
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minden felajánlott 1
Kondipark az iskolaudvaron megköszönni
%ot, gyűjtött papírt, megvásárolt

Az elmúlt tanévben, amikor átad
tuk a „B” épület udvarán az udvari
játékokat már megfogalmazódott
a gondolat: szükség volna a felsősök
nek is valami ilyesmire… Persze nem
hintában és csúszdában gondolkod
tunk, hanem valami strapabíró, a kor
osztályhoz jobban illő eszközöket
szerettünk volna. Így jutottunk el a
kültéri kondi gépekhez, amelyek min

den feltételt teljesítettek, egyetlen szép
séghibájuknak az árcédulán található
számsor hossza tűnt. Szerencsére jó pél
daként állt előttünk az elmúlt tanévben
tapasztalt összefogás a szülők, támoga
tó vállalkozók és partnerek részéről,
így bátran tűztük ki a célt: GYEREK

belépőt, tombolát a szülőknek, a
felajánlott pénzbeli támogatást Ka
posvári Péternek, KisTóth Tamásnak
és Fekete Tibornak, a telepítéshez
szükséges anyagokat a működtető ön
kormányzatnak valamint a város

NAPRA MEGLESZ! Gyűjtöttünk
papírt, kerestünk támogatókat, vár
tuk az 1 % felajánlásokat az SZJA
ból. „Ha nem csurran cseppen” elv
alapján szépen gyűlt az összeg, de
igazán biztosak a megvalósításban a
nagyon jól sikerült Valentin napi 
farsangi bál után lehettünk. Mintegy 1
millió Ft értékben 5 eszközt tudtunk be
szerezni, melyeket már használatba is
vettek a tanulók. Az eszközök színesí
tik a testnevelés órákat, a szüneteket, a
délutáni szabadidős foglalkozásokat,
hozzájárulnak az egészséges életmód ki
alakításához, a mindennapos testmoz
gáshoz.
Ezúton
is
szeretnénk

V. Töltött káposzta fesztivál Rátkán

alkalommal kirán
dulást szervezet a
fesztiválra, ahol 50fővel vet
tünk rész. Lelkes kis csapa
tunk a főző versenyre, is
benevezett. A rendezvényen
a kézműves termékeinket be
mutattuk és árusítottuk. A
délutáni órákban gyermekek
nek kézműves foglalkozást
tartottunk. A kiránduláson a
településünkről többen részt
vettek és kíváncsian nézték a
Bükkaljai Alkotók Közhasznú Egyesü Sváb hagyományőrző műsorukat. Dél
lete 2015. május 16án immár második től finomabbnálfinomabb töltött ká

gondnokság
dolgozóinak
és
a
közmunkásoknak a szakszerű telepí
tést. Remélem, ezek az eszközök még
sokáig szolgálnak tanulóink örömére és
bízom benne, hogy a következő tanév
ben is tudunk közösen tenni a fejlődés
érdekében. Vannak még ötleteink…
Szűcs László

posztát
lehetet
kóstolni.
A
rendezvényen kolbászból volt a kerítés
és a csülköket a fákra akasztották!! A
fesztivál műsora nagyon színvonalasra
sikerült. A rendezők gondoskodtak a
gyerekek szórakoztatásáról is különbö
ző játékokkal és ügyességi foglalkozá
sokkal. Koraesti időben Tállyára
voltunk hivatalosak pincelátogatásra és
borkóstolásra. A kiránduló csoportunk
fáradtan, de nagy élményekkel tért ha
za.
Papp Józsefné Erzsike

Meghívó
Az Emődi Művelődési ház és könyvtár szervezésében előadásra hívjuk a kismamákat.
Téma: Gyermekkori balesetek, mérgezések
Előadó: DEMETER JÁNOS mentőtiszt
Ideje: 2015.06.17. 10óra 30 perc (időtartam: 2x45 perc)
Helye: EmődI művelődési ház és könyvtár előadóterme (Hunyadi u. 2729.)
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy a Madarak

Madarak és fák napj a az iskolában
szép, madarakról szóló verset, amihez
a tanulók illusztrációt készítettek. A
gyönyörű rajzokból, versekből, a felső
tagozatban a művészi menetlevelekből
kiállítást rendeztünk. Kicsik és nagyok
külön útvonalon versenyeztek, de a feladatok hasonlóak voltak. Volt szövegértés, közmondás kiegészítés, Kinder

és fák napja alkalmából akadályversenyt rendezünk. Elhagyva az iskola
területét, közelről szemléljük az útvonalon a környező növényeket, madarakat és a témával kapcsolatos
feladatokat oldunk meg. Ebben az évben az alsó tagozaton előzetes feladatként minden osztály kiválasztott egy

tojásban elrejtett mondatösszerakás, matematikai feladat, totó, levélfelismerés stb. A sportpályán a
Madártani Intézet munkatársa várta a
gyerekeket. Itt madártollakat kellett
felismerni és láthattunk néhány érdekes madárfészket. A napot egy izgalmas mérkőzés zárta, gyerekekkel
együtt szurkoltunk a tanár-diák focimeccsen. A hosszú sétában és hangos
buzdításban jól megéheztünk. Jólesett
mindenkinek a finom ebéd, aminek
különlegessége az volt, hogy a szabad
ég alatt fogyaszthattuk. Reméljük,
mindenki jól érezte magát ezen az élményekben gazdag napon. Köszönjük
a 720- as Maxi Coop ABC-nek, a városgondnokság, az Emőd SE munkatársainak, a segítő szülőknek a
támogatást. S tefánné Cserj ési Katalin

2015. április 24.-én a ha- VI. C s e nge ttyűs találko zó P aras znyán kelyné Ágoston Ildikónak, és Zenerangvirág
Csengettyű
iskolánk igazgatójának: Koleszár
együttessel részt vetünk a
Árpádnénak. Külön köszönetet montalálkozón.
Megérkezédunk támogatóinknak: Pocsai Enikő
sünkkor szívélyes fogatapolgármester asszonynak, aki biztosításban
részesültünk.
totta részünkre a közlekedési járműNagyon jó volt találkozni
vet,de nem jutottunk volna el Rémiás
régi csengettyűs társakkal.
István bácsi gépkocsivezető nélkül, aki
A rendezvényen a kiscsapatürelemmel viselte el zsibongásunkat
tunk kettő művet adott elő
az út során. A találkozón nagyon színmelynek címe: Csajkovszvonalas műsorok hangzottak el, amit a
kij: Diótörő részlet, Bartók
közönség nagy tapssal díjazta.
Béla: Este a Székelyeknél
„Aranycsengettyű…,hogy hallható leElőadók:Gaál Zsuzsanna
Ádám, Farkas László Pál Köszönetet gyen a csengés…” 2 Mózes 28:34-35
Mia, Gönczi Petra Virág, Petruska Pet- mondunk felkészítő tanárunknak: Szé- F arkas László Pál
ra Mária, Tergalecz Dóra Farkas Péter

M E GH Í VÓ
201 5 . j úlius 1 8 -án 1 1 órától a Polgármesteri hivatal melletti téren.
Részletes program az Emődi Krónika j úniusi számában.
Minden érdeklődőt szeretettel vár az Emődi Művelődési ház és könyvtár!
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A több ütemben induló idei Érté kte re mtő vé vált kö zmunkap ro gram mindannyian tudjuk, hogy
közmunkaprogram kezdi elérnehézségek mindig adódni a kormány által meghirdetett célkitű- rázs
omladozó
melléképülete nak, ezeket a hibákat csak közösen
zéseket, miszerint helyben olyan visszabontásra került ahol a főépület tudjuk megoldani és azon vagyunk,
programok valósuljanak meg, amelyek felújítása is elindult. A Kossuth úti hogy a hibák minimalizálódjanak. Bíértékteremtő jelleggel bírnak. A most buszforduló parkosításával városiasabb zom benne, hogy a városban élők elsőfutó projektek rövid ideje alatt már lát- kép kerül majd kialakításra. A legnehe- sorban örülnek ezeknek a
ványos változások, fejlődések mentek zebb és legnagyobb feladat a patakme- változásoknak és erősítik a programvégbe a településen. Ennek keretében der takarítása, amely több hónapos ban dolgozó vezetőket és munkavállaszépült meg az egyházak tulajdonában munka lesz, de elkerülhetetlen ennek lókat abban, hogy jó irányba indult el
lévő református és katolikus temetők, elvégzése hiszen jogszabályi kötelezett- település. Ezért kérem a város polgáraaz Egressy Béni, Völgy, Szilfa és Köl- ségnek teszünk eleget. Tovább folytató- it, hogy a megszépült közterületek
csey utcák közterületei fellélegezhet- dott a gyümölcsfákkal betelepített rendjére mindannyian vigyázzunk,
nek az elburjánzott növények önkormányzati gyümölcsös gondozása. mert ez közös érdekünk. Az alábbi
sokaságától. Megszépült a „Gátszög Mindezek a munkák néhány hónap képösszeállítás bizonyítja a fent leírt
dzsungele”, köztéri bútorok kerültek ki- alatt valósultak meg, amelyet tovább tájékoztatót Pocsai Enikő, polgárhelyezésre a Kossuth úton, a postaga- szeretnénk folytatni. Természetesen mester
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„A természet hatalmas, az
ként a Madarak és Fák napja
Zöld programok az óvodában
ember parányi. Ezért azalkalmából „Zöld erdőben jártán az ember léte attól függ, milyenkap- részére, majd második fordulóként a tam, makkokat találtam” mottóval rajzcsolatot tud teremteni a természettel.” környező települések óvodásainak ak- pályázatot hirdettünk. Az év fájára, a
Szent-Györgyi Albert szavaihoz hűen tív közreműködésével valósult meg a Kocsányos tölgyre irányítva a figyelóvodánk immár 8. éve viselheti a Zöld program. Emőd csapatát a Napsugár met a szülők aktív együttműködésével
Óvoda nevet. A megtisztelő cím elnye- csoport képviselte. A további résztve- sok szép alkotás készült. Óvodánk
résének kritériumai között szerepel, vők Igrici, Mályi, Nyékládháza, Ónod Zöld
programsorozatunkkal
hogy a természet-és környezetvédelmi és Szirmabesenyő óvodás csapatai vol- élménygazdag napokat nyújtott a
feladatok kiemelten jelen legyenek a tak. A játékos, interaktív vetélkedő fel- gyermekeknek, melyhez hozzájárult
pedagógiai programunkban, az óvodai adatai természetközeliek voltak, támogatásával az Emődi Jóga Társaság
nevelőmunka folyamatában. Már a kül- célirányosan a természet védelmére, a és Poráczki András.Távlati célunk
detésnyilatkozatunk is utal a környezet- környezettudatos magatartás alakításá- továbbá június végén egy Zöld Tábor
tudatos
magatartásformálásra, ra hívták fel a figyelmet. Az idén díszál- szervezése. A napközis tábor
miszerint: „Célunk a természet szerete- lat-simogatóval is vártuk a nagycsoportos óvodásaink számára
tére, védelmére nevelés, hagyományok gyermekeket óvodánk udvarán. A Zöld nyújt
majd
széleskörű
ápolásával múltunk örökségeinek meg- Kapcsolat Egyesület közreműködésé- tapasztalatszerzést és természetszerető,
őrzése.” A külső világ tevékeny megis- vel megismerhették és tapasztalatokat aktív napokat a természetben,
merésének szerves részét képezik szerezhettek a különböző talajtípusok- természetről,
természetesen.
óvodánkban a Zöld Jeles napok megün- ról, illetve a komposztálás jelentőségé- Mészárosné Virág Orsolya óvodai
neplése. Ennek tettünk eleget, amikor ről.
munkaközösség vezető
április 22-én megrendeztük a Föld nap- A vándorföldgömb Nyékládháza csapaAz óvodai közösségünk
ja alkalmából a nagy múltra tekintő já- tához került. A Napsugár csoport lelkes döntése alapján a díjazottak:
kis csapata a megtisztelő 2. helyen végtékos környezetvédelmi vetélkedőt.
Előbb helyi szinten az emődi óvodások zett. A Zöld programsorozat folytatásaGelej i úti óvoda:
Rákóczi úti óvoda:
I.
Tóth Zétény
I.
Ludman Tamás
II.
Galamb Andrea Georgia II.
Koren Gergő Zoltán
III. Horváth Andrea Ilona III. Kállai Liliána Zsófia

Maj ális a pincék között

Az idei május 1-jei ünnepséget,
immár 5. esztendeje az Emődi
Pincegazdák Egyesülete rendezte meg. Ez a jeles ünnep egy
hatalmas májusfa állítással kezdődött a csillagpince előtti téren. Ezt követte a nagycsaládosok akadályversenye, melyen
kicsik és nagyok egyaránt részt vettek. A közönség soraiból
többen beneveztek azt ezt követő szögbeverő versenyre, melyet nagy érdeklődéssel várt a kilátogató közönség. A színvonalas műsorok, előadások egyre többeket kicsalogattak,

akik jól érezték magukat. Igaz az időjárás a vége felé nem volt kegyes,
mert a szabadtéri műsort a csillagpincében kellett folytatni.
No de sebaj! a májusi eső aranyat ér. Ennek ellenére a hangulat egyáltalán nem hanyatlott, mindenki jól érezte magát
az éjfélig tartó rendezvényen. Végül szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét, kisebb – nagyobb adományát, mely nélkül nem jöhetett volna létre ez a
hagyományőrző rendezvény. Köszönjük: EPE elnöksége
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autizmusban érintett személyek
Előadás az autizmusról Azspektruma
rendkívül egyedi és szé-

2015. május 12.-én az Emődi Nyugdíj as
Klub és Hodosiné Fülöp Mária által szervezett „Autizmus spektrumzavarral élő
gyermekek oktatása-nevelése a Miskolci
Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Autista Egységében ” című előadás került megrendezésre. Az
intézmény két meghívott vendége mutatta be az immár második tanéve ott folyó
munkát.Emődi Beáta intézményvezető
helyettes asszony ismertette az öt intézmény egységből álló óvoda és általános
iskolai nevelés-oktatás gyakorlatát.Mindegyik egységnek kialakulóban van saját
profilja a fogyatékosságok különböző területeit illetően.A székhely épület a Szeles utcán található, főként tanulásban
akadályozott és fejlesztő iskolai osztályokba járó gyermekek nevelése-oktatása folyik itt.Tüskevár tagiskolája és
tagóvodája a Károly illetve Gagarin utcákon található. A tagiskola fő profilja az
értelmileg akadályozott gyermekek nevelése-oktatása, a tagóvoda szintén középsúlyos fokban értelmileg érintett óvodás
gyerekek ellátását végzi. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Egyetemi és Oktató
Kórház Gyermek
Egészségügyi Központjának épületében egy összevont
iskolai osztály működik, ahová a tartós gyógykezelést
igénylő értelmileg
akadályozott tanulók járnak.Közvetlenül a székhelyhez
tartozik az autista
egység, ahol 10 fő
óvodás és 35 fő iskolás korú gyermek részesül egyénre
szabott fejlesztésben, 1 óvodai és 4
összevont iskolai csoportban tanulnak a
gyerekek. Az „autizmus rejtélyes világa” az érintett személyeket egy életen át
elkíséri. A kommunikáció, a szociális interakciók és a rugalmatlan gondolkodásból adódó sérülések speciális eszközök
és módszerek alkalmazását kívánja meg
az őket oktató gyógypedagógusoktól és
gyógypedagógiai munkát segítő szakemberektől.

leskörű, ezért történik a velük való
foglalkozás egyénre szabottan.A Kassai
úti autista egység 2014 februárjától
2015 januárjáig részt vett egy pályázati
projektben, amelynek segítségével
4.800.000 forintból megújíthatta teljes
módszertanát és eszközkészletét, megkönnyítve ezzel a mindennapi neveléstoktatást, minimálisra csökkentve az addig
szinte
mindennapos
viselkedésproblémákat.Tar
Edina
gyógypedagógus a fent említett autizmus specifikus eszközöket és módszereket ismertette képek és eszközök
formájában. Elmondta, hogy a használt
technikák hogyan hatottak a gyerekekre
és milyen pozitív hatást gyakorolnak az
autizmusban élő gyermekek mindenapjaira. Az érdeklődők, pedagógusok, védőnők, szülők, nagyszülők szakemberek
által ismerkedtek az autizmus sajátosságaival.Nagy öröm amikor a családba
új jövevény érkezik, de amikor azzal
kell szembesülniük, hogy gyermekük
fejlődési rend ellenességgel született,
sokszor tanácstalanok, nem tudják kihez
fordulhatnak problémájukkal. Az autizmus megértése nagyon nehéz, hiszen a
hagyományos nevelési módszerek sok
esetben
nem vezetnek
eredményre. A kialakult
konfliktus
helyzetek
beárnyékolják a
szülőgyermek
kapcsolatot.Az előadók
sok tapasztalattal rendelkeznek, széleskö- rű információt adtak át,
gyakorlati megoldásokat kínáltak a
helyzet, az állapot könnyítésére. Bemutatták az autista gyermekeket ellátó intézményeket,
szervezeteket.
Felajánlották további segítségüket,
amennyiben a településen élők közül
bárkit is érint a probléma.
Idősek Nappali Otthona

EMŐDI IDŐS EK KLUB JA
Júniusi program
Június 1.-10 óra Fitt-nap
Június 2-10 óra Ablakdísz készítés
Június 4.-9 óra Kirándulás az ónodi
vásárra
Június 8.-10 óra Fitt-nap az udvaron
Június 10.-10 óra Cserépmanó
készítés
Június 11.-10 óra Lelki nap
Június 15.-10 óra Fitt-nap
Június 17..-10 óra Közös
fagylaltozás
Június 18.-10 óra Lelki nap
Június 19.-10 óra Szalonnasütés
Június 22.-10 óra Fitt-nap udvaron
Június 24.-14 óra harsányi Sópince
látogatása
Június 25.-10 óra Lelki nap
Június 26-10 óra Sziklakert
készítése
Június 29.-10 óra Fitt-nap

KÖZÖS S ÉGI S ZOLGÁLAT DIÁKOKNAK
Az idén is lehetőség lesz közösségi
szolgálat teljesítésére az Emődi Idősek Klubjában.A diákok bekapcsolódhatnak az intézmény mindennapi
munkájába,segítséget nyújthatnak
az idősgondozásban ,részt vehetnek
szervezett programjainkon. Szívesen vesszük a fiatalok ötleteit,javaslatait
további
munkánkhoz
.Reméljük lesz közöttük olyan tanuló, akinek megtetszik a szociális
terület és pályaválasztáskor rá esik
a választása.Kellemes pihenést kívánunk a nyári szünetre és várjuk
jelentkezéseteket! Pipolyné Heiszman Ilona, intézményvezető
Impresszum
Kiadó: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Szerkeszti:Szerkesztő bizottság

E-mail: szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Nyomdai előkészítés: Óvári Zsolt
Nyomdai kivitelezés: JUMP Nyomda
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S zakállas Zsolt új abb kiállítása

Szakállas Zsolt újabb kiállítása nyílt meg
Miskolcon 2015. május 7-én a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtárban Tündéri hátraarc
címmel. A kiállítást dr. Tergalecz Ferenc alpolgármester úr
nyitotta meg, majd Vajda Éva különleges zenei élménye tette
felejthetetlenné az estét. A kiállítás időpontját még
különlegesebbé tette, hogy a festőművész nemrég ünnepelte
születésnapját.Boldog születésnapot kívánunk a művész
úrnak! Pocsai Enikő, polgármester

B eauty stúdió!
Emődön 2 szobás, j ó állapotú, komfortos
családi ház eladó.
Átköltöztünk a Munkás u. 2/2. sz. alá
Irányár: 3 , 5 M Ft.
Várj uk meglévő és leendő vendégeinket. Érdeklődni: 3 0/3 42-43 22 telefonszámon lehet
Fodrászat: női, férfi, gyermek.
Flabelós ultrahangos zsírégető, hullám masszázs,
kozmetikai és egyéb más szolgáltatások.
E m ő d i Kró n i ka j ú n i u s i s zá m
Részletekről felvilágosítás az üzletben.
l a p zá rta :
Telefon: B orosné 06/20-9 9 5 -08 7 8
Marika 06/3 0-9 63 -1 3 8 5
2 01 5. j ú n i u s 1 9.
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Megemlékezés

Kovács Miklósra
emlékezünk halálának 8 . évfordulój ára

S zerettei

Házasságot kötöttek

Köszönetnyilvánítás

Szász Gergő és Szőlősi Anikó
2 0 1 5 . á p r i l i s 3 0 á n

Nyeste Sándor és Ivancsó Zita
2 0 1 5 . m á j u s 2 á n
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem és édesapa
Pap-Somos Zoltán Imre
2015. április 18-án 72 éves korában elhunyt.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik mély
fájdalmunkban osztoztak és a kegyelet virágait sírjára
elhelyezték.
Nyugodjon békében. Gyászoló család

Köszönetnyílvánítás

Ilicsuk Zsolt és Nagy Orsolya
2 0 1 5 . m á j u s 1 6 á n

"Életem! Ígéred, hogy boldog lesz szerelmünk,
Nem válunk soha szét: én veled és te velem.
Istenek, adjátok, hogy amit mond, úgy is akarja,
őszintén szóljon, benne legyen szíve is;
engedjétek e drága barátság szent kötelékét hordoznunk
az egész élten át közösen."
Catullus

Hálás szívvel nondunk
köszönetet mindazoknak
akik Billik Józsefné
sz. Varga Erzsébet
temetésén megjelentek, sírjára a
kegyelet
virágait elhelyezték és
fájdalmunkban oszutoztak.
a G y ás z o l ó c s al ád

